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No palco estão os atores, inspirados pelo autor da peça, servidos pelo 
cenógrafo e figurinista, trabalhados pelo encenador. Na platéia, 

defronte a eles, está o público, que irá julgá-los, condenando-os ou 
absolvendo-os, lançando mão para tanto até de meios tão estranhos à 

arte como o sucesso e insucesso de bilheteria. Entre uns e outros, 
intermediários entre a criação e a fruição estética, situam-se esses 

poucos espectadores que se privilegiaram ou foram privilegiados – ao 
se intitular “críticos”. Dirão, em tese, a última palavra sobre o 

espetáculo. Mas, justiça lhes seja feita, eles também serão julgados por 
esse outro público formado por seus leitores. 
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Há trinta anos os críticos mantém uma coerência burra sobre o meu teatro. 
 

(Nelson Rodrigues, in Flor de Obsessão)  



Resumo 

 

 Essa dissertação visa investigar as construções sociais feitas pela crítica teatral em 

torno do início do teatro brasileiro moderno. A hipótese é de que a crítica teatral legitima 

este discurso como oficial, ao mesmo tempo em que se legitima enquanto crítica moderna. 

A partir de uma abordagem interpretativa, seria possível vislumbrarmos, através dessas 

críticas, os parâmetros que norteariam o trabalho do crítico: cientificismo e seriedade. A 

partir deles, a crítica perceberia características, estabelecidas aqui como categorias-

fundadoras, tais como a genialidade, a universalidade e a originalidade presentes na 

montagem. Essas categorias sustentariam outras, identificadas como sub-categorias e que 

dizem respeito a aspectos técnicos da montagem. O papel da crítica pode ser visto assim 

como o de uma intelligentsia, que dotada de uma autoridade constrói a memória acerca do 

teatro e de si própria. 

 

Palavras-chave: crítica teatral, autoridade jornalística, memória. 



Abstract 

 

This dissertation aims to investigate the social constructions builded by theater 

critics regarded to the beginning of the modern brazilian drama. The hypothesis is that the 

theater criticism legitimize this discourse as official, at the same which legimitimizes 

themselves. By an interpretative perspective, it will be possible to show, through these 

criticism, the parameters that guide the work of this social group: the “sciencifism” and the 

“serious character”. Based upon these parameters, the critics perceive as fundamental-

categories, as “geniality”, “universality” and “originality”. These categories sustain others, 

identified as sub-categories, related to technical aspects of the stage setting. The role of the 

criticism could be seen as one intelligentsia, endowed with an authority, builds the social 

memory concerning the theater and about themselves.  

 

Key words: theater criticism, journalistic authority, social memory 
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Introdução 
 

“Escrever sobre o teatro brasileiro é emitir opiniões sobre 
uma hipótese. São concordes os críticos nacionais em 
declarar que essa forma de atividade artística e literária 
não existe entre nós. Não temos artistas – dizem os atores 
– porque não temos quem escreva. Não há quem escreva – 
protestam os que poderiam escrever – porque não há quem 
represente” (Humberto de Campos, 1960). 

 

 

Há sessenta anos abriram-se as cortinas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro para 

a estréia de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Segundo a opinião unânime dos 

críticos teatrais ao longo deste período, era o início também do teatro brasileiro moderno. A 

data é tida como marco fundador da modernidade para os palcos brasileiros. 

Este trabalho tem por objetivo investigar como se desenrola o processo de 

legitimação do teatro brasileiro moderno através da crítica teatral. Acreditamos ser possível 

distinguirmos nas críticas relativas à estréia da peça, parâmetros que motivaram os críticos 

a essa eleição. Seriedade e cientificismo parecem ser os principais sob os quais 

fundamentam a sua argumentação. Outras questões tais como o estatuto da crítica dentro do 

jornalismo e a profissionalização do crítico teatral na década de 1940, correlatas ao objetivo 

primeiro, também serão enfocadas.   

Assim, a hipótese central da pesquisa é a de que, neste processo, a crítica teatral se 

autolegitima enquanto crítica moderna, na medida em que constitui os parâmetros de sua 

profissionalização. A crítica funda, também, uma autoridade cultural e jornalística para si 

própr ia. 

O material pesquisado localiza-se nos jornais A Noite e Correio da Manhã e se 

estende de novembro de 1943 até março de 1944; isto é, do mês que antecede a estréia da 

peça – o que se dá em dezembro de 1943 – até três meses após essa data marco fundadora.  

A escolha de A Noite e do Correio da Manhã se justifica, não só em função de serem os 

mais importantes vespertino e matutino do período, mas também pelo grau de penetração 

que possuíam junto aos leitores do então Distrito Federal. Outro fator considerado foi o 

espaço dedicado ao teatro nesses jornais, sendo responsáveis pela publicação das primeiras 

críticas sobre a peça. Dividiremos estas críticas em dois blocos: as que refletem o contexto 



teatral e as relativas exclusivamente à estréia de Vestido de Noiva. Naquelas relativas ao 

contexto, as críticas servem como uma introdução à análise mais detalhada que se seguirá, 

sobre as críticas que se centram em Vestido de Noiva. Neste primeiro grupo, podemos 

identificar os principais problemas do teatro através do debate acalorado divulgado nas 

colunas da época. No segundo bloco estão as críticas de Lopes Gonçalves, no Correio da 

Manhã, então responsável pela coluna de teatro; a de Álvaro Lins, no rodapé literário da 

edição dominical deste mesmo jornal; e a coluna do “Espectador” do jornal A Noite. Estas 

foram publicadas em janeiro de 1944. 

Buscando uma metodologia interpretativa, examinaremos o material empírico – isto 

é, as críticas sobre teatro e, com maior riqueza de detalhes, aquelas que dizem respeito 

especificamente à estréia de Vestido de Noiva em 1943 – para estabelecermos de que forma 

os críticos se posicionam. Geertz (1978), ao analisar a briga de galos balinesa, aponta o que 

é possível vislumbrar através desse jogo: a rede de relações presentes na estrutura dessa 

sociedade. A cultura seria um contexto no qual “os acontecimentos sociais, os 

comportamentos e as instituições ou os processos” podem ser descritos com o que o autor 

chamou de “densidade” (1998: 24). Ou seja, descritos em suas amplas possibilidades 

interpretativas. A cultura não perpassa certas atividades ou acontecimentos, ao contrário, 

certas atividades, desenvolvidas no seio da cultura, podem ser lidas como representações 

simbólicas da sociedade.  

Da mesma forma pretende-se que esta pesquisa constitua-se, também, em um 

emaranhado de interpretações que farão parte, num futuro, de uma tessitura maior. Fish 

(1980) desenvolve caminho semelhante. Para o autor, não somente o que entendemos por 

cultura, mas até mesmo o considerado “cotidiano, normal e literal”, deve ser lido como 

uma interpretação. O que os difere de outras mais elaboradas, é que esta é feita em um nível 

tão primário que se enraíza, se consolidando como uma realidade e não como resultado de 

circunstâncias interpretativas. 

Apontando alguns traços descritos pela crítica, que classificamos como as 

categorias- fundadoras, estaríamos diante de espécies de lugares fundadores da própria 

modernidade do teatro da época e conseqüentemente deles próprios. Enxergamos as 

categorias de genialidade, originalidade e universalidade, como típicas de uma dada idéia 

de modernidade. Como derivação destas categorias identificamos as subcategorias: o texto, 



o diretor, a construção cênica, a iluminação e os efeitos sonoros. A rigor, são elas que 

sustentam as categorias-fundadoras, já que a partir de cada um desses elementos podem ser 

encontradas as referências à genialidade, à universalidade e à originalidade presentes nas 

críticas. 

Entendemos o papel do crítico a partir de três abordagens teóricas que se 

complementam e que nortearão a pesquisa. Em primeiro lugar, analisaremos o papel 

exercido pelos críticos enquanto grupo social. Acreditamos que a função expressa por eles 

está próxima de uma intelligentsia; isto é, atuariam como grupo social dotado de influência 

sobre o pensamento de determinada época. Os grupos sociais seriam espécies de portadores 

desses estilos de pensamento. Nossa era seria marcada, como nenhuma das precedentes, por 

um processo de autoconsciência; onde, só seria possível pensar-se a partir da definição de 

outros (Mannheim, 1981 e 2001). Sendo assim, a crítica, para se legitimar, começa por 

referendar o teatro de Nelson Rodrigues. Movimento semelhante faz o próprio Nelson ao 

empreender uma campanha maciça de divulgação da peça, outorgando à crítica esta 

autoridade. 

Essa autoridade é expressa pelo crítico enquanto agente capaz de influir 

pessoalmente no julgamento da obra. Este é o segundo nível de abordagem proposto. Aqui 

interessa investigar o seu papel, entendido como autoridade cultural e jornalística. Os 

críticos são autoridades culturais, na medida em que ocupam lugares privilegiados dentro 

da esfera intelectual. Tanto é, que Nelson Rodrigues recorre a eles como estratégia de 

promoção da sua peça. E é interessante notar, como veremos nos capítulos um e dois, 

porque o dramaturgo recorre a artistas/intelectuais ou críticos literários, mas não 

necessariamente a críticos teatrais. O trabalho do crítico estava bastante prejudicado em 

função de uma série de práticas nocivas, como, por exemplo, o recebimento de propina. 

Isso reforça ainda mais nossa hipótese: de que o crítico exerceria uma dupla legitimação, da 

peça como um marco fundador para o teatro brasileiro moderno e de si mesmo, enquanto 

crítico moderno. A partir do momento em que, nomes como Manuel Bandeira, poeta, e 

Álvaro Lins, crítico literário e editor do Correio da Manhã, se levantam a favor de Vestido 

de Noiva, conferem à crítica teatral um lugar nunca antes ocupado por esta. Trata-se, em 

última instância, da profissionalização da crítica teatral. 



Seria, portanto, pertinente pensarmos essa autoridade exercida pelo crítico próxima 

à autoridade jornalística, na medida em que o primeiro estaria atuando como porta-voz de 

um discurso que se legitima, dentre outros fatores, devido à sua capacidade em propagá-lo. 

O conceito de autoridade jornalística, caso específico de autoridade cultural, passa por um 

processo de autocredenciamento, que capacita os jornalistas a constituírem versões 

autorizadas sobre os eventos. Mais do que em outras profissões, no caso dos jornalistas, a 

profissionalização basear-se-ia, sobretudo, no compartilhamento de determinadas práticas 

que lhe conferem credibilidade – não significando que outras profissões não utilizem este 

recurso também, nem tão pouco que os jornalistas não ancorem seu profissionalismo em 

outras práticas mais sólidas, como o uso de manuais, o ensino sistematizado e um conjunto 

de regras de conduta. Além disso, os jornalistas teriam a oportunidade de exercer, mais do 

que outras profissões, o poder de falar sobre os outros e sobre si mesmos, autolegitimando-

se. 

Fazendo o mesmo paralelo com a questão da crítica, acreditamos que a década de 

1940 é fundadora para a crítica teatral moderna, no que se refere a sua profissionalização – 

assim como os anos 1950 o serão para os jornalistas. Mediando os eventos públicos, 

ajudando a constituí- los dentro da comunidade cultural em que se inserem, os críticos se 

legitimam enquanto autoridade cultural. E esse conhecimento é reafirmado a cada nova 

crítica, atuando na formação de uma memória coletiva, ao reinterpretar o presente, a partir 

da análise de elementos do passado. 

Nessa perspectiva, chegamos enfim ao terceiro eixo temático: enxergar a tarefa do 

crítico como um trabalho de memória. Ao produzirem uma versão que se torna a oficial 

sobre a estréia de Vestido de Noiva – outras versões, como por exemplo a dos atores 

profissionais, que verão a peça como uma afronta por parte dos amadores, não 

sobreviveram – os críticos estão realizando um trabalho de construção memorialística. 

Halbwachs (1990) pensa a atividade da memória como um esforço desenvolvido no 

presente e sempre coletivo, na medida em que a lembrança só existe através do cruzamento 

de diversas reminiscências de diferentes grupos, sendo possível lembrar apenas através do 

que o autor chamou de quadros sociais da memória. O trabalho desempenhado pela 

memória seria justamente o de conferir coerência onde anteriormente imperava o caos, 

dando-nos a ilusão da uniformidade. Muitas vezes essas construções são feitas em 



momentos tão anteriores ou estão tão embrenhadas em suas próprias teias, que nos dão a 

ilusão de que se trata de uma lembrança constituída por um único grupo, ou que não houve 

fissuras e reagrupamentos durante o processo. Acirrando essa perspectiva, Pollak (1988) 

afirmará que memória é essencialmente um campo de luta, onde diversas versões 

combatem entre si, até que uma forma final sobreviva para ser legada a outras gerações. 

Nos últimos anos, Nelson Rodrigues tem sido tema de algumas dissertações, direta 

ou indiretamente, em diversos campos da pesquisa acadêmica. A maioria, entretanto, 

prioriza aspectos literários ou questões ligadas especificamente ao universo cênico; ou 

ainda literatura e vida social. Dentre esses citamos, na área de ciências sociais, o trabalho 

Obsessão, cotidiano e territórios de ficcionalidade nos folhetins de Nelson Rodrigues, de 

Josefina de Fátima Tranquilin Silva, defendida na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. A pesquisa analisa a obra folhetinesca do autor e seus temas mais recorrentes, como 

por exemplo o melodrama, fazendo ainda uma ponte entre esses temas e o teatro do autor e 

também com as suas crônicas da coluna “A vida como ela é...”. Outra pesquisa que 

destacamos, também na área de ciências sociais, é a de Adriana Facina: Santos e canalhas - 

Uma análise antropológica da obra de Nelson Rodrigues, no Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

em 2002. Este trabalho é particularmente interessante por relativizar o papel do gênio 

criador, contextualizando a obra num conjunto maior – fato que não o fazemos diretamente, 

mas encontra-se implícito na nossa pesquisa, quando estabelecemos uma série de condições 

que propiciou o surgimento de Vestido de Noiva , bem como o seu reconhecimento pela 

crítica. Da mesma forma, porém no campo da literatura, a tese de João Barreto da Fonseca, 

Suzana Flag, a vampira-clone de Nelson Rodrigues, defendida na Universidade Federal do 

Espírito Santo, em 1998, aborda a questão melodramática presente na obra de Nelson 

Rodrigues, apontando a imprensa como uma de suas principais personagens em toda a sua 

obra teatral e literária. No próprio Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal Fluminense foi defendida, em março de 2004, uma dissertação cujo 

foco eram as crônicas de Nelson Rodrigues na coluna “A vida como ela é...” e suas 

Memórias e Confissões. A dissertação de Karine Vannucci tem como título O jornalismo de 

Nelson Rodrigues: a crônica como espaço de intervenção no mundo social. 



Esse trabalho, entretanto, não enfoca nem a obra literária de Nelson Rodrigues, nem 

o analisa como autor. O que nos interessa é o discurso que foi produzido pelos críticos 

sobre Nelson Rodrigues e, mais especificamente, como através de estratégias memoráveis 

os críticos fundam um lugar de legitimação, ao eleger Vestido de Noiva como o marco 

fundador do teatro brasileiro moderno. Poucos são os trabalhos que se debruçam sobre a 

crítica teatral a respeito da obra de Nelson Rodrigues ou mesmo sobre a repercussão de 

suas peças. Dentre estes, destacamos a pesquisa realizada em fins dos anos 1970, no 

Mestrado em Literatura Brasileira, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-RJ), Momento Teatral: cultura e poder nos anos 40, realizada por Victor Hugo Adler 

Pereira, que foi reatualizada sob a forma de livro, intitulado A Musa Carrancuda: Teatro e 

Poder no Estado Novo. Este trabalho serviu de importante fonte de consulta e inspiração 

para essa pesquisa. O autor analisa um conjunto de entrevistas realizadas pelo crítico Daniel 

Caetano, no Diário de Notícias, em 1946, para investigar as estruturas que possibilitaram o 

surgimento de uma peça como Vestido de Noiva. Este panorama feito pelo crítico com 

diversos setores da classe teatral ajudou-nos de maneira inestimável no estabelecimento dos 

tipos de crítico, presentes no segundo capítulo. 

Neste trabalho, discutimos a questão da crítica dentro do jornalismo, sem contudo 

desconsiderar o conjunto de relações nos quais a mesma está mergulhada. São freqüentes 

alguns estudos que acreditam que as características de Vestido de Noiva  seriam 

incompatíveis com o momento político e ideológico do período, isto é, o Estado Novo  

(Cafezeiro e Gadelha, 1996). Por outro lado, reduzir a sua emergência simplesmente a 

questões político- ideológicas seria incompleto. Nossa perspectiva é a de através das 

críticas, enxergarmos as tessituras que regiam a vida cultural de então, detendo-nos em 

particular na questão jornalística. A década de 1940 em geral é relegada a segundo plano na 

história do jornalismo, em função do período seguinte, a década de 1950, ser classificado 

como marco inaugural do jornalismo moderno. Entretanto, compartilhamos da perspectiva 

de Ribeiro (2000), de que neste período, várias transformações já estavam sendo gestadas – 

dentre elas, a profissionalização dos críticos. 

No capítulo um enfocaremos o panorama político-cultural da década de 1940. 

Vestido de Noiva estréia durante o Estado Novo e é financiada pelo Ministro da Educação, 

Gustavo Capanema. Por que Vestido de Noiva e não outra peça? Por que Nelson Rodrigues 



e não outro autor? Como veremos, a década de 1940 é um período onde se valoriza 

particularmente a questão da brasilidade ; em entendê-la e expressá-la nos mais diferentes 

aspectos da vida sócio, político e cultural, sempre a associando-a a idéia de modernidade. 

Nada mais moderno do que ser brasileiro. Vestido de Noiva supre uma demanda política 

por modernidade e apazigua frustrações artísticas de uma elite que ainda não se via 

representada nas chanchadas. Ao mesmo tempo o dramaturgo representava para a época a 

dose exata de ruptura e continuidade, na medida em que segue na direção de alguns rumos 

já traçados no teatro por outras experiências (Teatro de Brinquedo, Teatro do Estudante, 

Teatro da Experiência e a própria Semana de Arte Moderna de maneira geral). 

Já no capítulo dois faremos também uma contextualização, mas desta vez já tendo 

em vista o objeto da pesquisa. Um percurso pelas colunas de teatro dos dois jornais 

analisados – Correio da Manhã e A Noite – foi empreendido. A partir daí é possível 

visualizar alguns comportamentos da crítica que identificamos em quatro categorias: da 

caixa, aduladores, em transição e em ascensão.  

No capítulo três exploraremos as categorias já explicitadas anteriormente, seguindo 

os referenciais teóricos igualmente explanados. A crítica será pensada a partir de teias que 

se entrelaçam, dando sustentação umas às outras. Na base, estariam o que identificamos 

como os parâmetros da crítica: a seriedade e o cientificismo. Em um nível intermediário, 

identificamos as categorias- fundadoras, que sustentariam uma dada idéia de modernidade 

apontada pela crítica. Por último, uma fina camada onde seria possível enxergarmos 

diretamente o que a crítica constrói como moderno em relação a unidade dramática: a 

direção, ao cenário, a iluminação e os efeitos sonoros. 

 O capítulo quatro constitui-se em um complemento ao corpo da tese, na medida em 

que não se constitui no nosso objeto, mas acrescenta informações úteis sobre este. Faremos 

um breve percurso pelas memórias de Nelson Rodrigues, no intuito de percebermos como o 

autor lidava com a questão da crítica. De um começo glorioso, de elogios recíprocos, até o 

final conturbado, onde as frases polêmicas de Nelson Rodrigues sobre a crítica só não eram 

mais ofensivas do que as críticas em si. No entanto, a questão que continua permeando essa 

relação, mesmo nos momentos finais, é a que se baseia toda a nossa pesquisa: a autoridade 

dos críticos. Quer seja quando Nelson Rodrigues procura, deliberadamente, obter o apoio 



da crítica, até o momento de ruptura por parte de ambos; mas sempre tendo a crítica como 

um ponto de chegada. 

Tal qual Penélope a espera de Ulisses, pretendemos desfazer essas intricadas malhas 

que constituem as redes de relações na qual as críticas encontram-se submersas; para, 

então, munidos de agulhas imaginárias, tecermos, outras malhas, que se somarão a essa 

colcha de retalhos e serão desmanchadas também um dia. 



Capítulo I 

 
Um novo começo:  Teatro e Estado Novo. 

 
 
 

“Por essa época, o Getúlio, impressionado, perguntou ao 
então ministro Gustavo Capanema: -  O  que é que há 
com o teatro, que os jornais só falam em teatro? 
Capanema respondeu: - São Os Comediantes e é Vestido 
de Noiva” (Nelson Rodrigues, in A menina sem estrela, p. 
173). 

 

 

 
A polêmica entre os gêneros teatrais e, sobretudo, entre os atores que eram 

qualificados como profissionais e os que eram designados como amadores, marca o 

contexto teatral dos anos 1940. Mas os debates, que colocam em oposição amadores e 

profissionais e “teatro sério” versus “teatro para rir”,  só podem ser entendidos à luz de um 

exame não só do momento teatral, mas principalmente do momento político: leia-se Estado 

Novo 1.  

O binômio teatro-Estado Novo vem sendo entendido como ocupando lados opostos. 

O teatro de revista e as comédias de costume, chamados genericamente de “chanchadas”, 

são vistos como representantes da ditadura getulista, enquanto, a partir do fim do Estado 

Novo, um teatro moderno estaria se consolidando. Este pensamento está expresso na fala 

do crítico Daniel Caetano, publicada no Diário de Notícias em 28/04/1946: “Antes havia 

lugar para a ditadura – a ‘chanchada’; hoje, só há lugar para a democracia – o teatro como 

Arte” (Pereira, 1998: 31).  

As relações entre Estado Novo e teatro são vistas como antagônicas, como se as 

inovações do período constituíssem exceções. Isso também fica claro, por exemplo, na 

afirmação de Macksen Luís: 

 

                                                 
1 Ainda que historicamente Estado Novo seja conhecido o período que se inaugura em 1937 e vai até 1945, as articulações 
políticas, econômicas e institucionais que existem desde a ascensão de Getúlio Vargas faz com que alguns autores 
classifiquem de uma forma única o período, isto é, desde 1930. 
 



“O projeto nacional-popular da era getulista encontrou o teatro brasileiro 
numa fase de transformação estética que o Estado Novo não conseguiu frear. 
No ambiente cultural marcado pelo clientelismo e pela tentativa de 
homogeneização do Estado, os oito anos do projeto estadonovista foram, 
sintomaticamente, aqueles que fincaram as bases da renovação do espetáculo 
nacional” (Cafezeiro e Gadelha, 1996: 427. Grifos da autora). 

 
A chanchada, caracterizada neste momento pejorativamente como gênero menor, 

por seu caráter popularesco, sofre um processo de revalorização, sobretudo a partir dos 

anos 1970. Esta tendência levará a classificar as características exploradas pela chanchada, 

tais como a desconstrução de textos canônicos através da sátira, como “estratégia 

anticolonialista de que poderia se revestir a aparente irresponsabilidade e o 

antiintelectualismo marcantes no gênero” (Pereira, 1998: 41). Entretanto, o que 

pretendemos desenvolver neste capítulo é uma nova abordagem para se pensar a relação 

teatro e Estado Novo. 

 O Estado Novo, instituído a partir de 1937 por Getúlio Vargas, constitui-se em um 

período que se vê como absolutamente novo e distinto do anterior.  Neste sentido a escolha 

por uma peça como Vestido de Noiva para ser representante de uma dada idéia de 

modernidade insere-se, conforme mostraremos no decorrer deste capítulo, num projeto de 

construção ideológica mais ampla do próprio Estado. Interessa-nos em particular o papel do 

intelectual neste governo e as questões correlatas a esta inserção.  

Portanto, é preciso que se esclareça que nunca foi objetivo do governo getulista 

frear qualquer tentativa  de modernização do teatro brasileiro. Ao contrário, fazia parte do 

processo homogeneizador desenvolvido pelo governo estadonovista aliar-se a movimentos 

que buscavam a ruptura. Neste aspecto, um autor desconhecido, com uma peça inovadora 

para os padrões da época, com um grupo de atores amadores, parecia se constituir em 

excelente oportunidade. E este movimento só será possível devido à política de incentivo 

dada aos amadores pelo Ministério da Educação e Saúde, através da figura de Gustavo 

Capanema.  

 Diante deste quadro político cultural podemos tomar os dois tipos de teatro 

existentes como representantes de duas facetas do governo Vargas: o “teatro para rir” 

afinado com a ditadura e ligado diretamente à figura de Getúlio; e o “teatro sério” como 

representante da intelectualidade presente no governo getulista, através do Ministério da 



Educação e Saúde, comandado por Gustavo Capanema, cuja equipe era composta de nomes 

como Lúcio Costa, Carlos Durmmond de Andrade, entre outros. 

 

1.1. O intelectual en cena.  

O Estado, durante a ditadura Vargas, torna-se “entidade suprema, identificado com 

a própria nação” (Goulart, 1990: 15). A Constituição permitia que o presidente governasse 

por decretos- lei, aproximando ideologicamente o país das ditaduras fascistas européia s. 

Partindo de uma interpretação própria da idéia de democracia, o liberalismo é apontado 

como elemento de degradação do Estado, sendo somente possível a consolidação dos ideais 

democráticos através de um governo forte – representado por um Estado Nacional (Gomes, 

Oliveira e Velloso: 1982). 

A legitimação deste regime inclui uma série de medidas que visavam estender a 

centralização, alcançada no plano político, ao plano cultural. Para tanto, deveriam existir 

mecanismos de propaganda que divulgassem de maneira uniforme o discurso do novo 

governo. Dentre essas iniciativas, implanta-se o controle dos meios de comunicação de 

massa, através do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) – órgão criado pelo 

decreto lei n° 1915, em 1939. O DIP, uma agência governamental que se encarregava de 

produzir e difundir discursos que emanassem do governo, possuía seis divisões: 

Divulgação, Radiodifusão, Cinema e Teatro, Turismo, Imprensa e Serviços Auxiliares. A 

Divisão de Teatro “interferia com a mesma intensidade, fazendo a censura dos programas e 

das peças”, além de “amparar os direitos dos artistas, exigindo o registro dos contratos e 

garantia de sua validade”. Apesar desse cerceamento, os artistas profissionais tinham 

trânsito livre com Getúlio Vargas. Procópio Ferreira, por exemplo, através de Alzira 

Vargas, reivindica na época a construção de novos teatros e melhorias para o meio artístico 

(Goulart, 1990: 46).  

O DIP deveria promover e apoiar “manifestações culturais no sentido de organizar 

uma cultura nacional”, além de estimular “artistas e intelectuais brasileiros para uma arte e 

literatura nacionais”. Isso não só incentivando a cultura erudita, como também resgatando 

manifestações populares, dando- lhes, porém, uma roupagem que estivesse de acordo com 

os ideais da elite. (Goulart, 1990: 27; 101). 



Alguns intelectuais são convocados pelo Estado e passam a desempenhar o papel de 

intelectuais orgânicos, no sentido gramsciniano do termo, produzindo discursos e ações no 

sentido da consolidação da ideologia estadonovista2. A construção de um estado nacional 

forte deu sentido e direção às propostas que vinham sendo geridas desde os movimentos 

intelectuais dos anos 1920. “Os intelectuais se destacaram neste trabalho de interpretar o 

regime e se tornaram doutrinadores da nova ordem” (Gomes, Oliveira e Velloso, 1982: 48).  

Desde os anos 1920 intensos movimentos políticos e culturais vinham sacudindo o 

país. Alguns deles marcantes como a Revolução Tenentista, a criação do Centro Dom Vital 

e do Partido Comunista, a comemoração do Centenário da Independência e, principalmente, 

a Semana de Arte Moderna de 1922. O modernismo modificou a cena cultural brasileira, 

renovando as estruturas existentes. Combatia os movimentos anteriores como o 

romantismo, o parnasianismo e o realismo determinista, onde a raça e o clima eram vistos 

sob o ponto de vista pejorativo.  

Podemos destacar dois momentos no movimento modernista: o primeiro, que se 

caracteriza pelo repúdio ao passado e valorização da vida urbana e industrial, tendo em São 

Paulo seu representante máximo; e o segundo, cuja maior preocupação era buscar o que é 

ser brasileiro, isto é a identidade nacional e pensando, ao mesmo tempo, as mediações que 

permitem participar da ordem mundial. Nesta segunda vertente está o Manifesto Pau-Brasil, 

de 1924; o Integralismo; o movimento Verde e Amarelo, que pregava a desvinculação a 

qualquer influência européia e o resgate da originalidade brasileira; e até mesmo o 

Movimento Antropofágico de Oswald de Andrade, que visava devorar as influências 

estrangeiras e adicioná- las ao caldo multicultural brasileiro.  

A publicação de diversos manifestos e revistas no período, enfocando o debate  

entre os pares regional / nacional, tradição / futuro, propõe a construção da idéia de nação, 

consolidada pela Revolução de 1930. Os artistas e intelectuais passam a ter maior 

consciência ideológica e comprometimento com o governo - apesar de os  intelectuais dos 

anos 1920, como Tristão de Athayde, Oliveira Viana e Cassiano Ricardo, não terem 

participado diretamente na Revolução de 1930 (D’Araújo, 1999: 88). 

                                                 
2 Ainda que este tema não seja explorado nesta dissertação, por não estar no cerne das questões envolvidas neste projeto, 
não se pode falar em Estado Novo sem se referir ao papel dos intelectuais na construção da ideologia estadonovista. Sobre 
o tema cf. Schwartzman, 1984; Velloso, 1987; Gomes, Oliveira & Velloso, 1982; Goulart, 1990; D’Araújo, 1999, entre 
outros. 



1.1.1. Os intelectuais e a difusão da ideologia estadonovista. 

O intelectual, anteriormente enclausurado em sua “Torre de Marfim”, como 

proclamara Machado de Assis no discurso de inauguração da Academia Brasileira de 

Letras, se via agora frente à “simbiose necessária” declarada por Getúlio Vargas no seu 

discurso de ingresso na ABL, em 1943. Pela primeira vez na história brasileira, “homens de 

ação” e “homens de pensamento” trabalhavam juntos em prol de um projeto político-

ideológico que definisse o Estado. Vargas declara, ainda neste discurso, que os intelectuais 

são “agentes de um processo de transformação nacional e os constitui como atores políticos 

de primeira grandeza, ao convocá- los para a tarefa de emancipação cultural” (D’Araújo, 

1999: 43). 

Apesar desse projeto homogeneizador, há particularidades. Assim como na geração 

de 1920 há movimentos tão díspares como o Verde Amarelo, o Pau-Brasil e o Integralismo, 

a proposta estadonovista é encampada tanto por movimentos católicos, quanto por 

intelectuais e artistas. As idéias divergiam em vários aspectos, confluindo em outros, dando 

corpo ao que entendemos por pensamento elitista, nacionalista e autoritário. 

Em relação ao aspecto nacionalista, a geração de 1930 fornece muitas respostas: 

encontramos na década uma literatura regional, particularmente do Nordeste, que se 

transforma em literatura nacional, representada por José Lins do Rego e José Américo de 

Almeida. O romance social aproxima-se do romance nordestino na medida em que ambos 

têm visões sociais recorrentes da época. É o período onde se dá o surgimento dos primeiros 

trabalhos de sociologia do Brasil e da preocupação com as questões sociais. Em 1933 é 

publicado Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre, Evolução política do Brasil, em 

1934, de Caio Prado Júnior, e Raízes do Brasil, em 1935, de Sérgio Buarque de Holanda. 

Aumentam as atividades do Estado enquanto promotor, organizador e mecenas do 

mundo da cultura. São criados o Ministério da Educação e Saúde, em 1930, o Instituto 

Nacional do Livro, em 1937, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 

1936 e o Serviço Nacional de Teatro, em 1937. “O Estado que se autodenomina novo relê a 

tradição, volta ao passado, reescreve a história, reelaborando-a sob nova perspectiva”. 

Modernização e tradição encontram caminhos similares no novo governo: “É novo 

enquanto procura modernizar o país. É novo porque, pela primeira vez, se volta 

oficialmente para as verdadeiras raízes da nacionalidade”. E ao entrar em contato com o 



que havia de mais nacional e ao implantar um novo regime político autoritário, havia uma 

recusa dos modelos liberais importados. “Pela primeira vez deixamos de macaquear” 

(D’Araújo, 1999: 93. Grifos da autora). 

A respeito do elitismo, acredita-se que as ins tituições que compõem o governo 

devam suprir anseios do inconsciente coletivo. Os intelectuais agiriam como aqueles que 

vislumbram, antes da maioria, essas imagens e as materializam. A geração de 1930 se vê 

como sacrificada e inquieta. A incredulidade, a artificialidade do laicismo e da 

pseudocultura científica levam a busca de valores, crenças e mitos. A elite intelectual passa 

a procurar as virtudes básicas da nacionalidade, sendo capaz de “civilizar por cima”. 

Portanto, à elite caberia a missão de educar a massa, de eleger as diretrizes que norteariam a 

cultura. Ao povo, seria dado o privilégio de absorver esta alta cultura já pasteurizada e 

diluída pela elite de forma a ser mais digerível e eliminando-se possíveis características 

permissivas. Valorizando-se o aspecto missionário da intelectualidade, derivado da 

consciência social, havia uma espécie de aderência desses intelectuais a propostas 

modernizadoras que rompiam com o passado. Podiam também atuar no sentido de 

reinterpretar continuamente a tradição. O intelectual deveria ser o mediador entre público e 

governo. A arte deveria ser socializada e, ao mesmo tempo,  unificada, não servindo apenas 

à simples difusão da beleza, mas principalmente à divulgação de temas nacionais. O Estado 

é visto como pai, tutor, diante de uma “sociedade imatura, indecisa, carente de guia” 

(D’Araújo, 1999: 84-95). 

A revista Cultura Política, publicação oficial do DIP que circulou entre 1941 a 

1945, dirigida por Almir de Andrade, procurou traduzir em um projeto ideológico o que já 

existia em termos políticos. Constitui-se como uma revista de estudos brasileiros, desejando 

“definir o rumo  das transformações sociais e políticas do país”. Nesse sentido, pode ser 

vista como espécie de central de informações, dando conta de todos os fatos relevantes 

sobre o governo. Cultura Política surge em decorrência de um apelo do próprio Vargas, 

insatisfeito com a interpretação dada por Francisco Campos - então ministro da Justiça - em 

seu livro Estado Nacional, de 1940, à atuação do Estado em relação à cultura. Sob 

encomenda é publicado o artigo “Força, cultura e liberdade”, em 1940, de autoria de Almir 

de Andrade. Segundo este, Getúlio teria demonstrado simpatia as suas idéias expostas na 

então Revista do Brasil, publicação que ele dirigia. 



Nas páginas de Cultura Política nomes da intelectualidade preocupados com a 

questão nacionalista, como Nelson Werneck Sodré, Gilberto Freyre, Cassiano Ricardo, 

Pedro Dantas (Prudente de Morais Neto), Graciliano Ramos, dentre outros, se unirão frente 

ao projeto uniformizador. Mesmo congregando intelectuais de diversas formações, há na 

revista a materialização de uma espécie de “coincidência de interesses entre a política 

implementada pelo Estado e os anseios dos intelectuais”. A proposta é fazer um retorno ao 

passado, em busca das chamadas raízes da brasilidade. É necessário buscar a “alma 

nacional”, que se diferencia do “ideal literalista” (Gomes, Oliveira & Velloso, 1982: 74-

93).  

Calcando seu pensamento no binômio moderno/tradicional, Almir de Andrade 

relaciona a política de Vargas às raízes culturais brasileiras e determina o papel 

preponderante que o intelectual teria neste governo. O novo vem associado às condições de 

realidade nacional e, nesse sentido, o país real teria sido obscurecido pela influência das 

idéias importadas, quando ocorreu o pacto republicano. O novo regime deveria voltar-se 

para as origens, para as raízes brasileiras.  

Os intelectuais atuam como participantes da construção da tradição, buscando 

valores que fundamentem a legitimidade da ordem. Como espectadores privilegiados, são 

também dotados da capacidade de articular estas informações de maneira a produzir um 

código cultural condizente com as estruturas de poder e com o que o povo deveria absorver. 

E isso a partir da exaltação de qualidades da colonização portuguesa, como a tolerância e a 

cordialidade, aproximando-se de Raízes do Brasil, obra em que Sérgio Buarque de 

Hollanda desenvolve esta idéia (Gomes, Oliveira & Velloso, 1982: 33). 

 Outro intelectual que deve ser considerado neste processo é Azevedo Amaral, ainda 

que de maneira diversa de Almir de Andrade. Enquanto este buscava na tradição a base de 

legitimação do novo regime, tendo basicamente uma proposta cultural, Azevedo Amaral se 

preocupará com o desenvolvimento do Brasil, produzindo um discurso que mescla 

cientificismo, evolucionismo, racismo e elitismo. Seu objetivo é constituir uma doutrina 

para o regime. Mais uma vez encontra-se presente a idéia da elite como responsável por um 

projeto nacional unificado. “O autor funda, através de um discurso político ideológico, uma 

nova tradição – a modernização -, que vai pautar a vida brasileira desde o Estado Novo até 

os nossos dias” (Idem, ib.: 69).  



Gostaríamos de salientar a importância deste projeto ideológico para o Estado 

Novo. É a legitimação do governo através da produção de um discurso unificador que 

reflete as posições tomadas a nível político. A questão da cultura passa a ser concebida em 

termos de organização política e para isso o Estado cria aparatos culturais próprios, 

destinados a produzir e a difundir sua concepção de mundo para toda a sociedade. Mais do 

que elaborar uma propaganda estadonovista, há a percepção da necessidade de se fazer 

propaganda. O novo  governo pretende modificar a relação Estado-sociedade, através da 

combinação de uma estrutura de poder elitista com uma base de sustentação policlassista. 

Assim, ao mesmo tempo em que restringe o núcleo decisório, realiza esforços para ampliar 

suas bases de sustentação, incorporando certas demandas das camadas populares urbanas 

(Gomes, Oliveira & Velloso, 1982: 71-72). 

 

1.1.2. Gustavo Capanema e a cena teatral. 

Um exame mais detalhado do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, 

faz-se necessário, uma vez que o grupo Os Comediantes 3 é por ele patrocinado. Podemos 

vislumbrar na sua figura, todo o modernismo que palpitava entre intelectuais e artistas. 

Apesar de ministro da Educação e Saúde, Capanema reconhecia que a sua missão 

englobava a cultura brasileira como um todo. São notórios seus esforços para a construção 

daquilo que se tornou marco da arquitetura brasileira e do seu ministério: o prédio do 

Ministério da Educação. Tendo uma equipe composta por nomes como Lúcio Costa, Oscar 

Niemeyer, dentre outros, e contando ainda com a contribuição do arquiteto Le Corbusier, o 

Rio de Janeiro tornou-se uma espécie de “vitrine mundial da nova arquitetura” (Williams, 

in Gomes, 2000; Lissóvsky e Sá, 1996: 12).  

Da mesma forma, no terreno intelectual Capanema mantinha relações com nomes 

que incluíam Carlos Drummond de Andrade (chefe do seu gabinete), Manuel Bandeira, 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, Gilberto Freire, Mário de Andrade e outros que se 

alinhavam perfeitamente com os ideais modernistas: “O ministro freqüentemente 

consultava esses personagens (...) Havia assim uma rede de relações que interligava os 

projetos de política cultural e alcançava o organograma do Estado” (Williams, in Gomes, 

2000: 257).  

                                                 
3 Grupo de atores amadores que monta Vestido de Noiva. Entraremos em mais detalhes no próximo tópico deste capítulo. 



Enquanto o Ministério da Educação voltava-se para a cultura erudita e para a 

educação formal, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, encabeçado por 

Lourival Fontes, se ocupava da cultura popular. O fato de o teatro ser considerado diversão 

popular pode ser bem entendido se lembrarmos que o teatro de revista era o gênero de 

maior público, ao lado das comédias de costume. Até mesmo a posição do regime getulista 

era ambígua em relação ao teatro de revista. Ao mesmo tempo em que criticava a sua falta 

de civismo e a elevada sátira social, o próprio Getúlio Vargas incentivava piadas 

envolvendo seu nome, como forma de testar sua popularidade (Veloso, 1987). 

Capanema se empenha em dar apoio aos atores amadores e trabalhar por uma 

profissionalização da carreira através da fundação de cursos de teatro,  como podemos 

observar nesta nota de Lopes Gonçalves, na coluna “Teatro” do Correio da Manhã, em 

08/01/1944: 

 

“O ministro da educação, sr Gustavo Capanema recebeu ontem à tarde em 
seu gabinete, vários artistas teatrais que foram pleitear junto aquele titular, a 
concretização dos interesses mais urgentes da classe. Na palestra o ministro 
salientou o especial interesse do governo pelos assuntos relacionados com a 
classe teatral. O sr Gustavo Capanema disse ainda que na reforma geral do 
ensino estão previstas uma Escola Dramática e a intensificação do teatro 
estudantil.” (p. 9). 

 

 O relacionamento entre o ministro e o teatro amador constitui-se de forma bastante 

estreita também no que concerne à fundação de cursos profissionalizantes de teatro: “O 

ministro Gustavo Capanema recebeu ontem uma comissão de estudantes do Teatro 

Universitário, que foi convidá- lo para a sessão das 20:30 horas de hoje no Ginástico.” 

(Correio da Manhã, 14/12/1943, p.13). Diversas notas são publicadas na coluna “Teatro”, 

assinada por Lopes Gonçalves, no mesmo jornal, dando ênfase às peças montadas pelo 

grupo: “Toda a temporada de Os Comediantes tem o alto patrocínio do ministro Gustavo 

Capanema” (15/12/1943; p. 11). Os artigos sobre os grupos amadores aparecem lado a lado 

ao dos profissionais, às vezes até com maior destaque. 

 Ao mesmo tempo, o ministro recusava propostas de incentivar um teatro político. 

Logo após a declaração do Estado Novo, Capanema se opõe a um pedido do ator Procópio 

Ferreira, que desejava fazer do teatro instrumento de propaganda do Estado. Alegando que 

tal fato se aproximaria dos moldes dos regimes totalitários europeus, o ministro não acha 



conveniente essa mistura (Williams, in Gomes, 2000). Ou seja, por mais que o projeto 

cultural do regime visasse uma propaganda do Estado Novo, isso não era feito de maneira 

panfletária, mas em direção a uma forma que padronizava diferentes vertentes, produzindo 

uma centralização que refletia o pensamento governista. O projeto ideológico estadonovista 

era a expressão de um ideal que vinha se desenvolvendo em termos políticos e se estenderia 

na autoconstrução vigente como conseqüência direta ao plano cultural. 

 Entretanto, os profissionais não viam com bons olhos o relacionamento entre o 

ministro e amadores. Como mostra Pereira, (1998: 134) eram pouco claros os critérios de 

distribuição  de verbas para a realização de espetáculos teatrais: “O SNT não subsidiava o 

teatro de revista e só concedia subvenções a algumas companhias de ‘teatro para rir’, que 

apresentavam ‘chanchada’, se estivesse em jogo amizades pessoais”. A política cultural do 

governo em relação ao teatro era a de fornecer incentivos apenas ao chamado “teatro sério”. 

O financiamento de Os Comediantes gerou polêmicas por estar “burlando a legislação que 

regulamentava o auxílio a companhias profissionais e grupos teatrais de amadores”.  

Ainda segundo o autor, uma das questões freqüentemente colocadas quando se 

pensa o período, é  a de que o governo não estimularia esse tipo de teatro “para rir” devido 

ao seu alto potencial satírico e, portanto, crítico. Entretanto, afirma que a questão é bem 

mais complexa e engloba muitos outros aspectos. A chanchada era vista com bons olhos 

por Getúlio, por divulgar estereótipos positivos da sua figura, mostrando uma imagem do 

ditador identificada com os tipos presentes no imaginário popular. Freqüentemente retrata-

se Getúlio próximo à figura do malandro, carregado de ambigüidade, por pretender 

sobrepor os golpes de esperteza aos conflitos de interesses divergentes das forças sociais. 

Este teatro funcionaria como espécie de propaganda do ditador, construindo uma imagem 

simpática daquele que permitia até que se fizesse caricaturas de sua pessoa. Além de ser 

uma forma de Getúlio testar sua popularidade. 
 

 



1.2. Abrem-se as cortinas para a elite. 

  

 A cena teatral de 1943 descortinava-se como um palco onde se delineavam os 

debates acerca das artes cênicas brasileiras que tomariam vulto ao longo da década de 1940. 

A grande maioria da classe artística encontrava -se presa a um estilo de interpretação 

arcaico, mas de alta rentabilidade econômica, desprovido de qualquer prestígio intelectual 

ou artístico. Um pequeno grupo, composto por intelectuais, aspirantes a críticos e jovens 

que sonhavam com a possibilidade de trabalhar seriamente em teatro, ansiava por uma 

modernização dos palcos. Na Europa, desde o final do século XIX as mudanças apontavam 

em direção a um novo horizonte. Na Rússia, no início do século XX teóricos como 

Stanislávski propunham um método de trabalho e estudo para o ator baseado na técnica e 

não mais amparado em intuições. No Estados Unidos, o teatro realista ganhara força com 

Eugene O’Neill e o grupo de atores amadores Provincentown Players que modernizavam o 

teatro. Na Itália, Pirandello se firmava como autor moderno.  E para este segundo grupo de 

atores, o Brasil não poderia ficar de fora destas transformações. Só havia um problema 

nesta dicotomia: o “teatro para rir” era altamente rentável, enquanto o “teatro sério” ainda 

não podia ser encarado como realidade para aqueles que viviam do ofício de representar. 

 A crítica encontrava-se também na mesma ambigüidade. De um lado, críticos 

aliados ao velho modelo de teatro: incapazes de fazerem julgamento mais severo sobre 

determinadas peças, colocando suas amizades em primeiro plano e chegando até mesmo a 

receber propinas para escreverem algo positivo. Do outro, uma crítica na scente que 

ambicionava rígidos padrões de avaliação e isenção total ao comentar os espetáculos.  

 Para Pereira (1998), a partir da análise de uma série de entrevistas feitas por Daniel 

Caetano, em 1946, no Diário de Notícias, com artistas-empresários, crít icos e figuras de 

destaque, três discursos mostram-se evidentes, podendo caracterizar o momento teatral dos 

anos 1940 e suas principais polêmicas. O primeiro relaciona os problemas do teatro “à 

inexistência de um nível cultural satisfatório e de um público suficientemente numeroso 

para os espetáculos”. O segundo girava em torno de “um padrão de desenvolvimento 

técnico a ser alcançado pelos espetáculos”. E por fim, o terceiro grupo constituía-se em 

torno de “um discurso de base empresarial sobre teatro, em que o aspecto comercial 



prevalecia ao aspecto cultural”. Estes três discursos resumem o contexto teatral de 1940 que 

será exposto mais detalhadamente a seguir. 

 

1.2.1. O teatro moderno. 

O advento de teatro moderno constitui-se no momento em que surge a figura do 

encenador, fornecendo a sua visão sobre a obra, transformando-se em espécie de co-autor 

do espetáculo. Esse movimento se desenrola nas últimas décadas do século XIX, na 

Europa, e tem como marco inicial a fundação do Théâtre Libre, por Antoine, em 1887. O 

período anterior, caracterizado pela primazia do ator e do texto, será substituído por uma 

era em que todos os elementos passam a contribuir de maneira autoral para a montagem 

teatral. O ator passa a estudar seu papel e a decorar suas falas, abolindo definitivamente a 

figura do ponto 4. Surge o método de interpretação de Stanislaviski, na Rússia, que se 

constitui de um estudo mais detalhado sobre a peça, de forma a dar ao espetáculo sentido de 

unidade, norteando os rumos da interpretação no mundo (Roubine, 1998; Stanislavski, 

1994).5  

No caso brasileiro, essa passagem para o teatro moderno ocorrerá precisamente nos 

anos 1940, com Vestido de Noiva. No contexto anterior, existiam duas linhas básicas de 

espetáculo: o teatro de revista (passava em revista os acontecimentos do ano, daí o nome), 

localizado nos teatros da Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro; e o teatro de 

boulevard, também chamado de Gênero Trianon, nome do teatro onde eram realizados 

estes espetáculos, na Avenida Rio Branco, também no centro do Rio de Janeiro. Neste 

segundo, podemos observar tanto comédias ligeiras como dramalhões estrangeiros, em 

geral franceses, e uma suposta pretensão artística superior em relação ao seu concorrente. 

Porém, na prática,  pouco diferiam. Enquanto no teatro de revista existia apenas um roteiro 

básico, sobre o qual os atores improvisavam, no Trianon havia uma maior rigidez. Ambos 

eram genericamente chamados de chanchada, termo derivado do espanhol platino para 

                                                 
4 Era comum a figura do “ponto” neste tipo de teatro. Consistia em uma pessoa que ficava com o texto da peça em mãos e 
deveria dar as falas para os atores. Localizavam-se no proscênio (frente do palco), dentro de uma abertura especialmente 
criada para isso, ou podiam ficar nos bastidores (Castro, 1992). 
5 Esse modelo, a princípio restrito à Rússia e à Inglaterra, é difundido durante uma excursão, em 1923, do Teatro de Arte 
de Moscou aos Estados Unidos, quando alguns atores permanecem por lá. Seria popularizado nas décadas seguintes, com 
a apropriação do método por Lee Strasberg, e a sua aplicação no Actor’s Studio, em Nova York. Após a procura de astros 
como Marlon Brando e Marilyn Monroe esta escola ganha fama mundial. Entretanto, Strasberg interfere bastante no 
método stanislwskiano, passando de uma composição psicológica do personagem, para uma composição psicanalítica, 
onde as emoções próprias do ator são utilizadas em cena. (Aslan, 1994). 



designar porcaria, e serviam de pretexto para os grandes astros da época exibirem seu 

virtuosismo. 

Esses dois gêneros teatrais eram típicos da cidade do Rio de Janeiro e encontram 

suas raízes no teatro no século XIX. Em 1890, Arthur de Azevedo já salientava: “há muito 

tempo o público letrado e inteligente não assiste a outra coisa no palco fluminense senão a 

um duelo entre os senhores Coliva e Carrancini. Estes dois cenógrafos apresentaram-se 

para deslumbrar as platéias (...), e para isso largas ensanchas recebem dos empresários”. O 

teatro naquela época passava a desempenhar papel ocupado anteriormente pelos romances 

de folhetins. Os cenários mais elaborados supriam a falta de um texto mais consistente, 

como atesta  o escritor (Cafezeiro e Gadelha, 1996: 342). 

Dercy Gonçalves, Alda Garrido e Cazarré eram os grandes astros do teatro de 

revista. Faziam parte do Trianon: Gastão Tojeiro, Armando Gonzaga e Heitor Modesto. 

Procópio Ferreira e Leopoldo Fróes podem ser vistos como distantes dos dois grupos, 

apesar de representarem também comédias sem pretensões e, de vez em quando, um drama 

estrangeiro. Porém existia na Companhia Procópio Ferreira um desejo de renovação em 

termos cênicos, fato notado na cenografia, na medida em que apela para pintores 

modernistas como Paim, Osvaldo Sampaio e Lula Cardozo Aires. Da mesma maneira o 

casal Dulcina e Odilon, proprietários de uma companhia, possuíam nível um pouco mais 

apurado, fazendo um teatro de boulevard, da mesma forma que Leopoldo Fróes. Em geral 

os grandes astros rivalizavam fora de cena.  Estes atores são emblemáticos de uma época: a 

“era do monstro sagrado” em que o ator era o principal elemento da peça e tudo girava ao 

redor dele, sendo aceitáveis – e até esperadas – atitudes de estrelismo. O povo assistia ao 

teatro de revista, enquanto a elite aguardava as temporadas de teatro francês, português ou 

italiano. Não existia, portanto, um teatro profissional brasileiro que satisfizesse à elite 

(Cafezeiro e Gadelha, 1996; Dória, 1974). 

Gustavo Dória, jornalista e integrante da montagem de estréia de Vestido de Noiva, 

aponta uma relação entre o Teatro de Brinquedo, o Teatro do Estudante e Os Comediantes, 

já que os três grupos visavam um teatro novo, que se colocasse à altura das grandes 

montagens internacionais, mas que fosse, ao mesmo tempo, genuinamente brasileiro. Indo 

mais além, podemos estabelecer inúmeras tentativas de se fazer um teatro moderno, quer 

seja na forma – montagem – ou no conteúdo – os textos. Na nossa hipótese, todas essas 



manifestações araram o terreno em que Vestido de Noiva germinaria. Ou seja, sem elas não 

seria possível reconhecer toda a originalidade da peça de Nelson Rodrigues. Examinaremos 

rapidamente essas tentativas. 

 
1.2.2. Abrindo a cena para Vestido de Noiva. 
 

Ainda que o teatro não estivesse presente à Semana de Arte Moderna de 1922, 

podemos localizar algumas tendências modernistas decorrentes da Semana, como por 

exemplo o Teatro da Experiência idealizado pelo arquiteto Flávio de Carvalho. Tal 

iniciativa contou apenas com uma única montagem, o Bailado do Deus Morto, apresentado 

em 1933, no Clube dos Artistas Modernos, em São Paulo. Contendo uma clara influência 

do teatro surrealista, acabou sendo fechado pela polícia. 

O Teatro de Brinquedo foi fundado e 1927 por Eugênia e Álvaro Moreyra. O casal, 

ainda que inserido numa classe média alta, era opositor ao Estado Novo. Levam adiante um 

sonho pessoal e de toda classe: um “teatro de arte” que se contrapusesse ao teatro existente. 

Álvaro Moreira foi redator-chefe da revista Paratodos e membro do Partido Comunista até 

o fim de sua vida. Em entrevista para esta revista, Álvaro Moreyra explica: “Eu sempre 

cismei um teatro que fizesse sorrir, mas que fizesse pensar. Um teatro com reticências... (...) 

Um teatro de ambiente simples, até ingênuo, bem moderno, para poucas pessoas cada 

noite”. (Dória, 1975: 27). Em outra entrevista para O Jornal, na coluna de Peregrino Júnior, 

Álvaro Moreyra acrescenta: “É uma brincadeira de pessoas cultas que enjoaram de outros 

divertimentos e resolveram brincar de teatro, fugindo aos cânones acadêmicos, 

mumificados”. Reforçando o caráter de elitismo da proposta, arremata: “As pessoas que, 

depois do jantar, quiserem fazer uma boa digestão não devem procurar o caminho do 

Teatro de Brinquedo, porque sofrerão uma desilusão: ele só interessará aos que tiverem a 

curiosidade intelectual” (Dória, 1974: 30).   

Estréiam em 10 de novembro de 1927, num teatro improvisado instalado no salão 

Renascença do Cassino Beira Mar, a peça Adão, Eva e outros membros da família... O 

êxito do Teatro de Brinquedo passou a ser referência contra o preconceito que ainda 

cercava o ambiente teatral, quando as atrizes eram fichadas na polícia tal como as 

prostitutas e “moças de família” não deveriam almejar à carreira artística como profissão. 



O Teatro do Estudante é uma das mais importantes realizações do teatro brasileiro. 

Foi idealizado, em 1938, por Paschoal Carlos Magno, diplomata e amante de teatro. 

Paschoal era conhecedor do teatro mundial e pretendia formar um centro de cultura na Casa 

do Estudante do Brasil. Para isso chama a atriz Itália Fausta para ensaiar um grupo de 

estudantes das escolas superiores. Desejava, Paschoal, a presença de um diretor nos moldes 

europeus e Itália Fausta era o nome mais indicado, pela sua postura diferencial em relação 

ao restante da classe teatral. Não compactuava co m o popularesco de seu tempo e possuía 

conhecimento sobre o movimento teatral existente em outros países. A atriz dirige Romeu e 

Julieta, espetáculo inaugural do Teatro do Estudante, instaurando a figura do diretor como 

grande novidade. 

A peça foi especialmente traduzida para essa ocasião, fato raro na época, e estréia 

no Teatro João Caetano. Essa iniciativa obteve ressonância nacional, pois além de impor a 

presença de um diretor, responsável pela unidade artística do espetáculo, acabou com o 

ponto e valorizou a contribuição do cenógrafo e do figurinista. Também exigiu melhoria do 

repertório e maior dignidade artística. Impôs a fala brasileira no nosso palco, onde até então 

imperava o sotaque lusitano. Essa experiência serviu como exemplo. Copiando- lhe o 

processo e os ideais, multiplicaram-se os teatros de estudantes, operários, comerciários, 

industriários, bancários, funcionários, entre diversas categorias (Dória, 1975). 

Outras importantes iniciativas são o Grupo de Teatro Experimental (GTE), em 

1942, organizado por Alfredo Mesquita, e o Grupo Universitário de Teatro (GUT), em 

1943, que girava em torno de Décio de Almeida Prado e Lourival Gomes Machado. Ao 

contrário dos amadores cariocas, os paulistas não contavam com o apoio do Estado, mas 

com inicativas particulares, como a do industrial Franco Zampari (Prado, 2002). 

            Em relação ao texto, também podemos estabelecer alguns marcos que preconizam a 

modernidade dramatúrgica antes de Vestido de Noiva. Por exemplo, Mario de Andrade 

com os textos Eva, de 1919 e Moral Quotidiana, de 1922; Malazarte, de Graça Aranha, de 

1928; Deus lhe pague, de Joraci Camargo em 1933; Amor, em 1934, de Oduvaldo Vianna; 

além de O rei da vela e A Morta, ambas em 1937 e de Oswald de Andrade. 6 

                                                 
6 Entretanto, a peça O rei da vela só se firma como texto de relevância para a dramaturgia brasileira após a montagem de 
José Celso Martinez Correia, em 1967. A marca do encenador está aí presente de maneira autoral, passo dado de maneira 
decisiva por Ziembinski, em Vestido de Noiva (Cafezeiro e Gadelha, 1996). 



Tendo em vista este cenário e o contexto político assinalado anteriormente, 

compreende-se o surgimento de um grupo como Os Comediantes. Tal proposta surge em 

1938, a partir da iniciativa de artistas que se reuniam na sede da Associação dos Artistas 

Brasileiros, localizada na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, no antigo Palace Hotel 

(onde hoje é o Edifício Marquês de Herval). Ali era local de encontro das elites, onde 

aconteciam exposições, palestras e onde nomes como Portinari, Di Cavalcanti, Santa Rosa 

e Villa-Lobos transitavam livremente. No Bar do Hotel se encontravam políticos, coronéis 

da indústria e do comércio. Toda essa efervescência se devia em parte a Celso Kelly na 

direção do Hotel, que promovia sempre atividades ligadas ao teatro. Durante um festival de 

teatro amador ali promovido, a peça vencedora, Os Independentes, vai para circuito 

comercial. A partir daí nasce a idéia de se formar um grupo teatral próprio da Associação 

de Artistas Brasileiros. Esse grupo já contava com Luiza Barreto Leite, que estaria 

posteriormente na montagem de Vestido de Noiva. Juntamente com Santa Rosa, artista 

plástico e apaixonado por teatro, e Jorge de Castro, dão início à empreitada. Outros nomes 

vão se agregando no decorrer do percurso: Brutus Pedreira, Gustavo Dória e todos os 

outros que formarão o elenco de Vestido de Noiva. O que os unia era o desejo de fazer um 

teatro diferente daquele que existia, desprovido, na opinião do grupo, de qualquer conteúdo 

artístico. 

Santa Rosa insistia que “o programa deveria ser uma interpretação brasileira do 

movimento de Copeau 7, na França, como antes já havia acontecido com o Teatro de 

Brinquedo”. O objetivo era “buscar um original que marcasse o surgimento de um 

movimento de moldes revolucionários para a platéia média do teatro brasileiro”. Escolhem 

um repertório que deveria constar de quatro peças: A verdade de cada um, de Pirandello, 

Uma mulher e três palhaços, de Marcel Achard e A escola de maridos, de Molière, que 

seria apresentado num mesmo espetáculo com a peça Um capricho, de Alfred Musset 

(Doria, 1975: 74).  

                                                 
7 Crítico literário francês; fundador e diretor da Nouvelle Revue Française até 1913. Indignado com a arte de seu temp o, 
resolve criar uma nova escola de interpretação, baseada na improvisação, a Vieux-Colombier. Inspirado na Commedia 
dell’Arte italiana, os atores teriam aulas de dança, esgrima, clown, ginástica rítmica e outras técnicas para treinar o corpo 
de maneira a estarem aptos a improvisar livremente. Ao contrário de seus contemporâneos que só repetiam textos 
decorados e tinham perdido a capacidade de criar, Copeau queria reduzir o ator ao “estado de criança que ainda não fala”, 
para só então dizer o texto. Queria revitalizar os antigos textos ou descobrir novos. Prezava a dicção perfeita, o primado 
do texto sobre outros elementos do teatro, mas era contra o “culto desenfreado do estrelismo”, comum aos atores da 
época. Trabalha junto a Jouvet (Aslan, 1994: 48; Roubine, 1998: 52). 



Brutus Pedreira, “aproveitando dos estudos de Copeau e Baty8, fez um levantamento 

cênico do original de Pirandello, marcando toda a peça através de gráficos e entregando-o a 

Adacto Filho para que a ensaiasse. Deveria ser a peça de estréia” (1974: 75). Em 1939, foi 

concedida a verba de 10 contos de réis pelo Ministério da Educação e Saúde, através de 

Gustavo Capanema, por interseção de Carlos Drummond de Andrade, então Chefe de seu 

Gabinete, para os primeiros espetáculos do grupo (Castro, 1992). A peça de Pirandello 

estréia a 15 de janeiro de 1940. Algumas críticas favoráveis são publicadas, como as do 

jornal A Noite, e a de Bandeira Duarte, em O Globo. Ao mesmo tempo, os profissionais se 

viam ameaçados por “amadores que queriam ensinar a fazer teatro”. O cronista Paul 

Vanorden Shaw teria registrado no jornal Estado de São Paulo a respeito de um espetáculo 

amador encenado com Cacilda Becker, Farsa de Inês Pereira e do Escudeiro: “este São 

Paulo é engraçado; aqui são os amadores que apresentam teatro profissional e são os 

profissionais que apresentam teatro de amadores” (Dória, 1974; Prado, 2002: 214). 

A respeito do tema também podemos observar inúmeras discussões nos jornais da 

época. Em um artigo “O governo e os profissionais”, na coluna “Teatro e Cinema”, 

publicada na página 9 do Correio da Manhã, do dia 22/01/1944, Lopes Gonçalves fala 

sobre a reunião entre diretores da Associação Brasileira de Críticos Teatrais e o ministro 

Capanema, na qual estes reivindicam a criação de um departamento autônomo de teatro. O 

crítico acrescenta que estariam existindo alguns embaraços entre governo e profissionais 

devido à imprecisão dos objetivos do primeiro. Caberia então ao Ministro da Educação, as 

escolas de teatro e os grupos amadores, enquanto ao DIP, os profissionais. 

O segundo espetáculo do grupo programado para acontecer não se confirma. A 

Segunda Guerra traz instabilidade econômica dificultando a liberação da verba que deveria 

ser destinada para tal fim. Uma reprise de A verdade de cada um é pensada, mas só ocorre 

em 1941, no Teatro João Caetano, obtendo grande sucesso de público. A partir daí “gente 

de posição definida e educação mais requintada encontrava a possibilidade, talvez 

largamente sonhada, de quebrar o preconceito e tentar a carreira no palco” 9. O grupo fica 

cerca de dois anos sem montar espetáculo, entretanto trabalha na sua organização interna.  

                                                 
8 Ator francês que reage contra o primado do texto sobre o espetáculo. Pregava a supremacia do encenador, assim como 
Craig. Atores, autores e demais profissionais eram todos técnicos que deveriam se por à disposição do encenador. Existe 
um “além-do-texto” que deve ser levado em conta. 

9 As referências que se seguem foram extraídas de Dória, 1974: 81-92 e Castro, 1992. 



Os Comediantes era um grupo composto sobretudo por membros da classe média 

em ascensão e alguns integrantes da alta burguesia. Luiza Barreto Leite e Gustavo  Dória 

eram jornalistas; Agostinho Olavo, Maria Barreto Leite, Brutus Pedreira e Álvaro Alberto, 

funcionários públicos; Nadir Braga e Magalhães Graça, estudantes de Direito; Álvaro 

Castanheda, estudante de Engenharia; Aristide Araújo, bancário; Expedito Porto, contador; 

os irmãos Darcy e Jaime dos Reis, comerciários; Mary Cardoso e Silvia de Freitas, 

funcionárias do Ministério do Trabalho; Nélio Braga, Armando Couto e as irmãs Naná e 

Auristela Araújo, secundaristas; Carlos Perry, Virgínia de Souza Neto, Nelson Vaz e Maria 

de Lourdes Watson, advogados; Otávio Graça Melo, tenente da Aeronáutica; Stella Graça 

Mello, sua mulher. As duas protagonistas foram escolhidas posteriormente e nunca haviam 

feito teatro: Stella Perry, esposa de Carlos Perry, de invejável beleza, classe e dinheiro, 

representando Lúcia e Evangelina Guinle, usando o pseudônimo de Lina Grey, filha de 

Eduardo Guinle, integrante da aristocrática e milionária família Guinle, encarnado a irmã, 

Alaíde. As protagonistas eram, por si só, forte propaga nda para a peça devido à beleza, 

riqueza e influência junto à juventude da época.  

O escritor Aníbal Machado é eleito o primeiro presidente dos Comediantes. Devido 

ao seu prestígio e à série de contatos, consegue uma verba expressiva junto ao ministro 

Capanema para financiar a temporada: 360 contos de réis. (Michalski, 1995). Nessa época 

chega ao Brasil um ator e diretor polonês, judeu, fugido da Segunda Guerra Mundial que 

acaba tomando contato com o grupo. Seu nome, quase impronunciável para os brasileiros, 

tornou-se referência, assim como Nelson Rodrigues, quando se fala em teatro brasileiro 

moderno: Zbigniew Marian Ziembinski. Ou, simplesmente, Zimba. 

 

1.2.3. O fator Ziembinski. 

Ziembinski nasceu em 1908, em Wieliczka, na Polônia. Em 1941 chega ao Brasil e 

logo se interessa pelos Comediantes. Liga-se ao grupo, inicialmente, para dirigir Fim de 

Jornada, onde atua também como ator, e Pelleas e Melisanda.  Vestido de Noiva viria 

depois.  

O diretor decidiu-se pela profissão aos 13 anos de idade. Trabalhou na Polônia 

como ator e diretor de inúmeras peças no teatro polonês. Com a perseguição nazista, foge 

da Polônia para Romênia, e posteriormente para França, passando por várias cidades. Com 



o avanço das tropas do Eixo, uma idéia coloca-se como única alternativa de sobrevivência: 

sair do continente europeu. Entretanto a tarefa não foi muito fácil. Foi então que surgiu a 

notícia de que o Brasil, ao contrário dos demais países, estava concedendo vistos a 

estrangeiros. Zimba tira o visto, pensando em fazer aqui uma breve escala para depois 

seguir viagem para Nova York, onde um grupo de teatro polonês o esperava. Após um 

périplo por vários países - com escalas em Dacar e Casablanca;  alguns dias em um campo 

de concentração da Legião Estrangeira Espanhola, no deserto do Saara; além do porto de 

Cádis, na Espanha - consegue finalmente embarcar em direção ao Brasil. O que seria 

apenas mais uma escala transforma-se em um frutífero relacionamento de 37 anos, só 

interrompido com sua morte, em 1978.  

“Vestido de Noiva era o presente que o céu enviava a sua formação expressionista, 

propiciando- lhe oportunidade de mostrar em toda a plenitude, a sua capacidade como 

diretor”, afirma Dória, (1975: 87 ), um dos integrantes do grupo Os Comediantes. Ou, nas 

palavras do próprio Ziembinsk i: 

 
Li e achei extremamente interessante. Achei realmente um banho novo e 
forte de técnica teatral, um talento fabuloso que Nelson foi e ainda é. Li e 
reli a peça. Fiquei fascinado. Como Os Comediantes já haviam ensaiado 
dois espetáculos, quem se interessou pelo Vestido de Noiva, foi o SNT. 
Falei com seu diretor e ele me propôs a montagem do texto pela Companhia 
Dramática Nacional. No entanto, senti que falava meio vago. Propôs-me 
uma montagem realista, com uns croquis de Santa Rosa, também realistas. 
Não cheguei a um acordo e fui falar com Santa Rosa. Tive um grande 
deslumbramento com esse grande artista. Falei com a maior sinceridade: 
‘Santa Rosa, vi seu croqui. Mas eu vejo a peça diferente’. Ele me respondeu: 
‘Não tem problema. Faremos outro cenário. Da maneira como você entende 
a peça’. Como o SNT desistiu da montagem, o Brutus quis que Os 
Comediantes montassem a peça do Nelson. Eu disse: ‘Excelente! Vamos 
fazer’(in Michalski, 1995: 54). 

 
O que se assitiu foi algo inédito no teatro brasileiro: um diretor que dissecava fala 

por fala, obrigando os atores a ensaiarem até 12 horas por dia. Seis meses de ensaio para 

apenas duas apresentações. A iluminação, também de Ziembinski, foi outro trunfo da peça, 

bem como os cenários de Santa Rosa, que ajudaram a realizar a façanha dos três planos se 

ação. Mudanças de luz nunca vistas no teatro brasileiro foram realizadas. Dez ensaios 

gerais foram solicitados, pelo diretor, mas estes foram reduzidos à três. Refletores do 

Palácio Guanabara foram solicitados. Figurantes choravam em cena de cansaço e os atores, 



nas palavras de Nelson, tinham olheiras que pareciam “de rolha queimada” e já se 

detestavam.  

As insinuações sobre até que ponto Ziembinski teria alterado o texto original de 

Nelson Rodrigues nunca serão de fato esclarecidas. Embora ambos o tenham negado, suas 

versões deixam margem a dúvidas. Ziembinski o nega, e diz apenas que teria feito 

“algumas modificações” em relação à colocação do texto, por ser Nelson Rodrigues um 

autor muito jovem e que o ouvia com muita atenção. Luiza Barreto Leite (que participa da 

montagem com o nome de Luíza Sanz), uma das atrizes da peça, afirma categoricamente 

que a peça foi totalmente modificada por Ziembinski, mas não fornece provas mais 

contundentes a não ser a sua palavra. Nelson Rodrigues em uma de suas confissões – que 

será melhor analisada no capítulo IV – narra um episódio em que Ziembinski teria sido 

homenageado publicamente e, teria permanecido em silêncio, sem contestar, ao ouvir essa 

versão de uma pessoa da platéia. Evidentemente fato que faz Nelson manifestar-se 

publicamente, mais uma vez, a respeito da história, negando a versão. Lendas à parte, o que 

interessa é que, sem dúvida, sem Ziembinski, Vestido de Noiva não teria sido o que foi. 

1. 2. 4. A peça. 

A presença do diretor francês Louis Jouvet 10 também é fato marcante na época. Em 

missão cultural à América Latina, o encenador se vê impossibilitado de retornar ao seu país 

devido à guerra, e passa a receber subvenção do governo brasileiro para realizar 

espetáculos. No momento de reflexão sobre qual repertório representar, Jouvet mostra uma 

nova maneira de apresentar o espetáculo teatral, e afirma que qualquer iniciativa de se fazer 

um teatro genuinamente brasileiro deveria incluir um texto nacional, mesmo que se 

precisasse incentivar tal produção. Zimbienski também compartilha dessa perspectiva. 

Além disso, o próprio Nelson Rodrigues se encarrega de divulgar a peça: conta com o apoio 

do jornal O Globo além de amigos em outros veículos que se dispõem a comentá-la. 

Manifestavam-se Manuel Bandeira e Augusto Frederico Schimidt, entre outros, enquanto 

Astrogildo Pereira chegava a afirmar, em relação a Vestido de Noiva, que a peça deveria 

marcar novos rumos para o teatro brasileiro. 

A peça narra a história de duas irmãs, Alaíde e Lúcia, apaixonadas pelo mesmo 
                                                 
10 Encenador francês, professor no Conservatório, escola tradicional do ensino dramático, onde havia sido recusado 
quando estudante. Juntamente a Baty, Dullin e Pitoëff realizou  uma renovação no teatro francês, fincando as bases de 
uma dramaturgia moderna –  já iniciada com Copeau. Também é adepto do método da improvisação preconizado por este, 
e vai além: propõe a improvisação de dois atores em cena.  (Aslan, 1994; Prado, 2002). 



homem, Pedro. Apesar de Alaíde casar-se com ele, é a outra irmã que continua mantendo 

um caso com o cunhado. Os dois tramam um modo de matar Alaíde, porém o destino os 

surpreende. A irmã traída é atropelada  antes que o plano tome fo rma, no Largo da Glória. 

Lúcia  e Pedro se sentem culpados por terem pensado em matar a irmã e cunhada, 

respectivamente. Ao mesmo tempo, as circunstâncias nebulosas envolvendo o crime levam 

a crer na possibilidade de um suicídio. Toda a ação se desenrola em uma narrativa não 

linear, impensável para a época, com três planos simultâneos: o da alucinação, o da 

realidade e o da memória. 

Paralela a esta história, desenrola-se também a de Madame Clessi, uma cafetina 

morta a golpes de navalha no início do século pelo namorado, um jovem de 18 anos. A casa 

da família de Alaíde e Lúcia havia sido de Madame Clessi. Ao visitar o sótão, Alaíde 

descobre o diário da cafetina e se vê absolutamente fascinada por sua história, pesquisando 

sua vida nos arquivos da Biblioteca Nacional.  

Toda essa história vem à tona  no plano da alucinação - inclusive com fantasiosas 

visitas de Alaíde ao bordel onde Madame Clessi trabalhava junto a outras prostitutas - 

enquanto Alaíde se encontra numa sala de cirurgia, logo após o acidente, representado o 

plano da realidade. Em seu delírio, Pedro se transforma às vezes no garoto que matou 

Madame Clessi, enquanto no bordel que Alaíde visita, todos os homens têm o rosto de 

Pedro. Para o plano da memória restam as lembranças do passado, inclusive da conversa 

com a sua irmã Lúcia, às vésperas do casamento, que inicialmente é apresentada como a 

Mulher de Véu. Personagens se confundem, se transformam uns nos outros enquanto os 

planos são fundidos e sobrepostos.  

Num primeiro momento Nelson Rodrigues não chega ao conhecimento da crítica de 

maneira ampla. Apenas Lopes Gonçalves, no Correio da Manhã e o responsável pala 

crítica de teatro em A Noite dão importância à estréia. Depois mais alguns artigos isolados 

aparecem. Começam a surgir críticas positivas ao espetáculo, como por exemplo a de 

Álvaro Lins, no suplemento do Correio da Manhã, de 9 de janeiro de 1944 (Dória, 1974: 

81/92; Castro, 1992). 

Para alguns autores, Vestido de Noiva é o ponto alto de todo um processo que se 

desenrolava há anos: “Vestido de Noiva (...) representa uma culminância a escaladas já 

iniciadas (...) e (...) volta-se para o seu próprio futuro, que viria a se configurar  nas 



realizações posteriores dos diretores estrangeiros do TBC e outras tendências mais 

recentes”. Para esses mesmos autores, o texto de Vestido de Noiva tem um antepassado 

próximo em Amor, de Oduvaldo Vianna, montado pela Companhia Dulcina-Odilon, quanto 

aos múltiplos palcos e também quanto à linguagem. Vestido de Noiva estaria assim 

atingindo um ponto de culminância e não de ruptura com o teatro que vinha sendo 

experimentado até aquele momento (Cafezeiro e Gadelha, 1996: 480). 

Em 1945 o Rio de Janeiro assistiria a uma segunda montagem da peça pelos 

Comediantes, bem como uma montagem de A mulher sem pecado, primeiro texto de 

Nelson Rodrigues, encenado no Teatro Phoenix. Era a profissionalização do grupo. Em 

seguida finalizaram com pela peça do francês Jean Anouilh, Era uma vez um preso..., que 

foi responsável por grande prejuízo para o grupo e levou ao seu desmembramento. Em 

1947, uma nova montagem, desta vez com Maria Della Costa, como Alaíde, e Cacilda 

Becker, como Lúcia, direção de Ziembinski e cenários de Santa Rosa sobe aos palcos do 

Teatro Carlos Gomes.  

 É nesse cenário que Vestido de Noiva emergirá, como a síntese de tudo isso, sendo 

capaz de ser reconhecida por uma parte da crítica, e ao mesmo tempo com o necessário 

grau de originalidade que lhe confere a capacidade de marcar o início de uma nova era para 

o teatro brasileiro. Temos, então, o terreno perfeito para a eclosão de uma nova crítica, 

dentro de uma imprensa que não tardará a se reformular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capítulo II 

 

A crítica como práxis jornalística. 

 

 

 

“Começava a nova imprensa. Primeiro, foi só o Diário 
Carioca; pouco depois, os outros, por imitação, o 
acompanharam. Rapidamente os nossos jornais foram 
atacados de uma doença grave: a objetividade. Daí para o 
idiota da objetividade seria um passo” (Nelson Rodrigues, 
in A Cabra Vadia, 1995: 47) 

Os anos 1940 representam para a imprensa brasileira um período em que os meios 

de comunicação estão subjugados a um rigoroso controle por parte do Estado. A partir 

de 1939, o Estado Novo incorpora diversas empresas jornalísticas que, assim, passam a 

fazer parte das chamadas Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União. Mas o 

controle do Estado sobre os meios de comunicação e de expressão inclui também uma 

rigorosa censura, tarefa desempenhada pelo DIP - Departamento de Imprensa e 

Propaganda. 

Criado pelo Decreto Lei n° 1915 de 27 de dezembro de 1939, subordinado ao 

Presidente da República e ao Ministério da Justiça, as funções do DIP não se restringem 

ao papel de censor que o tornou famoso. A censura é uma das facetas do trabalho 

principal, cuja tarefa maior era a difusão da ideologia estadonovista, tornando esse 

discurso como o de toda a sociedade brasileira11. 

No que concerne ao campo jornalístico, trata-se de um período intermediário, onde 

várias mudanças administrativas, editoriais, redacionais, entre dezenas de outras que 

ocorrerão nos anos seguintes, encontram-se em momento embrionário.  

                                                 
11 O DIP nasceu da fusão do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, criado em 1934, com o Serviço de 
Inquéritos Policiais e Sociais (SIPS). Sobre o DIP cf. Paulo, Heloisa Helena de Jesus. O DIP e a juventude do Estado 
Novo (1939-1945). Dissertação de mestrado. ICHF-UFF, 19878; Ângela Maria Castro Gomes, A invenção do 
trabalhismo. Rio de Janeiro: Vértice, 1988 e Gomes, Ângela Castro e D’Araujo, Maria Celina. Getulismo e trabalhismo. 
São Paulo: Ática, 1989. 



A crítica teatral assumia comportamentos distintos. A nova geração lutava por uma 

maior especialização, embora não estivesse muito claro como fazê-lo. Além disso, este 

movimento não deve ser interpretado apenas como conflito entre gerações. Entre os 

críticos mais antigos era possível encontrar práticas tão díspares quanto o recebimento 

de propina e o conseqüente comprometimento com a chanchada; ou ainda aqueles que 

viam a sua atividade próxima a do artista. A crítica que começa a ser feita neste 

momento difere dessas duas posições. Mas alguns debates são semelhantes: os 

parâmetros que deveriam nortear uma atividade inteiramente subjetiva. 

As principais questões que circundavam o universo cênico vão transparecer nas 

críticas e colunas teatrais: a disputa entre profissionais e amadores; a política estatal de 

incentivo às artes cênicas; a fundação de escolas; a criação de novos teatros e a formação 

de platéias. 

 

2.1. Imprensa brasileira e crítica nos anos 1940.  

 

Uma breve análise da imprensa nos anos 1940 mostra um período precursor de 

mudanças que irão se solidificar na década seguinte, como afirmamos anteriormente. 

Entretanto, tendo em vista que nenhuma mudança se faz de maneira abrupta, podemos 

estabelecer que já em no início da década este movimento estava sendo gestado. Sobre 

os principais periódicos dos anos 1940, Samuel Wainer dá o seguinte panorama: “O 

maior deles era o Correio da Manhã, o poderoso feudo de Paulo Bittencourt, seguido 

pelo Diário de Notícias, da família Dantas. O Globo ainda alcançava repercussão 

reduzida, e o Jornal do Brasil não passava de um catálogo de classificados”. Embora 

existissem outros jornais, nada se comparava ao Correio da Manhã. (Wainer, 1989: 135-

136)  

Através do Decreto-Lei n° 2073, de 8 de março de 1940, o governo do Estado 

Novo cria as Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, encampando diversos 

jornais e emissoras de rádio, entre eles, o jornal A Noite, A Manhã, a Rádio Nacional e a 

Rádio Mauá.  Ao todo 17 empresas passam a fazer parte do novo conglomerado criado 

pela ditadura Vargas. O regime institui a censura prévia e proíbe o anonimato. Em 



contrapartida, os proprietários de jornais ou jornalistas que não aderiram à difusão da 

ideologia estadonovista, via construção de consenso, sofreram perseguições, como foi o 

caso de Orlando Dantas, dono de O Diário de Notícias. (Barbosa, mimeo: 173- 174).  

Com o fim do Estado Novo, em 1945, as mudanças que já vinham sendo 

introduzidas há décadas, no que diz respeito ao campo jornalístico, são implementadas 

de forma tão profunda, que são responsáveis pela própria caracterização dos anos 1950 

como marco fundador da modernidade da imprensa brasileira. São mudanças na forma, 

estrutura e conteúdo dos jornais. Esse conjunto engloba desde a modernização das 

redações até a adoção de técnicas narrativas específicas, como o lide e a pirâmide 

invertida; além da criação da figura do copy-desk. Objetividade, imparcialidade e 

neutralidade passam a figurar entre os atributos de um bom texto jornalístico, impondo 

uma padronização que aproximaria a matéria jornalística do relato científico.  

Vale destacar que, no caso brasileiro, tais mudanças foram “resultado intencional 

de alguns homens e empresas” e ocorreram de forma diferente dos países anglo -

americanos. A apropriação desse novo modelo de jornalismo não é um processo sem 

rupturas e não se impõe uniformemente. “O jornalismo nacional não assimilou todos os 

valores que, no ideário norte-americano, eram correlatos à idéia da objetividade, ou se 

assimilou foi em sentido e graus diferentes” (Ribeiro, 2000: 296 e 302).  

Ao mesmo tempo em que havia a tendência à padronização, podemos ver no 

colunismo, uma reação contrária a este modelo, ressalta Ribeiro (2000). Nas colunas dos 

principais jornais era possível aos jornalistas expressarem suas opiniões e grandes nomes 

do jornalismo tiveram suas carreiras ligadas a suas colunas, como o próprio Nelson 

Rodrigues, João Saldanha, Sérgio Porto e Carlos Lacerda, por exemplo. 

Num ambiente marcado pelos debates acerca da profissionalização do 

jornalismo, não era diferente no caso da crítica teatral. Na série de entrevistas realizadas 

por Daniel Caetano no jornal carioca Diário de Notícias, em 1946, podemos observar o 

papel que a crítica passa a ocupar dentro do jornalismo e da cena teatral. Daniel Caetano, 

com 24 anos, assumiu o cargo de crítico do Diário de Notícias durante as férias do seu 

antecessor. Receoso da responsabilidade, decide publicar uma série de entrevistas com 

figuras de destaque do meio teatral: atores, empresários (era comum na época a figura do 



ator-empresário, pois quase todos os grandes astros acumulavam as duas funções), 

dramaturgos e críticos.  

 

2.1.1. As várias críticas. 

Este período da crítica teatral pode ser entendido como aquele em que diversas posições 

conflitantes entram em choque. Estas posições variam conforme os diversos 

comportamentos assumidos. Caracterizamos, a seguir, os quatro tipos que pudemos 

identificar: 

 

A ) Da caixa. 

O chamado crítico “da caixa” era aquele que se  caracterizava “pelo recebimento regular 

de propinas dos empresários”, comprometendo o caráter de seu julgamento, por razões 

óbvias. Para este grupo seria impossível colocar as diferenças pessoais de lado e fazer 

uma crítica mais severa, pois dependiam, inclusive, financeiramente dos artistas 

(Pereira, 1998: 79).  

 

B) Aduladores. 

Bastante similares aos primeiros, diferem por não receberem propriamente suborno para 

comentar favoravelmente as peças, porém faziam uma crítica igualmente superficial e 

comprometida, por estarem demasiado ligados aos velhos astros, por relações de 

amizade ou respeito. Apesar disso, pregam a imparcialidade acima de tudo, mas 

consideram injusto julgar sem conhecer as condições do meio teatral – condições, estas, 

precárias – caracterizando esta imparcialidade por uma ótica bastante particular. 

Nestas duas posições os críticos comentavam, de modo geral, a peça, quase sempre no 

mesmo estilo, quando se tratava dos artistas do momento. Exerciam outras atividades no 

jornal que não apenas a de crítico, sendo por vezes redator. A maioria possuia pouco 

prestígio e espaço dentro das publicações. Os principais críticos das primeiras décadas 

eram: no Jornal do Comércio, Barbosa Rodrigues, João Luso e Oscar Guanabarino (este 



último crítico de música e teatro declamado); no Correio da Manhã, Enrico Borgongino 

(música e teatro declamado), Ernesto Rocha e Lafayette Silva; no Jornal do Brasil, 

Batista Coelho, Agenor de Carvoliva e depois Fernando Mendes de Almeida (foi 

acionista majoritário do jornal no início do século, antes de este  ser vendido ao Conde 

Pereira Carneiro, em 1918); na Gazeta de Notícias, Paulo Barreto (João do Rio) e depois 

de 1910 Abadie de Faria Rosa. Em O Paíz, Artur Azevedo e depois Gastão de Carvalho, 

Vítor Lisboa, Eduardo Souto e João de Deus Falcão. Em A Notícia Roberto Gomes, José 

Maria de Santa Rosa, Otávio Quintiliano. Em A Noite, Mario Magalhães e em O 

Imparcial, Mário Domingues. 

 

C) Em transição. 

O tipo de crítico encontrado nesta categoria é da mesma geração exemplificada no 

modelo anterior, entretanto realiza sua atividade com especificidade.  Fazem parte desse 

grupo, Álvaro Lins e Mário Nunes, por exemplo. O primeiro será examinado mais 

detalhadamente no item seguinte. Mário Nunes era um dos mais antigos críticos em 

atividade na ocasião da estréia de Vestido de Noiva, e possuía enorme prestígio 

intelectual. Para este, o sentimento artístico deveria ser o parâmetro a ser alcançado. Esta 

qualidade era fundamental para o exercício da crítica, aproximando-a da arte. Diferindo 

o crítico do jornalista comum, Nunes explicava: “O espaço reservado a essa atividade 

artística, reflexo de nossa cultura desejosa de expandir-se, é diminuto; e a publicação de 

clichês uma raridade” (Nunes, 1956: 14. Grifo da autora). O crítico enxerga a sua função 

como atividade artística e não como uma ocupação, como na posição anterior, e nem 

mesmo como jornalista especializado, como veremos a seguir.  

 

D) Em ascensão.  

Destacamos uma quarta posição, em menor número, porém em crescente prestígio 

intelectual. São os que mais diferem das outras posições aqui explicitadas. Composta 

pelos que lutam pela especialização e não compartilhavam com a prática exercida pelos 

críticos das modalidades anteriores, aproximando a atividade do jornalismo. Viam como 



necessidade urgente a renovação dos palcos brasileiros nos moldes do que já era feito na 

Europa e nos Estados Unidos. Daniel Caetano faz parte deste grupo. 

No texto que introduz a série de entrevistas com os críticos, destina “a parte mais 

importante” aos seus pares. Ao desejar o reconhecimento de outros críticos, fica 

evidente que estava tentando firmar-se nesta posição. Através do exercício de 

legitimação da atividade, contribui para a fundação de um lugar para a crítica naquele 

período. Chega a ser categórico na afirmação de sua autoridade: são os críticos os 

“julgadores efetivos”. Caetano diferencia esta nova posição, fundada para a crítica, de 

uma outra, com menor prestígio, ocupada anteriormente pelo grupo. A partir deste 

momento “a crítica teatral vem sendo levada a sério” e “o público já se orienta por ela”, 

fato raro para a época. Além de Caetano, uma série de nomes que iniciava suas carreiras 

teatrais naquele momento fará parte do grupo. Gustavo Dória, um dos integrantes de Os 

Comediantes, é considerado “representante de uma nova crítica, ainda em gestação”. 

Também representante desta vertente seria Décio de Almeida Prado, quando assume a 

coluna “Palcos e Circos” no Estado de São Paulo, em 1947. A crítica até então “rasteira 

e pouco sistemática” passa a admitir que o teatro moderno é, antes de tudo, diferente da 

vida cotidiana, sendo paradoxal, portanto, utilizar critérios como naturalidade para se 

avaliar uma interpretação (Prado, 2002).  

Ao expormos essas quatro posições básicas, pretendemos explicitar o quão vastos e 

tortuosos eram os caminhos da crítica neste momento. Não se trata apenas de conflito 

entre gerações – mesmo porque encontramos posturas bastante peculiares e dissonantes 

dentro de uma mesma geração – e sim da revisão de uma série de práticas que soavam 

deslocadas diante das discussões que passam a existir em torno do ambiente teatral. A 

partir do momento em que a figura da grande estrela entra em declínio, tanto o crítico da 

caixa quanto o adulador enfraquecem o seu território de ação.  

 

2.1.2. Rumo a uma nova crítica. 

O primeiro entrevistado por Daniel Caetano é Celestino Silveira, crítico da 

Revista da Semana.  Recém chegado dos Estados Unidos, Celestino é um dos maiores 



defensores  da especialização, nos moldes americanos, onde a opinião do crítico sai com 

tanto ou mais destaque nos cartazes dos filmes e peças, quanto os nomes dos atores:  

 

“É preciso dizer que a independência da crítica americana a nossa crítica não 
tem? Agora, com a renovação que surge, também a crítica mais segura vem 
aparecendo. Há necessidade, porém, de especialização. Enquanto a crítica 
for considerada um “bico”, não pode haver perfeição. Tudo depende dos 
diretores de jornais. Ainda a maioria dos críticos são redatores que exercem 
aquelas funções porque gostam de teatro” (Diário de Notícias , 28/05/1946. 
In: Pereira, 1998: 169. Grifos da autora). 

 

É fundamental que o crítico seja bem remunerado para com isso garantir a idoneidade de 

sua atividade. Nesse sentido, as relações entre críticos e atores devem ser as mais 

distantes possíveis. Os críticos são “juizes implacáveis”, através dos quais o público se 

guia, o que assegura sua própria autoridade. Para Celestino Silveira, a “especialização” 

traria a crítica teatral para um patamar mais elevado, pois o seu comprometimento 

estaria em jogo a partir do momento em que o crítico fosse obrigado a se dividir em 

várias atividades: “Também os comentaristas de teatro, com raras exceções (caso de 

Mário Nunes), eram polivalentes – cobriam assuntos diversos -, desinformados, 

complacentes e usavam estranhos pseudônimos” (Prado, 2002: 145).  

A opinião de Celestino Silva abre uma série de entrevistas com críticos realizadas pelo 

Diário de Notícias, em 1946. Assim, podemos observar o destaque que passam a ter não 

só por merecer essa espécie de deferência do jornal, como também na própria construção 

textual: 

 

“Depois de ouvir os artistas-empresários e os autores, passo a ouvir os 
críticos. A estes cabe a parte mais importante desta série de entrevistas. São 
eles os julgadores efetivos . Entre nós, a crítica teatral vem sendo levada a 
sério. Não só porque o público já se orienta por ela , como também porque 
alguns críticos não a acumulam com as de autor, tradutor, publicista, amigo 
do empresário, cumpadre da “estrela”... Entretanto, meia dúzia de jornais 
apenas mantém crítica teatral digna de nota. Assim mesmo, há os críticos que 
elogiam sistematicamente certas companhias e metem o pau invariavelmente 
em outras” (Diário de Notícias, 28/05/1946. In: Pereira, 1998: 168. Grifos da 
autora). 

 



Uma das razões do aumento da confiança do público em relação ao crítico, segundo o 

articulista, deve-se à especialização: “alguns críticos não a acumulam [a atividade] com 

as de autor, tradutor, publicista, amigo do empresário, cumpadre da “estrela”... (Diário 

de Notícias, 28/05/1946. In: Pereira, 1998: 168. Grifos da autora). Daniel Caetano está 

claramente fazendo referência a certos tipos de comportamentos – já apontados aqui – 

presentes na crítica. 

Raul Lima, crítico do Diário de Notícias, possui opinião contrária: “não acho que deva 

ser a crítica um troço rigorosamente técnico, a exigir especialização”. Aliás, este se 

apresenta como público, assim como Daniel Caetano ao defini- lo como “o espectador 

comum que assina a crítica”: “entendo haver uma considerável vantagem numa crítica 

que se afaste dos moldes clássicos e seja a reação mais fresca, mais espontânea, mais 

natural, de um espectador, mais do que especialista”. Para que não se caia no silogismo 

de concluir que todos são críticos, Raul Lima defende-se listando algumas habilidades 

imprescindíveis para execer a atividade: 

“uma modesta experiência literária, sensibilidade, desconhecimento da vida 
interna do teatro nacional e, sobretudo, uma preocupação de justiça, que me 
permitiu desempenhar satisfatoriamente a magistratura na minha terra por 
certo tempo (...) Não acho lógica a divisão da crítica em competente e 
incompetente. Melhor será considerá-la honesta ou desonesta” (Diário de 
Notícias, 13/06/1946, In: Pereira, 1998:199. Grifos da autora). 

  

Podemos concluir com a observação deste trecho, que tais ca racterísticas são 

pouco excludentes. Muitas outras profissões poderiam exercê- la, senão todas. O próprio 

crítico conclui isto, ao equiparar a sua profissão à de magistrado. Raul Lima baseia sua 

atividade em valores extremamente subjetivos, como justiça, sensibilidade e o 

desconhecimento da vida interna do teatro nacional – esta última com a intenção de 

conferir alguma imparcialidade. 

Além da questão da profissionalização que circunda o panorama da crítica, uma 

outra, correlata a esta, se apresenta: as imbricações entre crítica e jornalismo. Ainda na 

entrevista de Celestino Silveira, este afirma que “tudo depende dos donos dos jornais”. 

A afirmação de Daniel Caetano de que “meia dúzia de jornais apenas mantém crítica 

teatral digna de nota” salienta a posição ocupada pelo crítico nas redações.  



Mario Nunes partilha da mesma opinião: “a crítica teatral, como o teatro, nunca 

mereceu dos diretores dos nossos jornais uma atenção especial e até hoje, salvo poucas 

exceções e por determinados motivos ainda é assim”. Segundo ele: “não havia senão em 

um ou outro jornal, de cuja redação fazia parte um maluco de teatro, seção teatral fixa. 

Eventualmente, os secretários da redação incumbiam um redator de banca de dar notícia 

de tal ou qual espetáculo”. Mas como era escolhido o encarregado de tal tarefa?  

“Indagava [o secretário da redação] quem queria ir, e esse qualquer se 
arvorava em crítico teatral, naquela noite. Alguns tomavam gosto e se 
candidatavam daí em diante e, assim, se fizeram com os conhecimentos que 
iam adquir indo, cronistas teatrais” (1956: 14. Grifos da autora).  

 

Novamente percebemos os traços apontados anteriormente sobre críticos que 

acumulam diversas funções num jornal, empobrecendo a qualidade de seu trabalho. 

Esse parece ser um dos pontos de consenso. Jota Efegê, crítico do Jornal dos Esportes 

afirma:  

“Os críticos dispõem de uma coluna, após a estréia, para opinar sobre a peça 
e a interpretação. Ao mesmo tempo, dedicam-se a várias atividades, todas 
estranhas à crítica teatral. No mesmo jornal, às vezes respondem por outras 
seções. Daí a crítica deficiente” (Diário de Notícias, 30/05/1946, In: Pereira, 
1998: 173. Grifos da autora).  

 

Mário Nunes, em um debate no Teatro Fênix, em 1944, organizado por Paschoal 

Carlos Magno, diferencia o trabalho do crítico do jornalista, aproximando-o do 

intelectual:  

“O primeiro porquê que se me apresentou ao me dar a essa atividade intelectual 
foi o da sua legitimidade: se não há entre milhões de criaturas duas que pensem 
e sintam de igual modo como pode alguém arrogar-se o direito de julgar boa ou 
má a obra de outrem?” (1956: 14. Grifos da autora).   

 

Depois de definir sua atividade como artística, ele a classifica também como 

intelectual, ocupando, pois, um triplo lugar: o de crítico teatral, artista e intelectual.  

Da me sma forma que Raul Lima, acredita que o exercício da crítica é um dom de 

todos, mas “a crítica autorizada é atributo de sensibilidades especiais (...) o crítico, o 

verdadeiro crítico, possui essa faculdade e seu juízo, orientando e esclarecendo o 



entendimento dos outros, aumentando- lhe a sensação de prazer”. Finalizando, destaca o 

papel deste profissional como aquele que orienta e conduz, por estar em condições 

privilegiadas: “a crítica nos orienta e nos ensina a viver, e acatando-a, assegura-nos a 

sobrevivência pela qual toda criatura se esforça, seja material, seja espiritual” (1958: 16-

17. Grifos da autora). Novamente a sensibilidade é considerada como critério de 

julgamento. Mas no que esta consiste? 

Sempre que perguntados sobre o que seria fundamental para definir uma boa crítica, 

diversos críticos citam-na. Questão bastante complexa, uma vez que a sensibilidade é 

uma faculdade subjetiva. Como agravante há o fato de o próprio teatro estar redefinindo 

suas bases. Os critérios sobre o que seria uma boa atuação não estavam alinhados ao que 

se entendia, então, como teatro moderno. A maioria dos críticos apontava qualidades nas 

peças, com jargões efusivos e pouco técnicos: “era senso comum que uma boa 

interpretação deveria ser natural, reflexo ainda das teoria s realistas/naturalistas da virada 

do século, que não haviam sido bem assimiladas nos palcos brasileiros”. Natural “como 

sinônimo de desinibição ou – também expressão usual – como estar à vontade em cena” 

(Prado, 2002: 147). 

Ainda sobre a questão da sensib ilidade, Mário Nunes salientava, em depoimento em 

1938 a Brício de Abreu, em Don Quixote, que “a crítica não pode ser uniforme porque o 

exercício de beleza varia de indivíduo para indivíduo e assim, a primeira questão a se 

considerar é a do critério pessoal”. O crítico estabelece como critério, portanto, a 

autoridade da sua opinião.  

“Para que a crítica seja acatada e proclamada justa, é necessário, 
conseguintemente, que seu critério de beleza seja o dominante , isto é, o que a 
maioria admite; se atenha às condições do meio ; e esteja em harmonia com os 
princípios da moral” (Nunes, 1956: 16. Grifos da autora). 
 

Ou seja, há de se ter um grau de conformidade com o que era dominante no período. 

Porém, dessa forma, muitas manifestações que rompem com esses parâmetros – como 

foi o caso de Vestido de Noiva – não poderiam ser reconhecidas pela crítica, pois não 

representavam a preferência da “maioria”, não se atinha “às condições do meio”, nem 

tão pouco se encontravam em “harmonia com os princípios da moral”. Segundo estes 

critérios, Vestido de Noiva não teria sido reconhecida como o marco inicial do teatro 



brasileiro moderno. E foi exatamente o que aconteceu. Quem reconhece Vestido de 

Noiva são os críticos literários e/ou críticos de uma nova geração; os primeiros 

preocupados com uma arte que refletisse a elite, e os segundos, empenhados em uma 

mudança de comportamento por parte da crítica. O reconhecimento foi conferido pelo 

grupo aqui chamado em ascensão.   

Jota Efegê crítico classificado como adulador, também entrevistado por Daniel Caetano, 

especifica de que forma via o exercício da crítica:  

“Bem, sou sempre condescendente. Não meto o pau sem considerar as 
circunstâncias. Sei que, apesar de todas as exigências que se deve fazer, ainda 
não temos ambiente para um teatro elevado. Assim, se assisto ao espetáculo 
Eva e seus Artistas, procuro ver a vontade que Iglésias tem de melhorar. 
Cazarré, por exemplo, com aquelas suas palhaçadas, me dá vontade de dizer 
desaforo. Ainda assim tenho que ver que ele ganha o pão com aquilo, embora 
ganhe muito mal. Se o teatro é de Renato Vianna, me lembro que ele já está 
muito velho para endireitar. Exijo, porém, de Dulcina e de Os Comediantes o 
máximo. São eles os únicos detentores da vanguarda. Não podem mancar” 
(Diário de Notícias, 30/05/1946. In: Pereira, 1998: 175. Grifos da autora). 

 

Adotava, assim, dois pesos e duas medidas ao opinar sobre as obras. Alguns artistas, 

como Cazarré, merecem a sua ira. Outros, como Renato Vianna, ganham a 

condescendência por estar “velho demais para end ireitar”; enquanto que de Dulcina e de 

Os Comediantes são exigidos máximo esforço e o julgamento é severo, considerando a 

alta qualidade de suas peças.  

Daniel Caetano ao apresentar Aldo Calvet, da Folha Carioca, já o encaixa na primeira 

denominação 12: “Porque o Calvet freqüenta a caixa de todos os teatros, não desce o pau 

seco em ninguém – amarra sempre uma bucha de algodão na cabeça – perguntei a ele se 

isso não prejudica a crítica” (Diário de Notícias, 1/06/1946. In: Pereira, 1998: 176. 

Grifos da autora.). Através desta irônica e até agressiva apresentação, encontramos em 

Calvet exatamente o exemplo deste tipo de crítica. Sua resposta reafirma esse lugar: 

 

                                                 
12 Apesar de tal fato ser uma realidade no teatro de então, torna-se complicado afirmar que tal crítico participava ou não 
do recebimento de propinas – o chamado crítico “da caixa” – por ser difícil comprovar e sobretudo não ser o nosso objeto. 
A única exceção é este caso apontado por Daniel Caetano, em que ele próprio faz a classificação. Em geral 
consideraremos entre as posições A e B, visto que são bastante semelhantes. 



“Acho que não. A crítica deve orientar e construir. Creio que a única 
justificativa para a existência da crítica é zelar pelo exercício da profissão 
artística a serviço da cultura popular. Como é possível exercer esse mister 
desconhecendo a vida das companhias? Por que exigir tão enfaticamente 
elevação do nível artístico se, até então, não dispomos sequer de um 
conservatório de arte dramática?”.(Diário de Notícias, 1/06/1946. In: Pereira, 
1998: 176. Grifos da autora.). 

 

Quando perguntado sobre em que princípios baseia sua opinião, Calvet responde: 

“Naqueles que, conforme asseveram Pilo e Batteuy, fazem nascer em certo número de 

espectadores, auditórios ou leitores, uma impressão agradável”. Mais uma vez 

resvalamos no fator sensibilidade. Como julgar uma obra a partir da impressão que ela 

produz? Vestido de Noiva pode receber muitos adjetivos, porém o de “impressão 

agradável” seria o mais improvável. Não obstante, a peça foi sucesso de crítica e de 

público. 

Em posição semelhante encontra-se Bandeira Duarte, crítico do Diário da Noite. Ao ser 

indagado sobre qual o melhor e o pior conjunto teatral, responde:  

 

“Acho que a própria dignidade da função de crítico impede que se tenha 
opinião tão radical quanto essa que a pergunta supõe (...) porque se nós 
considerarmos antecipada e definitivamente tal conjunto o melhor e tal outro o 
pior, confessaríamos uma falta de isenção em completo conflito com a 
moralidade indispensável à crítica. Que autoridade poderão ter, nesse caso, os 
julgamentos que manifestarmos pelas nossas colunas? Segundo o meu código 
de ética, qualquer opinião pré-concebida, seja de simpatia ou de ant ipatia, 
perturba o depoimento do crítico e cerceia a independência com que devemos 
analisar cada espetáculo (...) sentado na minha cadeira de crítico, não levo em 
consideração amizades nem inimizades”  (Idem, ib. Grifos da autora). 

 

A sua opinião é bastante contraditória. O crítico não vê que opinar sobre os melhores ou 

piores conjuntos artísticos é exatamente exercer a crítica, confundindo este julgamento 

com simpatias ou antipatias. Não se tratam de opiniões pré-concebidas, mas de posições 

concebidas a partir do exame da realidade que estes conjuntos apresentam. Apesar de 

não levar em consideração amizades nem inimizades e procurar julgamento isento de 

outros princípios que não seja o de apontar o valor artístico das obras, não o faz, 

temeroso da responsabilidade de tal ato. Mais uma vez presenciamos um tipo muito 

particular de imparcialidade.  



Também Augusto Maurício, crítico do Jornal do Brasil, respondendo sobre o mesmo 

tema, permanece nessa estranha contradição:  

 

“Afasto de mim qualquer sentimento de amizade ou inimizade por este ou 
aquele artista. A opinião que este possa ter do que escrevo não me interssa. (...) 
Faço a crítica com imparcialidade. Todavia, não sou rigoroso. Levo em 
consideração as possibilidades das companhias. E também dos artistas” 

 

Os críticos procuram firmar sua identidade como imparciais, colocando amizades e 

desafetos de lado, mas ao mesmo tempo levando em consideração as condições 

existentes. Quando perguntados sobre como julgar, a maioria mescla tais caracterísiticas 

a outras como “emocionar o público”.  

Através do exame desta série de entrevistas salta-nos aos olhos que entre os críticos dos 

tipos A e B, exista a confusão de parâmetros e hábitos perniciosos já bastante arraigados 

à sua prática. Mesmo os que se julgam imparciais, fazem pequenas concessões, aqui e 

ali, de acordo com quem representa. Por outro lado, os tipos C e D, em especial este 

último, calcam seus parâmetros em uma maior especialização e na aproximação com a 

profissão do jornalista. Especialização, esta, que era permeada por um suposto senso de 

imparcialdiade e objetividade – suposto, pois se tais características já são problemáticas 

e discutidas exastivamente dentro do próprio jornalismo, na crítica essa tensão se 

extende ao máximo. O que conferiria, portanto, credibilidade aos críticos? 

 

2.2. Quem são os críticos e de onde  falam? 

 

 Dois personagens terão a primazia neste item, em função de serem os protagonistas 

na história da crítica sobre Vestido de Noiva. Assim, a caracterização da posição e condição 

de Álvaro Lins e Lopes Gonçalves – os críticos que fizeram as análises marco- fundadoras 

sobre a peça – é fundamental para entender não só quem são esses críticos, mas sobretudo 

de que lugar real e simbólico eles falam. 

   

2.2.1. Álvaro Lins. 



 Dentro da classificação proposta no item anterior, este crítico se encontraria entre 

os críticos em transição: “Ao mesmo tempo em que era um crítico fim de linha (pois marca, 

depois do apogeu, o começo do fim de certas atitudes da crítica tradicional), anuncia as 

novas posições” (Bolle, 1979: 53/109). Entretanto, sua ampla atuação dentro da esfera 

literária o coloca num patamar mais elevado, já que não ansiava por um lugar 

representativo dentro da crítica. Contudo, suas múltiplas atividades o alçaram a esta 

posição. 

Álvaro Lins nasceu em 1912 em Caruaru, Pernambuco. Formado pela Faculdade de 

Direito do Recife foi também jornalista, professor, político e crítico. Foi secretário do 

governo estadual de Pernambuco de 1934 a 1937, chefiado por Carlos de Lima Cavalcanti e 

candidatou-se a suplente de Deputado Federal por seu estado. Com a instauração do Estado 

Novo, passa a ser perseguido politicamente. Refugia-se no Rio de Janeiro, em 1940. Dizia 

sobre as atividades que desenvolveu: “a crítica é o magistério da literatura”, e “o crítico é 

aquele que ensina a ler”, ou ainda: “o crítico é um político no mundo das letras”.  

Tais afirmações são bastante interessantes, tendo em vista a trajetória de muitos dos 

seus contemporâneos. Raul Lima, ao responder acerca das qualidades necessárias ao 

exercício da crítica, lista “sensibilidade”, “desconhecimento da vida interna do teatro 

nacional” e, sobretudo, a “preocupação com a justiça”, que “me permitiu desempenhar 

satisfatoriamente a magistratura na minha terra por certo tempo”. Nas três críticas que serão 

analisadas aqui, duas – a de Álvaro Lins e Lopes Gonçalves – são feitas por magistrados – a 

terceira, do jornal A Noite, não é assinada. 

Além do lugar de magistrado, Álvaro Lins se vê como professor e político, 

conferindo a si próprio a capacidade de vislumbrar determinadas características antes da 

maioria e, portanto, estando apto a conduzir as opiniões, mediando informações. Além 

disso, foi também jornalista. Sua carreira teve início nos jornais do Recife, Diário de 

Pernambuco, A Notícia e Diário da Manhã, onde posteriormente se tornou redator, criando 

um suplemento literário. Também colaborou para os jornais Folha da Manhã (SP), Jornal 

do Comércio (PE), Folha da Noite (PA), Diário de Notícias (BA) e A Tribuna (Santos, SP). 

Sua maior atividade se deu no Correio da Manhã. Foi crítico titular dos rodapés literários 

semanais na década de 1940, sucedendo Humberto de Campos. Assumiu o cargo em 1940, 

sendo depois diretor do Suplemento Literário. Sua produção é vasta: “Assim, além de 



Poesia, Ficção, Teatro, Crítica – aquilo que se convencionou chamar de arte literária – 

Álvaro Lins tratou de livros de História, Biografia, Sociologia, de ensaios de Filosofia, 

Política, etc”. (Bolle, 1979: 17-51). 

Outro lugar ocupado por Álvaro Lins era o de literato. Possuía uma “repulsa por 

uma crítica objetiva, pela imposição de leis, regras e normas à atividade literária”. O crítico 

fazia parte de uma tradição que via “a crítica literária como um novo gênero literário de 

criação”. Apesar de fazer um tipo de crítica mais especializado, diferia daquela buscada 

pelos críticos em ascensão. Considerava a crítica jornalística “um gênero intermediário que 

participa, ao mesmo tempo, do jornalismo e da arte literária”. Dividia seu trabalho entre 

crítica literária e crítica jornalística, mas “foi a crítica jornalística que inscreveu Álvaro 

Lins num processo histórico de construção de uma consciência cultural brasileira”. Apesar 

de definir-se como jornalista, salientava que os maiores literatos brasileiros também o 

foram – colocando-se, por conseguinte, num patamar diferenciado em relação ao jornalista 

comum.  

A natureza da crítica jornalística seria sua “atualidade literária”, da mesma maneira 

que as outras seções do jornal cuidam do cotidiano de outras áreas. Um dos principais 

riscos decorrentes desta característica seria a superficialidade e a adesão a certas 

características da notícia, entre elas ter de ser vendável – o que seria pernicioso. A crítica 

jornalística, “intermediária entre o autor e o público”, deveria “apresentar e divulgar novos 

autores, passar em revista os livros da semana, fazer balanços periódicos”. Considera-a uma 

“crítica menor” pois aconselha, orienta e não faz interpretações, como a crítica literária. O 

primeiro tipo, portanto, seria, para ele, uma atividade mais próxima ao jornalismo, 

enquanto a outra, a crítica de livros, possuiria características artísticas (Bolle, 1979: 24-31). 

Diante deste quadro, como pensar a crítica teatral? No caso de Vestido de Noiva, 

podemos indicar que ela possui ambas características, isto é, ao mesmo tempo em que 

estabelece um diálogo entre obra/autor e platéia, relatando a noite de estréia como 

importante acontecimento cultural – independente das conseqüências que ele trará – faz 

uma interpretação dessa estréia, na medida em que sinaliza para um novo movimento no 

teatro brasileiro moderno. Álvaro Lins não era crítico de teatro, mas faz a crítica à peça 

atendendo a um pedido de Nelson Rodrigues, como parte de uma campanha publicitária  

que o autor realiza para divulgar suas peças – fato examinado mais detalhadamente no 



capítulo IV. Ou seja, quando tem de recorrer a uma figura de prestígio para comentar sua 

peça, Nelson Rodrigues recorre a um crítico literário e não a um crítico teatral. O autor 

conta, inclusive, ter sonhado durante semanas com um rodapé literário de Álvaro Lins. 

Sendo assim, a crítica analisada exemplifica a mudança de posição que passa a 

norteá- la, demolindo antigos comportamentos. O movimento de estabelecer bases por uma 

nova crítica teatral é encabeçado ou por jovens críticos, ou por outros intelectuais e artistas, 

mas não pela crítica tradicional (a crítica de Lopes Gonçalves analisada, apesar de 

classificar a obra com a mesma grandeza, o faz de maneira diferente, por motivos 

distintos). Álvaro Lins só assumiria a crítica teatral em 1946. Os Comediantes haviam se 

profissionalizado em 1945 e rumavam para a uma terceira montagem, tendo Cacilda Becker 

e Maria Della Costa como protagonistas. Todo o alarido sobre a peça já tinha se 

consolidado definitivamente no cenário teatral carioca. Não havia como retroceder, o teatro 

já adentrava os salões da modernidade e a crítica não só havia participado como co-autora 

deste processo, como também experimentava as conseqüências. 

Tristão de Athaíde aponta dois tipos de crítica: a do amador, presente nos jornais e 

revistas e a do profissional, nos livros; porém Álvaro Lins praticaria uma terceira forma: “a 

de jornal reunida em livro”, que faria “escapar ao presentismo devorador de jornal”. Mas 

essa não era a opinião da maioria dos seus colegas de profissão. Álvaro Lins chega até 

mesmo a se envolver em lutas corporais com seus adversários intelectuais. O próprio 

admite ter “castigado fisicamente” Mário Melo, um jornalista com quem havia tido 

determinada rusga: “É essa presença jornalística muito intensa, essa penetração 

extremamente difundida dos seus escritos, que fez com que Álvaro Lins pudesse exercer o 

papel de orientador da opinião pública, revestido de um caráter de autoridade que não era 

só literária, mas também moral” (1979: 32-47).  

Podemos estabelecer, portanto, uma tripla autoridade para o crítico: jornalística, 

literária e moral. O crítico passeia com desenvoltura pelos diversos lugares que lhe são 

atribuídos: magistrado, inicialmente; jornalista, professor, crítico e literato; 

concomitantemente, sem prejuízo de nenhuma delas – ao contrário, elas se 

complementavam. 

O artigo de Álvaro Lins sai na primeira página do segundo caderno de domingo, do 

jornal Correio da Manhã, no tão desejado, por Nelson Rodrigues, rodapé literário. O 



Correio da Manhã foi fundado em 15 de junho de 1901 por Edmundo Bittencourt e atingiu 

grande popularidade em meados dos anos 1920. O perfil do jornal segue uma linha de 

oposição aos governos vigentes, sendo polêmico e extremado em suas posições. Do ponto 

de vista editorial, procura delimitar a separação entre opinião e notícia e inova ao dar voz 

ao leitor. O jornal é fechado em 1924 por fazer oposição a Arthur Bernardes. Volta a 

circular no ano seguinte. Em 1928 a direção é passada a Paulo Bittencourt. O jornal apóia a 

Revolução de 1930 e se declara desde o início contra a imparcialidade no jornalismo 

(Barbosa: 2000).  
 

2.2.2. Lopes Gonçalves. 

Trajetória semelhante terá Augusto de Freitas Lopes Gonçalves. Como a maioria 

dos jornalistas de seu tempo era magistrado.  Filho de advogado e senador, nasceu em 

Manaus em 1896. Após concluir o ginásio em Lisboa, forma-se em Direito em 1919 pela 

então Universidade do Brasil. É também em Portugal onde começa a se interessar pela 

arte: estudou piano e violino no Conservatório de Lisboa. Exerceu diversas atividades, 

sempre em torno das artes, do jornalismo ou da educação. Era sócio da empresa Frota, 

Ponce, Caruso e Cia e depois da Ponce Irmão e Cia, arrendatários de vários cinemas do 

Rio de Janeiro e do Cine Teatro Rialto, sempre dirigindo os setores de teatro e 

publicidade. Mais tarde foi sócio da Livraria Editora Leite Ribeiro. 

 Durante 10 anos, Lopes Gonçalves foi jornalista no Correio da Manhã, exercendo 

atividades como redator-geral, jornalista literário e crítico teatral. Usou os pseudônimos 

Flag e Gião. Por menos tempo, foi crítico musical e editor do Suplemento Literário, 

publicado por aquele jornal. Foi autor de numerosos artigos sobre arte, estética, música, 

teatro, filosofia, história, literatura publicados no Correio da Manhã, na Revista Ilustração 

Musical, da qual foi redator chefe, na Revista Brasileira de Música e na Revista do Teatro 

da Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, da qual foi colaborador permanente. Além 

disso, foi redator geral e crítico teatral e musical do jornal A Tribuna do Povo. Exerceu 

intensa atividade fazendo traduções e reeditando livros.  

 Assim como Álvaro Lins, Lopes Gonçalves ocupa diversas posições neste período. 

É advogado – como quase a totalidade dos jornalistas do seu tempo -, jornalista, professor, 

literato e crítico, além de exercer uma série de atividades burocráticas ligadas a estes 



setores, o que lhe conferia respeitabilidade, demonstrando o reconhecimento de seus pares. 

Fez parte da Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro; da 

Associação Brasileira de Imprensa; foi o primeiro presidente da Federação Nacional dos 

Jornalistas Profissionais; presidente da Associação Brasileira de Críticos Teatrais; co-

fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas Teatrais e da Associação Brasileira de Teatro 

Escolar, a qual presidiu; foi também componente efetivo da Sociedade Brasileira de 

Autores Teatrais e do Conselho de Teatro, órgão do Serviço Nacional de Teatro; além de 

vice-presidente da Academia Brasileira de Arte. Foi também professor nos Conservatórios 

de Música e Teatro, respectivamente. (Dicionário histórico e literário do teatro no Brasil, 

1975).  

Lopes Gonçalves era o crítico responsável pela seção de teatro do Correio da 

Manhã, na ocasião da estréia de Vestido de Noiva. A coluna era publicada todos os dias, às 

vezes simplesmente com o título de “Teatro” ou “Teatro e Cinema”. Em geral saía no final 

do primeiro caderno, entre as páginas 8 e 13. Às vezes junto à coluna de cinema ou rádio; 

em outras aparece próxima à “Vida religiosa” ou “Vida social”. A coluna geralmente 

iniciava com algum artigo discutindo assuntos de relevância para o teatro. Podiam ser desde 

temas do teatro mundial, até questões que envolviam atores brasileiros da época. Por vezes 

comentava algum espetáculo, mas não havia um dia determinado ou um espaço fixo. Logo 

após a coluna havia uma subcoluna intitulada “Notas e Notícias”, onde eram anunciadas 

desde estréias até a abertura de novos teatros ou qualquer outra notícia que guardasse 

relevância com o universo retratado. Por fim, a programação do dia. A coluna abarcava 

diversos assuntos, como podemos ver no seguinte trecho: 

 

“Ziembinski vítima de um acidente de carro – Sente-se o nosso meio teatral 
consternado com o acidente grave de que foi vítima o diretor e ator Ziembinski 
Zbigniew, no domingo à noite, em frente o Municipal. O ilustre artista que 
acaba de obter notável êxito na temporada de Os Comediantes, foi atropelado 
por um automóvel e encontra-se internado no Hospital do Pronto Socorro, 
aonde vem sendo visitadíssimo” (Correio da Manhã, 08/03/1944, p.9) 

 

O atropelamento ocorre três meses depois do rebuliço em torno de Vestido de 

Noiva e exatamente em frente ao mesmo Teatro Municipal que o consagrara. A curiosa 

nota demonstra o caráter de disparidade de temas abordados pela coluna. Além de 



evidenciar a respeitabilidade que Ziembinski vem adquirindo entre os seus pares, ao 

dizer “sente-se o nosso meio teatral consternado com o acidente”, frisa o “notável êxito 

na temporada de Os Comediantes”. O reconhecimento do diretor entre os pares é 

complementado com a informação de que estava naquele momento “sendo 

visitadíssimo”. 

 

2.2.3. A voz oficial. 

A coluna de teatro do jornal A Noite trazia as últimas notícias e a programação teatral do 

dia. Localizava-se na página 6 e não era assinada. Por vezes apareceram as iniciais J.M., 

mas não foi possível identificar o crítico13. Aos domingos era publicada juntamente à 

coluna de teatro uma outra, intitulada “As três pancadas”, enfocando questões mais 

profundas e debates mais acalorados. Esta coluna também não era assinada; ou melhor, 

vinha com assinatura do “espectador”. Também não foi possível identificar o 

responsável. Nesta coluna é publicada a crítica analisada. 

Entretanto, ao assinar como “O espectador” podemos entender que o jornal se autoriza a 

falar como público, como se fosse a voz deste. Na crítica de Vestido de Noiva, o autor 

afirma não ter assistido à peça, e emite a sua opinião baseando-se na leitura anterior do 

texto e em comentários alheios. Outros artigos sobre teatro por vezes saíam em outras 

colunas, assinados, mas não eram tão freqüentes. 

O jornal A Noite foi fundado por Irineu Marinho em 1911 e também teve seu apogeu na 

década de 1920. Em 1925 Irineu perde o jornal para Geraldo Rocha, durante uma 

viagem para a Europa, num episódio envolto em mistério e contradições. O jornal entra 

em declínio nos anos 1930, sendo encampado pelo governo, durante o Estado Novo. A 

Noite era vespertino, ainda que muitas vezes publique mais de uma edição por dia, como 

era comum aos jornais diários até a década de 1960. 

 

2.3. Notas e notícias em torno do teatro. 

 

                                                 
13 No livro Ziembinski e o teatro brasileiro, (1995) de Yan Michalski, o autor map eia alguns críticos do período e da 
mesma forma não identifica o crítico.  



Podemos encontrar nas colunas sobre teatro dos jornais da época, artigos sobre a 

profissionalização (debate amador x profissional, escolas de teatro, regulamentação da 

profissão); incentivos governamentais à classe artística (liberação de verbas e construção de 

teatros) e qualidade das peças (“teatro para rir” x “teatro sério”). Iremos examinar cada um 

dos pontos a partir das notas e artigos publicados nos jornais Correio da Manhã e A Noite, 

entre novembro de 1943 e março de 1944. 

Acerca da profissionalização, o crítico Lopes Gonçalves publica no dia 12/01/1944, 

o artigo “O que se espera do governo”, na coluna “Teatro e Cinema”, do Correio da 

Manhã: “O amadorismo acaba de se converter no elemento renovador  da nossa arte cênica, 

renovador não por montar algumas peças modernas mas porque encara a ribalta com a 

compreensão cheia de dignidade que é própria do verdadeiro teatro” (p. 11. Grifos da 

autora).  

Neste trecho, podemos vislumbrar uma característica que irá se desenvolver de 

forma mais sólida entre o grupo de críticos em ascensão: a constante preocupação por um 

“teatro sério”, não só no que se refere ao gênero dramático – abandonar o hábito de se 

montar comédias – mas também em relação à seriedade do comportamento dos atores. O 

trecho a seguir, em que uma nota oficial do SNT é reproduzida por Lopes Gonçalves, 

materializa esse julgamento que passa pelo valor de caráter: 

 

“Sobre os amadores – A comissão técnica consultiva do SNT deliberou o 
seguinte a respeito dos grupos de amadores: 1° - Só será concedido auxílio ao 
amadorismo com sede no Distrito Federal;  2° - Exigir absoluta idoneidade 
artística e moral dos preponentes; 3° - Concessão de um auxílio até 3.000,00 por 
espetáculo e mais luz e teatro; 4° - Exigir o nome do diretor artístico o qual não 
poderá em nenhum caso, representar; 5° - Todo e qualquer original a ser 
encenado deve ter antes a aprovação da comissão” (“Notas e Notícias”, In:  
Correio da Manhã , 15/03/1944, p.9. Grifo da autora). 

 

É bastante interessante examinarmos a exaltação de características como a 

“idoneidade artística e moral dos preponentes”, tendo em vista que até o momento anterior 

o grupo não detém prestígio intelectual, nem moral. Os atores possuíam baixo nível de 

escolaridade e, no início do século, era comum que se imitasse um certo sotaque português 

- as famílias com mais recursos financeiros mandavam seus filhos estudarem em Lisboa. 

Até o governo Dutra, as atrizes deveriam passar pelo constrangimento de um exame 



ginecológico feito pelo Estado, tal como as prostitutas. A profissão de ator ou atriz não era 

vista como a mais indicada para rapazes e moças respeitáveis (Cafezeiro e Gadelha, 1996). 

No movimento que surge posicionando-se contrariamente a todas as práticas teatrais feitas 

até ali, características que se supunham intrínsecas à classe teatral – inclusive morais - 

passam a ser veementemente rechaçadas; enquanto, em contrapartida, o seu oposto passa a 

ser valorizado. O estudo, a dedicação, a seriedade e até mesmo o compromisso moral 

passam a ser sinônimos de teatro de nível artístico superior. São esses os parâmetros 

exigidos pela nova crítica. E os amadores são a síntese de tudo isso, na opinião do crítico: 

“Já aqui escrevi várias vezes, isso desde que me foi confiada essa seção, ser o 
amadorismo sobremodo importante  para o desenvolvimento da boa cultura 
teatral, não só pela sua ação sobre o público como pela disseminação da 
literatura cênica entre os milhares de entusiastas que formam os elencos. E, 
assim, quando se registrou, com destaque neste ano, o sucesso de Os 
Comediantes ninguém mais do que eu exultou com esse acontecimento, pois vi 
confirmado neles o meu modo de pensar sobre o caso – pensar que não é só 
meu, bem o sei – e verifiquei haver de fato gente com a qual se pode contar 
para o que há de esperar da parte dos amadores e se não torna possível obter 
dos profissionais” (Idem, Ib. p.11. Grifos da autora). 

 

Neste trecho o crítico não só enaltece o trabalho feito pelos amadores, como rebaixa 

os profissionais. Só dos amadores ainda é possível esperar o desenvolvimento de uma boa 

cultura teatral. Ao mesmo tempo, legitima sua autoridade perante este novo  teatro. 

No artigo a seguir, reclama a ajuda estatal aos amadores:  

“Paralelamente à proteção ampla e ponderada ao profissionalismo não pode 
deixar de haver a referente ao amadorismo. Em face do notável êxito da 
temporada de Os Comediantes e do sucesso desse novel conjunto que é o 
Grupo Anchieta no espetáculo de apresentação, não mais podem as autoridades 
encarar os elencos de amadores como passatempo de criaturas que gostam do 
palco” (Correio da Manhã, “Teatro” ; 12/01/1944; p.11. Grifo da autora). 

 

Ou seja: os amadores são sérios, não fazendo do teatro meio de diversão, mas sim 

de trabalho. Além disso, estão se destacando em notáveis iniciativas. Ou seja, possuem 

qualidade moral e artística necessárias ao exercício da arte dramática segundo a perspectiva 

que surge, desbancando os profissionais. 

Da mesma forma o artigo “Uma bela lição” continua nesta perspectiva. Como 

podemos ver com o crítico Lopes Gonçalves, falando sobre o desempenho de um ator 

amador, integrante de Os Comediantes que participava da temporada Dulcina-Odilon, no 



Teatro Municipal: “É um amador, que não deixará de o ser (...) a sua distinção de dizer, a 

beleza da sua voz, a elegância do seu atuar deixaram ótimas impressões”. Mais uma vez, 

características morais são mescladas aos atributos artísticos: distinção de dizer; elegância 

do seu atuar. Além disso, é interessante notar que o crítico reluta em delegar lugar de 

destaque ao amador, afirmando que ele é um amador e nunca deixará de sê-lo. O crítico 

encontra-se ainda preso a sua posição de adulador dos profissionais, pois ao opinar sobre 

uma peça cuja presença de um amador se faz notar, mostra a intenção de conservar 

distância entre os dois grupos. 

Indo além, num tom conciliatório,  pontua: “dilatam-se as perspectivas do nosso 

bom teatro. Os amadores e os profissionais dão-se as mãos para trabalhar em prol da 

grandeza teatral do Brasil. Eis um exemplo que frutificará de forma magnífica” (“Teatro”, 

In: Correio da Manhã, 15/03/1944, p.9. Grifo da autora).  

Num outro texto repete-se a mesma perspectiva, ainda que sob outro viés: 

“Queixemo-nos de ser exceção uma peça séria agüentar-se entre nós no cartaz e de 

praticamente só registrarem sucessos de bilheteria os sucessos cômicos...”. (“Teatro e 

Cinema”, In: Correio da Manhã, 21/01/1944; p.9. Grifos da autora). A seriedade, como já 

foi dito, é também em relação ao gênero dramático, que exigiria um trabalho mais laborioso 

para a montagem. 

O anúncio da reapresentação de Vestido de Noiva, em janeiro, dá grande ênfase 

ao acontecimento, exagerando nos superlativos:  

“Os Comediantes – Os Comediantes vão apresentar no Municipal, dias 28, 29 e 
30 a sensacional peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues na encenação de 
Ziembinski e com a magistral arquitetura cênica de Santa Rosa. É o fecho de ouro 
da temporada que o ministro Gustavo Capanema patrocina. Fez o grupo de Santa 
Rosa uma concentração maciça de elementos técnicos e artísticos para que a 
montagem de Vestido de Noiva  assinalasse, como de fato assinalou, um 
acontecimento no teatro brasileiro. 

 

A concentração dos termos “sensacional peça”, “magistral arquitetura”, “fecho 

de ouro”, denota o apreço do crítico. Continuando, acrescenta: 

 

“Nos dias 28 e 29 a peça de Nelson Rodrigues será apresentada às 21 horas e no 
dia 30, domingo, em vesperal ás 16 horas. São intérpretes principais: Lina Grey, 
Stella Perry, Auristela de Araújo, Carlos Perry e todo o elenco do grupo. Preços 



populares – Vestido de Noiva é um espetáculo inesquecível” (“Notas e Notícias”, 
In: Correio da Manhã, 25/01/1944; p. 11. Grifos da autora).  

 

A temporada agora é a preços populares, tamanho sucesso. No dia seguinte, novo 

comentário sobre a reapresentação e os adjetivos hiperbólicos se repetem: 

“Vestido de Noiva depois de amanhã – Depois de amanhã Os Comediantes 
representarão no Municipal, Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Um 
espetáculo sensacional sob a direção de cena de Ziembinski e cenários de Santa 
Rosa. Montagem maravilhosa, uma atmosfera plena de drama e poesia, uma 
história trágica de amor – são estes os elementos que fazem de Vestido de 
Noiva alguma coisa de inesquecível. Apresentada depois de amanhã , a peça de 
Nelson Rodrigues continuará em cartaz sábado e domingo: sexta e sábado ás 21 
horas, e domingo em vesperal, ás 16 horas. Interpretarão Vestido de Noiva: 
Linna Grey, Stella Perry, Auristela de Araújo, Carlos Perry e todo o elenco de 
Os Comediantes. E com essa peça brasileira será encerrada a temporada que o 
ministro Capanema patrocina. Os preços das apresentações de Vestido de 
Noiva são populares”(“Notas e notícias”, In: Correio da Manhã,  26/01/1944, 
p. 9. Grifos da autora). 

 

Mais uma vez a não-comicidade é realçada como virtude: drama e história  

trágica são termos empregados para enaltecer a qualidade artística da peça. Outro 

aspecto a ser realçado no texto é seu caráter propagandístico. Tanto essa nota, como a 

anterior possuem todas as características dos textos publicitários de então: a chamada 

repetitiva e contundente que se inicia com “depois de amanhã”, a qualificação do 

espetáculo como “sensacional”, a particulização da montagem e a síntese da história. 

Depois de destacar os atrativos principais da peça, enfatizam o lugar e o horário de 

exibição, além do elenco. 

 Em relação à questão do aumento do número de teatros são constantes as notas. 

Lopes Gonçalves, no artigo “Solucionando um problema”, elogia a inauguração de quatro 

novas salas, afirmando estar: “muito satisfeito, pois tal feito representa uma campanha em 

muito empreendida pelo Correio e por esta coluna” (27/01/44; p.11). Trata-se, portanto, de 

um tema recorrente na coluna do crítico, que faz questão de expressar sua opinião sempre 

que possível. Já no dia seguinte faz novo alerta sobre a necessidade de palcos para a região 

do Rio de Janeiro.  

 Também são freqüentes os debates acerca da fundação de escolas de teatro com o 

objetivo de profissionalizar a classe artística. Em 27/02/1944 sai publicada na página 27, 



uma nota sobre a inauguração de uma escola de teatro em Niterói, RJ, a Escola de Teatro da 

Federação Fluminense de Amadores Teatrais. Em 12/03/1944 a coluna informa que o 

Ministério do Trabalho assinou o decreto que atende a reivindicação do Sindicato dos 

Atores Teatrais, Cenógrafos e Cenotécnicos do Rio de Janeiro, que pediam a 

regulamentação da profissão, através da abertura de uma seção especial na Consolidação 

das Leis do Trabalho. 

 Além da característica de seriedade, como parâmetro almejado pela crítica, a 

característica de “cientificismo” será identificada no próximo capítulo, nas críticas relativas 

à Vestido de Noiva. Estes são os dois principais parâmetros pelos quais a crítica se guia, 

estabelecendo qualidades de genialidade, originalidade e universalidade para a peça. 



Capítulo III  

Tecendo a memória 

 

“Não se creia na existência de um Shakespeare puro, que 
se surprenderia por meio de um processo crítico infalível. 
Quer se deseje ou não, o Shakespeare que vemos é a obra 
que ele escreveu e a soma das exegeses (interpretações) 
que se fizeram dela, através das gerações e escolas, 
expurgados, naturalmente os erros notórios. E é 
necessário ter a humildade de saber que as interpretações 
vindouras descobrirão valores despercebidos por nós” 
(Sábato Magali, in Nelson Rodrigues: dramaturgia e 
encenações, 1992:3). 

 

As críticas teatrais que serão analisadas neste capítulo são compostas de 

múltiplos entrançamentos, alguns visíveis, outros nem tanto. Ao acreditarmos que a 

crítica autolegitima-se enq uanto crítica moderna e que este processo é também uma 

atividade de construção da memória, cabe investigarmos quais são os parâmetros que 

norteiam o trabalho do crítico. Como tramas imperceptíveis a olho nu, os parâmetros 

funcionam como malhas espessas, porém invisíveis, que sustentarão as críticas 

propriamente ditas. Só existem mediante atividade interpretativa desenvolvida aqui. 

Além da seriedade, apontada no capítulo dois, investigaremos neste o cientificismo. 

Ambos são parâmetros que se costuram, perpassando-se um ao outro, não sendo possível 

determinar com exatidão onde começam e terminam.  

As críticas, por sua vez, constituem-se num vasto tecido, porém mais fino e 

delicado, onde já é possível vermos os primeiros contornos, representados pelo o que 

identificamos como as categorias- fundadoras, sendo estas: a originalidade, a genialidade 

e a universalidade, supostamente presentes em Vestido de Noiva e destacada pela crítica. 

Por fim, coroando esta imagem, temos as sub-categorias, claramente visíveis, que se 

constituem em ornatos, sendo entretanto, indispensáveis para uma visão harmônica do 

todo. Serão denominadas como sub-categorias, pois, ancoradas nas categorias 

supracitadas, estariam explícitas uma série de características técnicas: a unidade 

dramática, a direção, o cenário, a iluminação e os efeitos sonoros. Sua importância 



decorre também do fato de que são os critérios vistos pelos críticos como norteadores do 

trabalho.  

A partir de um pano de fundo interpretativo, pretendemos examinar as tessituras da 

crítica ao caracterizar a peça como instauradora de uma modernidade para o teatro 

brasileiro. Assim como Geertz, quando ao analisar a briga de galos balinesa, vê 

significados da própria estrutura da sociedade e do homem balinês, pretendemos, através 

destas críticas, descortinar os parâmetros que nortearão o profissionalismo da crítica 

teatral. Ao apontarmos tais parâmetros, torna-se significativa a atitude da 

intelectualidade, em legitimar uma arte de elite, afinada com as correntes européias de 

bom gosto, e que se diferia da chanchada. 

As três críticas analisadas - a de Álvaro Lins, no Correio da Manhã; em 09/01/1944, p. 

1, 2ª seção; a de Lopes Gonçalves no mesmo jornal, em 04/01/1944, p. 11, coluna 

“Teatro”; e o artigo não assinado, no jornal A Noite, do d ia 01/01/1944; p. 6, coluna “As 

três pancadas” - serão vistas segundo os três eixos teóricos que formam uma 

circunferência, sendo possível partir e retornar de qualquer ponto, tamanho é o seu grau 

de complementação. São eles: a crítica enquanto intelligentsia, a questão da autoridade 

da crítica, e o trabalho de memória realizado por esta. Aqui, entretanto, poderão contar 

com pequenas bifurcações que se somarão à trajetória, explorando determinados vieses.  

O papel desempenhado pela crítica pode ser visto em paralelo ao da intelligentsia, 

conceituado por Mannheim, na medida em que se constitui como um grupo de influência 

intelectual em toda a esfera cultural, ao contrário dos críticos teatrais precedentes. Para 

Mannheim, a intelligentsia seria o traço fundamental da última fase do processo de 

autoconsciência dos grupos. Este  processo, típico da nossa era, teria como origem a 

tentativa de um grupo em pensar-se a si mesmo em uma nova situação. Contestando a 

visão de um grupo outorgada por outro, este estaria, como conseqüência, pondo em 

xeque seu relacionamento com o primeiro. Essa influência não pode ser vista 

isoladamente, e sim em função do estilo de pensamento ao qual se vincula - outra noção 

pensada pelo autor. Para Mannheim (2001: 81), o intelectual seria “um agregado situado 

entre e não acima das classes”, podendo até guardar algumas particularidades, mas se 

colocando sempre em função de seu grupo: “O membro individual da intelligentsia pode 



ter, como freqüentemente ocorre, uma orientação particular de classe”, porém 

permanece fiel ao seu grupo.  

Mas o que faz dos jornalistas e, por extensão, dos críticos, detentores de tal autoridade? 

O que faz com que os jornalistas sejam porta-vozes confiáveis e produzam versões 

autorizadas sobre determinados eventos? Ou, o que qualifica os críticos capazes de 

emitir juízos de valor reconhecidos como legítimos? Outros grupos manifestar-se-ão 

contrariamente a Vestido de Noiva – como por exemplo os atores profissionais e os 

dramaturgos, no entanto essas narrativas não se consolidam. O que leva um grupo de 

pouco prestígio, pouco coeso, a princípio, produzir a versão que se consolida sobre a 

peça? Essas indagações pretendem ser exploradas a luz do segundo eixo temático: a 

questão da autoridade jornalística que se encontra imbricada à da memória.  

Para Zelizer (1992) a autoridade jornalística seria um caso particular de autoridade 

cultural e se basearia, sobretudo, na capacidade dos jornalistas de se autocredenciarem 

como observadores legítimos do fato, porta-vozes confiáveis, produzindo versões 

oficiais que serão compartilhadas e referendadas pelos integrantes de uma mesma 

comunidade. Partimos em direção ao terceiro e último eixo teórico, retornando ao ponto 

de partida: pensar no trabalho de construção de memória por parte do crítico.  A partir da 

perspectiva de Halbwachs (1990), que pensa a memória como fenômeno social e 

coletivo, e particularmente a partir do conceito de quadros sociais da memória, 

investigaremos em que pontos essas críticas convergem, ou ocorrem fissuras. 

 

3.1. Fios invisíveis: os parâmetros. 

 

Como exemplo do que chamamos de um parâmetro de cientificismo, que 

perpassaria as críticas, analisaremos trechos presentes nas três críticas, onde seria 

possível enxergar característica como a fundação de um parâmetro.  

A crítica de Álvaro Lins, por exemplo, constrói a narrativa da seguinte maneira: 

“A peça, no plano principal, é a história de Alaíde como estava soterrada no 

inconsciente e agora libertada pelo adormecimento de suas faculdades conscientes”. Ao 



resumir a his tória, o crítico já o faz imbuído de características psicologizantes. Ao 

exacerbar os atributos psicanalíticos da trama o crítico está, ao mesmo tempo, 

salientando a sua própria capacidade em percebê- los14. Valendo-se de características que 

se aproximam do cientificismo, opera no sentido de uma especialização da atividade. A 

sua crítica não é mais tributária da questão do gosto:  trata-se, agora, da tentativa de 

instaurar um critério que diferencie o próprio trabalho do crítico, contribuindo para a 

coesão e, sobretudo, para o reconhecimento do grupo.  

Além disso, ter conhecimento tão especializado sobre o tema confere ao crítico a 

autoridade moral fundamental para estabelecer julgamentos, numa época em que a 

crítica teatral era considerada atividade menor dentro do jornalismo. Sendo assim, torna-

se necessário que esses críticos construíssem um patamar de reconhecimento, através do 

exercício de uma dada profissionalização para a sua atividade, expressa através destes 

parâmetros de cientificismo e seriedade. Era preciso ser  reconhecido, para ocupar o 

lugar de crítico, como literato e jornalista. Ao perceber os “processos inconscientes” 

presentes na dramaturgia de Nelson Rodrigues, o crítico coloca-se como antena 

privilegiada, capaz de captar determinadas características, marcando sua autoridade em 

relação ao grupo precedente.  

O critério de cientificismo, fundamental para a construção do lugar de crítico, 

encontra-se também em outro trecho da crítica de Álvaro Lins: “À proporção que Alaíde 

se aproxima da morte na  mesa de operação, a sua memória vai desarticulando, as suas 

lembranças vão-se desagregando”. Mais uma vez sua interpretação psicologizante 

demonstra habilidades que aproximam a crítica da ciência, na medida em que 

desenvolve uma análise da personalidade da protagonista. O intelectual – aqui pensado 

em paralelo a essa crítica em ascensão – possui atribuições e qualidades que o fariam 

agir de forma diversa daqueles que não as possuem. Nesse sentido, ele possui 

especificidades que o diferem de todos os outros. 

A seguir, no jornal A Noite, vemos o mesmo processo, quando o crítico aponta 

características psicologizantes: “Se Vestido de Noiva se desenvolvesse normalmente, sem 

símbolos, cadáveres imaginários, operações fantásticas, luzes coloridas, talvez não tivesse 

                                                 
14 O “realismo psicológico” pode ser visto como uma das principais correntes do teatro moderno (Aslan, 1994). 



sido, sequer, aceito pelos Comediantes (...)”. Ao apontar estes símbolos,  o crítico enaltece 

a sua capacidade em tê-los percebido. Da mesma forma, no trecho a seguir, da crítica de 

Lopes Gonçalves, vemos o mesmo: 

 
Aparece-nos o sr Nelson Rodrigues, por tanto, como o que se poderá 
chamar de um psiquista, isto é, o que em todo considera a vida psíquica, 
termo que tenho de empregar pois nem o de psicólogo – criatura que 
estuda os fenômenos do espírito – nem o de psicologista – pessoa que 
funda a filosofia na psicologia – servem para o caso. E tudo encarar 
psiquicamente é proceder com profundeza e seriedade. 

 

O crítico não só salienta termos psicologizantes, como funda uma nova 

denominação para a tarefa desempenhada por Nelson Rodrigues, salientando a 

importância do dramaturgo, uma vez que nem o termo de psicólogo, nem o de 

psicologista serviriam.  

Podemos observar, neste processo, a memória da crítica teatral sendo formada, 

na medida em que a mesma visão é tida por três críticos diferentes, cujas posições 

diferem, a princípio (um literato, outro crítico teatral da velha guarda e o outro 

anônimo), convergindo na formação de uma mesma memória. Isso não significa que os 

grupos terão uma memória em comum ou um somatório de memórias, mas sim zonas de 

interseção, onde pontos de referência acerca da estréia de Vestido de Noiva estão em 

conformidade em pelo menos algum momento. Ou seja, aquilo que Halbwachs chamou 

de quadros sociais da memória, onde só é possível lembrar-se a partir da referência de 

determinados grupos. A memória se apresentaria, portanto, como atividade realizada no 

presente, imbuída de um caráter de autoridade, sem qual esta não se consolidaria. A 

memória compartilhada constitui-se em padrões ao longo do tempo, produzindo as 

versões autorizadas. Podemos perceber nos atos configurantes que emergem das críticas 

sobre Vestido de Noiva, que os críticos agem de forma a legitimar um discurso que 

perdura como o oficial. Neste processo estão, ao mesmo tempo, se legitimando enquanto 

grupo. São autoridades culturais, transitam em meio a uma comunidade interpretativa e 

com isso reforçam sua própria identidade e autoridade (Zelizer, 1992). 

Em contrapartida, podemos enxergar nestas críticas o movimento oposto, 

resultando no mesmo denominador. Ou seja, pontos de fissura nesta memória, porém 



que serão neutralizados em favor de uma memória comum. Enquanto Álvaro Lins, até 

então crítico literário e personalidade do mundo das letras, apontará em Vestido de 

Noiva características excepcionais no que se refere aos efeitos cênicos, Lopes Gonçalves 

e o crítico da Noite, dirão que o mérito da peça não reside aí, e sim na constituição 

dramatúrgico- literária; ou seja, no texto, na força dramática da peça: 

 
Gordon Craig tentou uma cena trabalhada inclusivamente com luzes... O 
funcionalismo arquitetônico, em sua primeira fase radical, montou 
andaimes e geometrias nos palcos, geometrias essas que, não raro 
passaram para o vestuário dos artistas, como nos bailados triádicos de 
Schlemmer...Vestido de Noiva vale pela intensidade do drama humano, 
que é de primeira qualidade (grifos da autora). 
 

O crítico cita dois grandes nomes do teatro moderno, que realizaram inovações em 

termos de arquitetura cênica, para em seguida afirmar que Vestido de Noiva vai além, na 

medida em que não se ancora apenas nestes artifícios. Continuando na mesma crítica: 

 
Esse drama humano, verdadeiramente teatral, pode ser apresentado por 
intermédio de microfones, planos justapostos, jogos de luz, mas também 
pode ser vivido num ambiente simples, entre quatro paredes, num cenário 
clássico. Não são os “golpes espetaculares” que tornam interessante a 
peça de Nelson Rodrigues. É o seu vigor, a sua intensidade dramática que, 
em alguns momentos, chega a ser prejudicado pela preocupação de 
“épater le bourgeois”, quando a ação se paralisa, a troco de uma emoção 
inesperada na platéia.  

 
Ao diferenciar sua opinião da corrente, que enxergava nos efeitos de luz e no 

cenário um dos grandes trunfos da peça, o crítico reafirma o lugar de sua autoridade teatral, 

ao contrário dos diversos intelectuais que escrevem sobre a peça. Para ele, o que 

diferenciava Vestido de Noiva das demais peças era a qualidade do texto, vislumbrando as 

características dramatúrgicas que chegam a ser até mesmo prejudicadas “a troco de uma 

emoção inesperada na platéia”. O crítico chega até mesmo a condenar o uso destes 

recursos, uma vez que atrapalhariam a narrativa, que já seria repleta de força dramática por 

si só. Os efeitos seriam meros adereços que prejudicariam a visão da essência da peça.  

Como um trabalho que se desenvolve no presente, a memória é instrumento de 

coesão e da formação da identidade de certos grupos. A distância pode dar a impressão de 

uniformidade: “À medida que os acontecimentos se distanciam”, afirma Halbwachs, 

“temos o hábito de lembrá- los sob a forma de conjuntos, sobre os quais se destacam às 



vezes alguns dentre eles, mas que abrangem muitos outros elementos”. Em direção similar 

segue a perspectiva de Jeudy (1990-16): “O desejo de criar as imagens de uma memória 

coletiva, partilhável, torna necessária a pluralidade e a convergência dos relatos de vida”. 

Segundo Halbwachs (1990: 47-73) cada grupo social empenha-se em manter uma 

semelhante persuasão junto a seus membros. Assim, os críticos firmaram sua posição não 

só em relação aos seus pares, mas também em relação aos seus opositores. Diferentes 

relatos da peça concorreram entre si até que, a partir da emergência de padrões de 

autoridade, uma versão prevaleceu: a dos críticos. (Zelizer, 1992).   

O crítico de A Noite é ainda mais radical neste ponto de vista, acirrando a diferença 

entre a classe teatral e a literária, marcando, com isso, o seu valor: 

 “Queremos ressaltar, porém, que em Vestido de Noiva, não é a 
exteriorização da peça, não são os efeitos “surpreendentes” e 
“inesperados” que arrancam o nosso aplauso. Os intelectuais que sobre ela 
escreveram, em geral gente pouca afeita ao teatro, se impressionaram 
sobremodo com a técnica da peça, o que, para nós, é absolutamente 
secundário” (grifos da autora). 

 
O que Lopes Gonçalves classifica como “golpes espetaculares”, o crítico de A Noite 

qualifica como “efeitos surpreendentes e inesperados”. Nos dois casos não é o inusitado 

que atesta a qualidade da peça, aquilo que passam a qualificar como “intensidade 

dramática” e que só os verdadeiros críticos podem reconhecer. Neste trecho o crítico marca, 

portanto, claramente sua posição como “homem de teatro”, aquele que domina 

determinados códigos indecifráveis para o público leigo. Até mesmo os intelectuais, que 

escrevem alardeando as qualidades da peça, não as percebem da mesma maneira que 

aqueles que realmente entendem de teatro: os críticos.  

 Entretanto, a versão que se solidifica para a posteridade é a de que os críticos 

consideraram Vestido de Noiva o marco inicial do teatro brasileiro moderno. Essas fissuras 

nos parecem pequenas, vistas no presente, entretanto marcavam diferenças na ocasião. 

Evidentemente não se tratavam de diferenças irreconciliáveis, como o eram as versões entre 

os artistas profissionais e este grupo. Segundo Pollak (1988: 8-9) existem nas lembranças 

de uns e de outros, zonas de sombra, silêncios, não-ditos. A questão memória envolve, 

portanto, a reflexão sobre um campo de lutas em que diferentes agentes expressam suas 

visões em detrimento de outras. A memória, para o autor, se integra em tentativas mais ou 

menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais 



entre coletividades díspares. Para ele, memória enquadrada – um termo utilizado por Henry 

Rousso – seria portanto melhor do que o de memória coletiva, já que destacaria o conjunto 

de referências que se cruzam na formação da memória de um grupo, mantendo e/ou 

rompendo espaços anteriormente definidos e ocupados por outros.  

Dessa forma, podemos pensar que este processo de legitimação da crítica, contou 

com representantes de versões que originalmente não se encaixavam, mas foram 

acomodando-se com o passar dos anos, a partir das múltiplas associações feitas entre 

grupos divergentes. Em pelo menos um ponto de contato – eleger Vestido de Noiva como o 

marco inicial do teatro brasileiro moderno – essas memórias ajustaram-se, produzindo a 

legitimação da crítica. 

 
3.2. Tramas sobrepostas: as categorias-fundadoras.  
 

 Em função de alguns conjuntos de características que se repetem, formulamos três 

categorias- fundadoras, a medida em que instituem as bases do que a crítica enxergava como 

modernidade para os palcos. O crítico de A Noite afirma não ter visto a peça e basear seu 

comentário em uma leitura prévia e em comentários gerais: 

 
Vista deste modo, resumiremos as nossas impressões de sua leitura, 
dizendo que se trata de um grande esforço em favor de um novo rumo. 
Não deixaremos, contudo, de reafirmar que o maior mérito do trabalho de 
Nelson Rodrigues está no seu próprio assunto, e não da sua exteriorização. 
No entanto... No entanto foi essa exteriorização que lhe valeu o sucesso.  
 

Não se sabe até que ponto o fato representa a realidade – e nem nos interessa. É 

curioso notá- lo, entretanto, para termos a dimensão que o evento tomou na sua estréia. Para 

o crítico, trata-se de um “grande esforço em favor de um novo rumo”, diferindo a peça do 

que existia anteriormente.  

Assim, via argumentos interpretativos, o crítico – baseado em um critério de 

autoridade – funda a imagem de um teatro moderno, ao mesmo tempo em que constitui a 

sua identidade enquanto grupo. Desta maneira, podemos observar a crítica realizando um 

trabalho na formação da sua memória. Segundo Mannheim (2001: 74-138) o intelectual 

pode intervir nos modos de agir ou pelo menos ajudar na interpretação pública dos 

problemas. Quando assim o faz, se coloca acima dos partidos e dos interesses sociais. O 

autor salienta como uma tendência da sociedade moderna o desenvolvimento de 



perspectivas próprias por parte dos grupos e a desvinculação que essas possuirão com a 

interpretação pública. Mannheim afirma que a consciência de grupo começa com a 

tentativa de um grupo de avaliar sua posição numa situação nova. A situação nova no caso 

da crítica, era a construção de uma dada idéia de modernidade para o teatro que, assim, 

referendava um papel igualmente moderno para si; não mais um amador, mas um intérprete 

autorizado, pelo conhecimento, capaz de emitir opiniões com embasamento científico sobre 

um tema de natureza artística. 

O trecho a seguir da crítica de Álvaro Lins salienta uma vez mais o caráter original 

da montagem de 1943:  

 
“Alcançou assim Nelson Rodrigues um lugar especial no teatro brasileiro. 
A uma concepção original, ele reuniu a arte e o jogo dos diálogos, o poder 
de criar e movimentar personagens, o domínio e a segurança da técnica, o 
conhecimento dos arranjos cênicos e dos efeitos teatrais. Não lhe falta o 
senso de humor como deixou evidente em algumas cenas do velório”. 

 
A exaltação do “domínio e segurança da técnica” se contrapõe ao teatro que 

primava pelo improviso de atores consagrados para uma platéia que ia ao teatro com a 

simples preocupação de se divertir. Nelson Rodrigues não só tinha o “domínio da técnica”, 

como também sabia “fazer rir”, mas ao contrário das demais produções do período, 

despertava um riso parcimonioso, com uma intenção determinada e não o riso gratuito da 

chanchada. O crítico conclui: “Tenho comigo que Nelson Rodrigues está hoje no teatro 

brasileiro como Carlos Drummond de Andrade na poesia. Isto é: uma posição excepcional e 

revolucionária”. Destacando aspectos sobretudo de natureza técnica, que permitem 

qualificar a peça de Nelson Rodrigues como excepcional e revolucionária, Álvaro Lins e os 

outros críticos que na época se referiram à montagem como original, estavam construindo 

um lugar de autoridade para o exercício de sua própria atividade e também em relação ao 

caráter de originalidade dela. 

Ao se alinharem ao novo tipo de criação teatral, os críticos construíam também um 

lugar para o próprio grupo. Identificando-se com a modernidade de Vestido de Noiva, 

autoconstruíam a sua própria modernidade. Um horizonte de expectativa (Jausss, 1993) se 

forma a partir da junção de outros horizontes. Só foi possível que Vestido de Noiva fosse 

percebido como uma obra moderna porque existiam interlocutores capazes de captar essa 



modernidade em cena – os críticos. E da mesma forma, a peça forjou um novo horizonte de 

expectativa a partir do qual as demais peças começaram a ser consideradas. 

 A história singela de Vestido de Noiva, duas irmãs apaixonadas pelo 
mesmo homem, uma que com ele se casa e outra que a inveja, é um 
excelente assunto teatral. E esse assunto, embora não seja novo e inédito, 
encontrou em Nelson Rodrigues um renovador , que lhe soube dar a justa 
intensidade dramática, o necessário grau de emoção, com a sua brilhante 
inteligência .  
 

Mais uma vez, adjetivos hiperbólicos são usados para definir o trabalho de Nelson 

Rodrigues: “excelente assunto”, “brilhante inteligência”, além do caráter originalidade 

encontrar-se presente. Mesmo o tema não sendo inédito, a maneira como Nelson o faz é. 

Outra categoria em que podemos ver o trabalho de autoreferência da crítica é ao 

comparar Vestido de Noiva, a grandes nomes do teatro mundial. A seguir veremos como 

isto foi feito no caso do jornal A Noite: 

Se Vestido de Noiva se desenvolvesse normalmente, sem símbolos, 
cadáveres imaginários, operações fantásticas, luzes coloridas, talvez não 
tivesse sido, sequer, aceito pelos Comediantes, por ser considerada 
‘insuficientemente estranha, imprópria, por conseguinte, para um 
momento de renovação do teatro universal’.  

 

O crítico não se contentou em comparar Nelson a Carlos Drummond, como o fez Álvaro 

Lins, ou considerar Nelson Rodrigues como o grande marco do teatro nacional. O crítico 

vai além, ao afirmar que trata-se de um “momento de renovação do teatro universal”. 

Da mesma forma Álvaro Lins evidencia, também, a posição de Nelson Rodrigues e, em 

conseqüência, a sua própria, ao compará-lo a um autor consagrado do teatro moderno e 

uma de suas peças de maior representatividade: “o mesmo problema [que Nelson 

Rodrigues enfrenta] que Pirandello enfrentou em Seis personagens em busca de um 

autor (...)” . Ao fazer isso, tenta universalizar Vestido de Noiva, opondo-a e 

distinguindo-a de peças identificadas com um teatro popular e cômico e, por isso 

mesmo, consideradas num patamar inferior. Nelson Rodrigues é lançado ao patamar dos 

cânones universais, em oposição ao teatro que existia. Nas memórias escritas por Nelson 

Rodrigues (que veremos no capítulo IV) vários críticos o comparam ao mestre italiano, 

apesar do dramaturgo brasileiro afirmar que nunca lera nada do italiano, mas “dava 

bocejadas” como quem já tivesse lido toda a obra do dramaturgo – as diversas 



construções da memória realizadas por Nelson Rodrigues seguem em direção de 

construir um verdadeiro mito em torno de seu nome. 

As comparações com Pirandello não param por aí. No jornal A Noite a mesma 

comparação é feita, de maneira ainda mais exacerbada: 

 
“Nelson Rodrigues exige uma colaboração intensa dos seus espectadores, 
o que, aliás, é freqüente no teatro moderno, daqueles que seguiram a 
escola de Pirandelo. O mestre italiano, porém, exige uma colaboração de 
raciocínio, na lógica das suas peças, enquanto Vestido de Noiva pede uma 
grande atenção, a fim de poder ser compreendida o conjunto”  

 
Tal como Pirandelo, que exige uma colaboração de raciocínio, também a peça de Nelson 

Rodrigues pede, por parte do público, uma grande atenção. Aliás, diríamos até que o 

brasileiro iria além, pois sua obra necessita de uma grande atenção para ser 

compreendida em seu conjunto. O teatro passa a ser construído como um lugar aonde o 

público vai não para se divertir, mas para adquirir conhecimentos, tal como já enfatizava 

em anos anteriores Álvaro Moreyra, em entrevista ao O Jornal 15. 

Retornando a Álvaro Lins, o crítico também compara Nelson Rodrigues a Proust, um 

dos fundadores do romance moderno. Tal fato é significativo, visto que se tratava de 

uma época em que a elite, para ver teatro de boa qualidade, ou ia a Europa, ou esperava 

as temporadas estrangeiras - especialmente as companhias francesas - e também porque 

Álvaro Lins era, antes de tudo, um crítico literário: 

 
“Proust atingiu toda a profundidade ao referir-se a ces moments brefs, 
mais inévitables, ou l’ón déteste quelqu’un qu’on aime . As aberrações 
morais e afetivas estão no interior do homem e o poder de revelá -las, pela 
introspeção, é o da psicologia abismal. Desta espécie é o caso de Alaíde, 
em Vestido de Noiva”. 

 
Aliar Vestido de Noiva a uma obra-símbolo da modernidade é igualar-se a ela.  

Novamente podemos ver, na crítica de A noite, o caráter universalidade ser exaltado, 
juntamente à característica de genialidade: 

 
“O drama de Vestido de Noiva é de grande teatro. E o grande teatro pode 
ser representado tanto com milhares de cenários e jogos de luz como num 
palco com 4 cadeiras. Grande teatro é o  “Misantropo”, por exemplo, que 
cabe em qualquer ambiente, sem necessidade que recursos outros que o 

                                                 
15 Ver referência na parte 1.2.2. desta dissertação, no capítulo 1. 



seu valor intrínseco. Essas afirmações não são minhas: são de Jouvet, 
inegavelmente maior autoridade que todos os técnicos nacionais ou 
estrangeiros que vegetam nestas paragens...”  
  

O crítico faz o movimento de apontar uma série de características, e em seguida 

nomear o seu real autor: Jouvet. Ao afirmar determinadas qualidades proferidas pelo autor, 

o crítico se iguala a este; por conseguinte, ao denominá- lo “maior autoridade”, o 

movimento é idêntico. Outro aspecto a ser destacado neste trecho é que, ao caracterizar 

Vestido de Noiva como “grande teatro”, o crítico salienta também aspectos fundamentais 

desse novo teatro: a não necessidade de um rico cenário. A riqueza do espetáculo estaria no 

texto, na representação dos atores, no conjunto da obra e não nos aspectos considerados 

exteriores a esta. Para referendar sua opinião e seu diagnóstico, o crítico se vale de autores 

teatrais com reconhecida autoridade entre o grupo. Não é ele quem diz, mas Jouvet. 

Prosseguindo na categoria genialidade: 

 
Vestido de Noiva é indiscutivelmente, uma grande peça, excelente 
trabalho teatral que em muito pode honrar o seu autor, em quem 
enxergamos um legítimo valor das nossas letras teatrais. Depois de A 
mulher sem pecado, Vestido de Noiva veio confirmar o brilhantismo de 
uma carreira que se abre diante de Nelson Rodrigues, onde ele, por certo, 
colherá novos triunfos no futuro” (grifos da autora). 
 

O trabalho de dramaturgo de Nelson Rodrigues é equiparado ao de literato, a 

medida em o crítico o qualifica como sendo das “letras teatrais”. Tal conceituação, mescla 

de atributos literários e dramatúrgicos, seria impensável, por exemplo, para designar a 

chanchada, afirmando a nova posição ocupada por Nelson Rodrigues perante a crítica. 

 
3.3. Fina estampa: as subcategorias.  

 
Álvaro Lins continua a enaltecer as qualidades dramatúrgicas/literárias de Vestido 

de Noiva, ao destacar o seu texto como um dos principais trunfos da peça:  

 
“Deve-se julgar um autor pela capacidade de aumentar os problemas e 
complicar as situações do seu próprio trabalho. Nelson Rodrigues não 
evitou nenhum problema cênico ou literário, mas jogou no palco todos os 
problemas que pôde levantar durante a criação de sua peça”.  

 

Da mesma forma, o crítico de A Noite, ao elogiar a peça apenas pela sua leitura, 

reforça exatamente suas características literárias, salientando suas qualidades positivas: 



  
 “Motivos alheios à nossa vontade impediram-nos de assistir Vestido de 
Noiva, último espetáculo dos Comediantes na temporada de 43. E 
sentimos sinceramente o fato, pelo muito que nos merece Nelson 
Rodrigues, a quem dedicamos sincera amizade.  Gostaríamos de ver, em 
cena, a peça que havíamos lido a pouco, onde descobrimos um trabalho de 
qualidades positivas que, a julgar pelos comentários gerais, deve ter sido 
um autêntico e merecido êxito no palco do Municipal”  

 
Mesmo não podendo estar presente à estréia da peça, o crítico tem autoridade e 

conhecimento suficientes para formar um juízo de valor. Além disso, o fato de 

genericamente a peça estar sendo comentada – o que atesta o seu autêntico e merecido êxito 

–  é por si só razão para que o crítico possa atestar as qualidades positivas da obra de 

Nelson Rodrigues. Outra característica a ser ressaltada nesta crítica é o uso da primeira 

pessoa. Além de denotar intimidade com o autor, a quem ele dedica amizade sincera, 

demonstra ainda a distância que a crítica guarda em relação ao jornalismo e representando 

este ponto com um pequeno desvio no fluxo que irá engrossar o caudaloso rio que 

constituirá a memória da crítica.  

Os indivíduos recordam inseridos em grupos que se alicerçam em outros e assim 

sucessivamente. E como diversas perspectivas se sobrepujam, pode-se ter a impressão de 

não estar vinculado a nenhum grupo de fato, quando, na verdade, são diferentes 

reagrupamentos de memórias que constituem a memória do indivíduo, ou que o processo se 

realizou de maneira harmônica, sem quebras. Lembrança, para Halbwachs, é reconstrução 

do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, de onde a imagem de outrora 

manifesta-se de maneira bastante alterada (1990: 71). Assim, mesmo quando nos 

encontramos sozinhos, há dentro de nós diversas vozes que se fazem ouvir. Da mesma 

forma, quando nos distanciamos, essas memórias se encontram silenciadas dentro de nós. 

Pode existir simplesmente a percepção equivocada de que certos sentimentos ou idéias 

partem dos indivíduos, quando, na verdade, são decorrências do grupo.   

Um ano após a representação da peça A mulher sem pecado, do mesmo Nelson 

Rodrigues, Lopes Gonçalves relembra os juízos de valor emitidos na época, para referendar 

as qualidades artísticas do autor.  

 

“Quando, há um ano e pouco, tive de me ocupar da representação de A 
mulher sem pecado pela Comédia Brasileira, salientei que, embora essa 



peça não me convencesse como importante obra teatral, via , em seu autor, 
o Sr Nelson Rodrigues, personalidade literária com talento para produção 
de trabalhos para o palco” (grifos da autora). 

 

O crítico frisa que  há um ano “tivera que se ocupar” da peça. A expressão revela 

uma descrença que se confirma no trecho seguinte: “embora essa peça não me convencesse 

como importante obra teatral(...)”. A mulher sem pecado foi montada por uma companhia 

profissional, diferindo da sua sucessora, Vestido de Noiva. Tendo em vista todo o contexto 

explicitado no capítulo anterior e o  embate existente entre amadores e profissionais – com  

os primeiros representando uma ruptura ao processo de estagnação ao que o teatro estava 

submetido - nota-se a tentativa do crítico de se distanciar dos profissionais e também de um 

teatro em vias de ruir. Este crítico está, em última análise, se equiparando a este teatro 

emergente: atores amadores, autor desconhecido e novos conceitos de interpretação. E 

também uma nova crítica. 

Ao declarar que, já naquela época, o crítico “via” qualidades futuras na 

“personalidade literária com talento para produção de trabalhos para o palco”, coloca em 

destaque sua capacidade visionária, além das características literárias de Nelson Rodrigues. 

Pode-se argumentar se a importância da obra teatral residiria no autor ou na capacidade do 

crítico em vislumbrá- la já na peça anterior. 

Prosseguindo, Lopes Gonçalves reafirma a impressão já apresentada na abertura da 

crítica. Destacamos também a narrativa em primeira pessoa, marcando a diferença entre o 

discurso do crítico e do jornalista: 

 

“Alimentei a esperança de que, a se conservar em sua rota, o sr Nelson 
Rodrigues chegaria ao ponto visado que é criar obras em que o seu pensar, 
as suas intenções artísticas e os seus problemas íntimos se apresentem na 
forma adequada. Essa esperança nasceu-me do contacto com a peça de 
estréia deste senhor, como em poucas linhas disse na crônica, e se 
robusteceu com factos (sic) posteriores nos quais tornei a verificar ser 
forte o idealismo do escritor” (Grifos da autora). 

 

Continuando a se referir à primeira peça de Nelson Rodrigues, A mulher sem 

pecado, a classifica como uma espécie de esboço do que seria desenvolvido plenamente em 

Vestido de Noiva:  

 



“Essa peça, de facto (sic), não passou de esboço, onde as tendências do 
escritor para a libertação e montagem usual se embaraçavam numa série 
de trivialidades” (Grifo da autora) 

 
Sobre a estrutura da peça, o mesmo crítico detalha: 

 
Poderia ter escrito uma peça simples, narrando a sua história com as cores 
singelas da realidade da vida. Não o fez, porém, preferindo submeter o seu 
tema a uma alucinação. A peça se desenvolve através da imaginação de 
uma vítima de desastre de automóvel, que está numa mesa de operação 
sofrendo os últimos instantes de vida. Dessa combinação resulta um 
espetáculo que deve ter sido interessantíssimo embora, por vezes, um 
pouco difícil de ser apreendido pela platéia . (grifos da autora)  

 

Novamente o crítico reforça o fato de não ter visto a peça, além de salientar a 

característica de erudição desta. Ao declarar a dificuldade de compreensão pela platéia, 

marca uma fissura em relação às memórias de outros críticos, como Álvaro Lins, por 

exemplo. Para este último, tal característica nunca seria posta como um ponto negativo 

na montagem. Ao contrário, a complexidade é tomada como uma das virtudes da peça. 

“A peça é então uma representação da memória em estado desgovernado (...). 

Impossível contá- la ou resumi- la, pois a sua força está na sua unidade, na sua 

articulação, sob o signo das associações de idéias e dos processos psíquicos ”, continua 

Álvaro Lins na sua crítica. Sua capacidade de interpretação a partir da exaltação de 

aspectos da montagem como “articulação”, “associações de idéias e dos processos 

psíquicos” marcam o lugar do crítico como intérprete qualificado, estabelecendo a 

diferença fundamental entre essa nova modalidade de profissional, apto a construir 

julgamentos baseados em critérios do conhecimento, e os críticos teatrais existentes até 

então.  

Em outro momento também fica evidente a valorização da idéia de unidade do 

grupo Os Comediantes: “O que dela fica sobretudo é a sugestão poética da criação 

artística em conjunto”. Ao expor a feitura da obra de arte através da composição em 

conjunto, Álvaro Lins diferencia Vestido de Noiva das suas contemporâneas, onde o 

teatro girava em torno da estrela da companhia. E ao realizar este movimento, ele o faz 

de modo a lançar-se também nesta tendência moderna. 



Ainda com o mesmo crítico e na mesma sub -categoria: “O papel do escritor foi 

juntar estes fragmentos e compor através deles uma história que tivesse unidade e 

verossimilhança. Foi o de criar uma ordem estética ao caos do assunto”. Dessa maneira, 

firma sua posição contrária ao teatro da época, onde o texto era improvisado e mero 

pretexto para os atores exercerem seu virtuosismo para um público pouco exigente.  

Os palcos da época, que abrigavam peças claramente cômicas ou 

melodramaticamente trágicas, não estavam habituados à mistura de diversos elementos, 

como mostra Álvaro Lins: “uma zona em que se misturavam a fantasia e a realidade, a 

comédia e o drama, o cotidiano e o supranatural. Complexidade que é bem própria da 

tragédia moderna”. Ou seja, mesclam-se diversos gêneros numa só peça. Essa espécie de 

criação em conjunto pode ser vista como outra marca do teatro moderno.  

Da mesma forma que mesclar diferentes gêneros não compromete – ou melhor, 

até reafirma – a unidade dramática da peça, o mesmo fenômeno ocorre em relação à 

arquitetura cênica, que congregaria diferentes aspectos, sem descaracterizar a 

montagem: “Vê-se que a sua técnica está ligada à elocução de modo indestrutível. 

Trazem efeitos iguais aos das palavras os sons – sobretudo os ruídos repetidos do 

automóvel no atropelamento –, as luzes, as cores, a música”. Palavras como “ruídos” e 

“técnica” para descrever uma obra de arte devem ter soado como uma grande novidade 

para os atores profissioanais, que calcavam sua interpretação na emoção e intuição e 

onde o improviso era alma do teatro.  

Continuando a examinar o que os críticos têm a dizer sobre o cenário: 

 
“Desdenhando os cenários e construindo a arquitetura cênica – com um 
bom gosto e uma penetração psicológica à altura da peça -, Santa Rosa 
ficou sendo uma espécie de co-autor de Vestido de Noiva.  
 

Neste trecho também ficou evidente, mais uma vez, o crítico destacando a criação 

em conjunto como uma qualidade a ser alcançada. As montagens da época primavam por 

cenários bidimensionais, constituídos por painéis ou por pesados “cenários de gabinete” 

que passavam de uma peça à outra, sendo reaproveitados. Vestido de Noiva inova na 

maneira de articular diferentes elementos cênicos, até então vistos como simples adornos. O 

crítico menciona “cenários e arquitetura cênica”; ou seja, não é apenas a mera criação dos 



objetos que se vê em cena. O que se vê agora é uma espécie de “arquitetura cênica” que 

ajuda a narrar a peça. E no caso de Vestido de Noiva este aspecto é bastante relevante, já 

que havia quem duvidasse, antes da estréia, da sua viabilidade cênica, em função da 

ousadia de sua proposta para os padrões da época. Esta façanha foi possível graças à 

iluminação de Ziembinski e aos ce nários sobrepostos de Santa Rosa que deram a unidade 

necessária, ao mesmo tempo em que desarticulavam os três planos em que a peça acontecia. 

O mesmo aspecto também é destacado na crítica publicada pelo jornal A Noite: 

 
“Ninguém faz teatro no meio da rua. O ambiente teatral é criado pelo 
artista plástico que muitas vezes consegue sobrepor os seus efeitos à 
própria trama da peça. A união da arquitetura cênica com o 
desenvolvimento do drama é fundamental. As experiências mais ousadas 
foram tentadas, incluindo nelas aparelhamentos custosíssimos e raros, 
como as cenas giratórias, os elevadores, as complicadas estruturas...”  

  
A utilização da mesma expressão nas críticas publicadas em dois jornais diferentes 

evidencia que embora – ao assumir o papel de intelectual – esses críticos nem sempre 

reagissem de modo coeso, quando se tratava de interpretar um momento histórico cultural 

representativo e, sobretudo, quando se tratava de se autoconstruir como intérprete 

autorizado, esses personagens constroem uma mesma coerência argumentativa.  

Na análise dessas sub-categorias ou elementos técnicos que constituem a 

montagem, não poderia ficar de fora a direção, outro grande trunfo de Vestido de Noiva, 

enaltecido por vários críticos: 

 
Como também Ziembinski com a sua direção magistral. (...) Ambos 
souberam realizar a intenção do autor da peça: a criação de um ambiente 
de encontro entre a ordem consciente e a ordem subconsciente”. 

 
 

Ainda que a crítica de A Noite seja um pouco mais tributária do estilo anteriormente 

existente, no qual os juízos de valor se sobrepõem ao conhecimento indispensável do 

crítico, o autor utiliza expressões que foram usadas também por Álvaro Lins, mostrando 

que há um movimento de auto-referenciação entre eles. 

A narrativa teatral até então – segundo a opinião que estava sendo cristalizada pela 

crítica – era calcada em uma estrutura linear, bem diferente desta, expressa em Vestido de 

Noiva e apontada como grande diferencial. Da mesma forma, a unidade existente na peça  é 

outro fator elogiado tanto na crítica de o Correio da Manhã, como do jornal A Noite: 



 
“A ligação entre as cenas é, por vezes, muito tênue, e só vamos encontrar 
explicação para alguns fatos do primeiro ato, no terceiro. Como é natural, 
isso exige uma enorme mobilização de sentidos. Mais ou menos a atenção 
de um jogador de bridge, que deve se recordar de todas as cartas que 
foram postas sobre a mesa...Esses pequenos detalhes seriam, porém, 
inevitáveis num gênero de trabalho como Vestido de Noiva, onde os 
acontecimentos mais simples, devem ter um colorido estranho. E, como 
dissemos acima, por vezes prejudicam a intensidade dramática da peça, 
que é de primeira qualidade. Uma obra de arte, contudo, não pode ser 
analisada sob o prisma ‘como deveria ter sido’ e sim ‘como ela é’”.  

 

Quando os críticos teatrais apontam como elemento constitutivo de Vestido de 

Noiva a sua modernidade, fundam um marco para o teatro brasileiro moderno ao mesmo 

tempo em que produzem um movimento de sua própria memória, enquanto pertencente ao 

grupo social dos “críticos teatrais”.  

Mais uma vez o crítico estabelece sua percepção em captar sinais, esboços de algo 

realmente novo: 

 
“Estava a obra nas condições de produzir de quem dá os primeiros passos 
e quer dizer algo de novo: simples preâmbulo de esforço realmente 
criador, este, por tanto, apenas prometendo com o apontar aqui e acolá 
sobretudo no então detalhe – hoje compreendido como uma característica 
do autor – do desenrolar da ação em dois planos apresentados 
simultaneamente, o exterior e o interior da figura principal” (Grifos da 
autora). 

 
 Vestido de Noiva é reconhecida pela característica de representar o mundo interior 

e exterior de sua personagem, enquanto a sua primeira peça, apesar de também tê- lo feito, é 

classificada como “um esboço”. Mais uma vez a vida psíquica dos personagens é destacada 

como característica do teatro rodriguiano.  

 Fazendo uma vez mais referência à peça anterior, o crítico cita a maneira como o 

autor mistura diferentes elementos, como o “vulgar” e o “que se não precisara ainda como 

novo e bom”. Tal mistura só era percebida por “ouvidos e olhos especialmente atentos”, 

que poderiam vislumbrar a partir daí surpresas nas peças posteriores do autor. 

Características, estas, indispensáveis para entender os parâmetros da cientificidade e 

reconhecê- los como aspectos diferenciais da obra de Nelson Rodrigues.  

 



E isso porque o Sr Nelson Rodrigues se afasta da superficialidade para 
entrar de cheio no que concerne à alma, daí resultando em constante 
oscilar da ação entre o real visível e o invisível. É o que forma a essência 
de Vestido de Noiva, onde a vida, nem episódio, está como que vista por 
alguém dotado do poder de apreender matéria e espírito, passado e 
presente, e de modo simultâneo. (LG) 

 

Mesmo o crítico afirmando que não iria discutir detalhes de Vestido de Noiva, 

alguns pontos acerca do trabalho técnico são destacados. Em relação à direção do 

espetáculo, o crítico limita-se a comentários lacônicos: “Após o autor, impõem-se que vão 

as felicitações a Z. Ziembinski, pela notável encenação que realizou”. Em relação à 

cenografia: “e a Santa Rosa, por ter produzido soberba arquitetura cênica, que lembra 

aquela montagem de cenas dos Mistérios medievais”. Sobre os atores: “A interpretação foi 

também outro belo triunfo alcançado por Os Comediantes. Tudo bem cuidado, articulado 

com esmero, numa harmonia excelente”.  

Insistindo no caráter de originalidade atribuído a Nelson Rodrigues, em oposição a 

um teatro, como vimos, preso a fórmulas desgastadas, Lopes Gonçalves continua: 

  
“Na quarta feira, com a sua apresentação da sua obra Vestido de Noiva, 
pelos notáveis Os Comediantes no Municipal, tive a satisfação de ver 
confirmada a minha esperança depositada no sr Nelson Rodrigues. 
Não é Vestido de Noiva o trabalho definitivo da maneira do jovem 
escritor. Constitui, ainda, mais uma procura de caminho do que uma 
realização plena. Porém já é o bastante para formar uma reputação de 
escritor de teatro e permitir que se diga estar-se, realmente, em frente de 
alguém que possui forte personalidade e se destina dar ao palco brasileiro 
peças que conterão algo de novo e valoroso”. 

 

 Fica evidente, mais uma vez, o duplo processo de legitimação feito pelo crítico: 

afirmando a inovação de Vestido de Noiva e, ao mesmo tempo, a sua capacidade em 

percebê- la. 

 Finalizando, Lopes Gonçalves sintetiza sua opinião sobre Nelson Rodrigues. Mais 

uma vez, tal como fizera com o passado fazendo-o comparecer para referendar o presente, 

constrói uma idéia de futuro aberto a um horizonte de expectativas. Apesar disso, o seu 

conhecimento enquanto crítico permite vislumbrar – mais uma vez destacando o aspecto 

premonitório derivado sobretudo de seu conhecimento – o que ocorreria posteriormente. 

 



“Até onde irá o sr Nelson Rodrigues? Não sei com clareza, nem ele tão 
pouco, mas presumo que caminhará por onde poucos têm passado, 
conduzido por essas forças íntimas que muito possuem do intensamente 
intuitivo, forças que quando conjugadas, nos fazem enxergar as coisas e 
os factos (sic) como se subitamente se tornassem transparentes”. (Grifos 
nossos) 

  

No momento da estréia da peça, críticos, jornalistas e intelectuais se posicionam 

favoráveis à Vestido de Noiva como verdadeiro marco do teatro moderno. Em oposição 

estavam os atores profissionais e dramaturgos, que se sentem ameaçados em sua maioria. É 

interessante perceber porque a versão dos críticos prevalece.  

O discurso deste grupo, que prevalece como autorizado, é fruto de um trabalho 

constante, realizado durante décadas no mesmo espaço de ligitimação: a crítica jornalística. 

Dessa forma, este espaço – ou quadro social da memória – pode ser entendido também 

como um lugar de memória (Nora, 1984). 

Para Nora (Idem: 11), esses lugares de memória – com seu aspecto material, 

simbólico e funcional - “nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, 

que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, 

pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais”. Para 

Nora, esses lugares de memória 16 são necessários, na medida em que há uma espécie de 

desacralização do cotidiano. Assim, podemos pensar nas críticas como espaço constante de 

manutenção da autoridade dos críticos, se constituindo em lugares de memória na vida 

cotidiana. 

Por outro lado, é preciso considerar a questão do poder envolvido na construção dos 

chamados quadros sociais de memória. Para Le Goff (1984:13) essa relação memória e 

poder é emblemática: “tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 

grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam 

as sociedades históricas”.  

                                                 
16 “São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e funcional, simultaneamente, somente em 
graus diversos. Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar de memória 
se a imaginação o investe de uma aura simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um 
testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na categoria se for objeto de um ritual. Mesmo um minuto de 
silêncio, que parece o exemplo extremo de uma significação simbólica, é ao mesmo tempo o recorte material de uma 
unidade temporal e serve, periodicamente, para uma chamada concentrada da lembrança” (p.21-22) 
 



Para Barbosa (1993), a mídia carregaria essa função na modernidade, devido à sua 

capacidade de constituir os fatos relevantes. Ao fazê- lo, está implícita a tarefa de relegar 

outros ao esquecimento, tornando-se espécies “senhores da memória”, guardiões da 

faculdade de rememorar, discernindo o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. 

Na estréia de Vestido de Noiva, ao legitimar a peça feita por um grupo amador, os 

críticos estão, na verdade, construído uma nova identidade para si. Alargando as fronteiras 

da crítica teatral da época, sugerem novos contornos, a medida em que este grupo é 

incorporado e passa a ser o parâmetro para a interpretação. Passados sessenta anos da 

montagem de Vestido de Noiva, esta peça ainda figura entre uma das mais importantes da 

nossa dramaturgia e, particularmente, como o marco inaugural do teatro brasileiro 

moderno.  E isso não poderia ter se dado sem o trabalho da memória realizado na 

construção da crítica teatral como lugar de auto-referenciação dos próprios críticos e, 

sobretudo, como lugar de ação em permanente reconstrução dos protagonistas desta fala: os 

críticos.  

 
3.4. Era uma vez uma peça... 

De acordo com a perspectiva desenvolvida até aqui, a crítica teatral, assim como a 

notícia, poderia ser vista como uma leitura na qual podemos visualizar através dos 

símbolos, uma interpretação. (Geertz, 1974). Diante desta perspectiva, aproximaremos 

crítica e notícia, no que se refere à forma narrativa. As notícias seriam construções, no 

sentido de residirem, como qualquer narrativa, em uma convenção. O poder dos media não 

estaria somente em alardear informações como verdadeiras, mas em “fornecer a forma 

como as declarações aparecem” (Schudson, 1982: 2).  

A forma de se narrar as notícias pode ser entendida em grande parte como herdeira 

das técnicas de contar estórias. A estrutura narrativa do jornalismo seria proveniente da 

tradição oral dos contos e fábulas, originalmente destinado a crianças. Ou melhor, a notícia 

precisa se encaixar não só no espaço a que lhe foi destinada, mas também nas “concepções 

culturais prévias relacionadas com a notícia”. Sendo assim, o jornalismo seria nossa forma 

contemporânea de contar estórias, nosso mito moderno, que dizem mais sobre nós mesmos 

do que sobre as notícias que relatam, fornecendo mais um significado do que um porquê. A 

forma narrativa da notícia cria artifícios de maneira a controlá- la, tornando-os 



imperceptíveis a ponto de parecerem ao leitor/espectador estar vendo a realidade dos fatos. 

Dessa maneira os jornalistas acreditam estar “traduzindo” ou “explicando” para o público, 

situações complexas (Darnton, 1990: 96; Carey, 1986 e Campbell, 1991: 12). Para Bird e 

Dardenne (1993: 263-266) o que os jornalistas chamam de objetividade poderia ser 

chamado de “fó rmula de construção narrativa”. Os autores vêem a notícia como um “mito” 

algo entre “entretenimento e informação”.  

Voltando a atenção para o nosso objeto, um dos trabalhos realizados pela crítica é o 

de  conferir significado de uma determinada obra (no caso, “Vestido de Noiva”) através de 

um relato. A crítica pode ser entendida como uma parte “menor” de um corpus que é o 

jornalismo e seus vários desdobramentos. Críticos constroem narrativas assim como os 

jornalistas, uma vez que fazem uma seleção arbitrária dos alguns dados em detrimento de 

outros. 

Assim como a legitimação dos jornalistas passa por um processo ancorado mais na 

prática cotidiana -  onde hierarquias transmitem um conhecimento adquirido através de 

rotinas - do que em uma técnica, o trabalho feito pela crítica também poderia ser visto sob 

esse prisma, uma vez que é no compartilhamento de determinadas visões que se formam os 

grupos. Os jornalistas, assim como os críticos, teriam em mente, na hora de redigirem os 

seus textos, grupos de referência que se ancoram dentro das próprias estruturas dos jornais 

(Darnton, 1990).  

Pensando na crítica e na notícia como gêneros literários dentro deste mesmo corpus, 

que é o jornalismo, cabe um breve passeio pela teoria dos gêneros. A idéia de gênero até 

mesmo dentro da teoria literária se encontra em constante remodelação. Como Coutinho 

(1987) aponta, o aprofundamento numa história da teoria dos gêneros faz com que 

encontremos a origem do conceito em Aristóteles, em sua Poética e no romano Horácio. 

Essa conceituação é rígida, fixa, fechada, exterior à obra e sujeita de modo absoluto a 

regras – ainda que o assunto já tenha sido debatido por Platão e Aristófanes 17. 

 O argumento purista dos gêneros pode ser encontrado ainda com os neoclássicos 

dos séculos XVII e XVIII, havendo não só uma divisão dos gêneros quanto a sua 

importância, mas como também a uma hierarquização social. 

                                                 
17 Não é o objetivo aqui discutir as clássicas divisões entre épico, lírico e dramático e suas subseqüentes evoluções ao 
longo dos séculos. Nosso objetivo é discutir a possibilidade de mobilidade que encontraremos no conceito de gênero . 



A partir do século XVIII essa rigidez começa a ser abalada. Os românticos são os 

primeiros a atacar a idéia de gênero em nome de uma liberdade individual (Todorov, 1970). 

E em vez de gêneros passou-se a falar em arte e na unidade da arte. Victor Hugo deu o sinal 

de partida, ao tentar mostrar a arbitrariedade, pedantismo e inconsistência da doutrina e da 

classificação de gêneros (Coutinho, 1987: 738). 

Para Todorov, não se prender aos gêneros é uma característica moderna. Para o 

autor, o sistema de gêneros não é fechado e não preexiste à obra. Cada gênero provém 

sempre de outro gênero, formando estruturas maleáveis, molduras que se deslocam através 

do tempo, se conformando segundo recombinações e convencionalizados por uma 

sociedade. E, ao contrário de Coutinho, Todorov afirmará que “não existe um abismo entre 

o que é literatura e o que não é literatura, os gêneros literários têm por origem, 

simplesmente, o discurso humano” (1980: 58).18 Para ele, o novo gênero não se constitui 

necessariamente a partir da negação do traço principal do antigo, mas a partir de um 

complexo de caracteres diferentes, sem preocupação de formar com o primeiro um 

conjunto logicamente harmonioso (1970:104). 

Essa noção se encontra em conformidade com a de horizonte de expectativa 

utilizada na obra de Jauss 19. Segundo o teórico do estruturalismo de Praga, uma obra não 

se apresenta nunca como uma absoluta novidade. Ela evoca obras já lidas, criando desde o 

início “expectativas a respeito do meio e do fim da obra que, com o decorrer da leitura, 

podem ser conservadas ou alteradas” (1993: 67). 

No capítulo seguinte examinaremos as crônicas de Nelson Rodrigues, onde o 

dramaturgo emite juízos sobre a crítica e a classe teatral. Veremos também o processo de 

construção de significado, a partir de suas memórias. Tomando a autobiografia como um 

gênero literário, uma vez que não importam a veracidade dos fatos, mas a maneira que o 

autor os construiu em uma forma narrativa, pretendemos aproximar o relato de Nelson 

Rodrigues sobre as suas peças, das críticas, uma vez que tratam-se também de construções 

que o inserem na memória sobre o teatro brasileiro. (Lima, 1986) 
                                                 
18  Cabe aqui uma ressalva feita pelo próprio autor: “Já recorri a numerosos exemplos que testemunham tanto que as 
propriedades ‘literárias’ encontram-se também fora da literatura (do trocadilho e da competini à meditação filosófica, 
passando pela reportagem jornalística e pela narrativa de viagem) quanto a impossibilidade em que nos encontramos de 
descobrir um denominador comum a todas as produções ‘literárias’ (a menos que seja: a utilização da linguagem)”. (1980: 
22). 
19 Teórico literário da Escola de Konztanz  que, juntamente com Wolfgan Iser desenvolveu uma teoria a respeito da 
recepção, conhecida como Estética da Recepção e Efeito, propondo uma maior autonomia por parte do receptor no 
processo de absorção de uma obra. (Ver Iser, 1993). 



Capítulo IV  

 
 

Desce o pano: Nelson Rodrigues e suas construções da memória.  
 

 
 

Ou o sujeito é crítico, ou  inteligente. 
(Nelson Rodrigues, in O Reacionário , 1995: 203).  

  

Talvez a personagem rodriguiana mais característica de toda a obra de Nelson 

Rodrigues tenha sido ele próprio e o mais surpreendente dos seus textos, sua própria vida. 

Sua habilidade em produzir comentários bombásticos e obras cada vez mais detestadas, 

conferiu-lhe o título explorado à exaustão de “polêmico” -   tornando-se até mesmo um 

chavão e confirmando a sua célebre frase sobre a unanimidade20.  

Mas a relação entre Nelson Rodrigues e a crítica vai mudando substancialmente 

com o passar dos anos 21. Críticos que outrora teceram os mais elogiosos comentários sobre 

sua obra transformam-se em ferrenhos opositores – e conseqüentemente inimigos pessoais. 

Ao mesmo tempo, o autor não se contentava apenas em receber críticas positivas; desejava 

denegrir a imagem de outros dramaturgos.  

Após a análise das críticas a respeito de Vestido de Noiva, pretendemos neste 

capítulo olha r por detrás do espelho: investigar como Nelson Rodrigues lidava com as 

críticas sobre Vestido de Noiva, a partir do exame de suas memórias e/ou confissões. 

Lembramos que a intenção não é fazer uma análise do “Nelson Rodrigues cronista”22 e sim 

demonstrar mais uma vez o argumento desenvolvido: a autoridade da crítica, desta vez sob 

a ótica do autor – quer seja através do desejo de aceitação na fase inicial, quer seja no 

desprezo na sua fase final; mas sempre tendo a crítica como alvo. O trabalho desenvolvido 

por Nelson Rodrigues ao escrever suas memórias será pensado em conformidade com o 

                                                 
20 Toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Mais tarde teria retificado: Eu disse, 
certa vez, que toda unanimidade é burra. Nem todas porém. De cinqüenta em cinqüenta anos, aparece uma unanimidade 
cujo julgamento é preciso, inapelável, eterno, como o Juízo Final. (Flor de obsessão: As mil melhores frases de Nelson 
Rodrigues, 1997: 171. São Paulo: Cia das Letras). 
21 Na peça Viúva, porém honesta Nelson insere o curioso fato do crítico teatral que morre atropelado por uma carrocinha 
de Chica Bom. 

22 Para isso ver Vannucci. In: O jornalismo de Nelson Rodrigues: a crônica como espaço de intervenção no mundo social. 



conceito de memória social de Halbwachs – suficientemente explorado no capítulo anterior 

-, mais especificamente o de quadros sociais da memória. 

A seleção foi feita com base nas memórias publicadas originalmente nos jornais O 

Globo e Correio da Manhã, em forma de crônica, reunidas posteriormente em cinco livros. 

São eles: O óbvio ululante - primeiras confissões, escritas para o jornal O Globo, 

publicadas entre novembro de 1967 e agosto de 1968; A cabra vadia – novas confissões, no 

mesmo jornal, entre janeiro e outubro de 1968 e O Reacionário – memórias e confissões, 

apanhado de crônicas entre 1969 a 1974, não só no Globo, mas também no Correio da 

Manhã – estes três editados pelo autor ainda em vida. Ruy Castro reeditou estes livros, pela 

Companhia das Letras, juntamente à edição de mais outros conjuntos de crônicas: O 

Remador de Ben-Hur – confissões culturais , publicadas no jornal O Globo, em períodos 

diversos que abrangem os anos de 1957 a 1979 e A menina sem estrela – memórias, 

publicadas primeiramente no Correio da Manhã, de fevereiro a maio de 1967, sob o título 

de Memórias de Nelson Rodrigues.  

O capítulo apresenta-se, portanto, como espécie de apêndice, onde é possível 

percorrermos a trajetória narrada pelo autor. E este foi o critério preponderante na escolha 

das crônicas. Serão privilegiadas aquelas onde estaria visível a construção da identidade de 

Nelson Rodrigues como dramaturgo. Tal trajetória pressupõe o seu encontro, nesta 

condição, com outros dois grupos: os críticos e a classe teatral. É a partir deste dois grupos 

que realizaremos a investigação, uma vez que, como já vimos no capítulo anterior, os 

indivíduos se recordam inseridos em grupos que se alicerçam em outros e assim 

sucessivamente.  

Estas crônicas constituem o primeiro bloco examinado. Num segundo grupo, podem 

ser vistas as memórias de Nelson a respeito das opiniões positivas que críticos e/ ou 

literatos de renome nacional tecerão sobre sua obra e, especialmente, sobre Vestido de 

Noiva. Em seguida, veremos um terceiro e quarto conjunto de crônicas onde o autor narra o 

processo gradativo da sua derrocada; desde algumas ressalvas aqui e ali, até o repúdio total 

pelos críticos que o haviam alçado a um patamar e levado. Nos quatro conjuntos de crônicas 

analisadas (Ver Apêndice II) é possível observar a crítica como sendo sempre a 

preocupação central de Nelson Rodrigues. Pode-se observar isso nas crônicas cujo tema é a 



sua campanha de divulgação da peça ou naquelas que registram a tentativa do autor em 

estabelecer-se como autor teatral perante a crítica.  

Nelson Rodrigues, a princípio um jornalista policial oriundo de uma família com 

tradição em jornalismo, sente-se deslocado em sua função de autor teatral. Seu desconforto 

é tão pungente que o autor irá perseguir insistentemente o reconhecimento dos intelectuais. 

O fato de Nelson confessar as vilanias cometidas em função de suas obras – quando ele, por 

exemplo, confessa ter escrito algumas críticas a seu respeito e pedido a outros que a 

assinassem; ou quando ele pede explicitamente a Augusto Frederico Schmidt que escreva 

sobre ele; e ainda seus ataques a outros dramaturgos ou críticos – demonstra a busca pelo 

reconhecimento, a partir da aceitação de uma série de críticos/artistas/intelectuais e não 

apenas de dramaturgos e artistas, de maneira geral. Tal fenômeno, se justifica tendo em 

vista o panorama exposto sobre a classe teatral no capítulo I e fornece a dimensão do lugar 

almejado por Nelson Rodrigues dentro da esfera literária/intelectual. 

A construção de uma trajetória pressupõe uma coerência e uniformidade que não 

existem de fato. Organizamos os eventos de nossa própria vida em uma narrativa que faça 

sentido. (Bourdieu, 1998). A distância pode dar essa ilusão de uniformidade. E como 

diversas perspectivas se sobrepujam, pode-se ter a impressão de que não se está vinculado a 

nenhum grupo– quando na verdade cada indivíduo pertence a diferentes reagrupamentos de 

memórias, que irão constituir a própria memória do indivíduo (Halbwachs, 1990): 

 

“Durante longo período, também tive a nostalgia da posteridade (...) 
Comecei a pensar que também passara a minha hora de morrer. O momento 
ideal fora a estréia de Vestido de Noiva. (...) se eu morresse naquele 
momento, ninguém me esqueceria, jamais. Era a posteridade tranqüila. E o 
morto seria o gênio absoluto. Os críticos escreveriam bateladas, não sobre 
Vestido de Noiva, mas sobre todas as peças futuras e que o defunto jamais 
escreveria”  

 

 
4.1. Nelson através do espelho. 
 

Nas crônicas/memórias de Nelson Rodrigues percebe-se inicialmente a preocupação 

constante do autor com a construção de uma opinião positiva da crítica em relação ao novo 

sujeito em que se transformava: o dramaturgo/literato, para isso valendo-se de recursos 

propagandísticos. Vemos a necessidade do autor em confessar toda a campanha de 



divulgação que realizou em prol de sua montagem, com riquezas de detalhes, até mesmo os 

mais constrangedores: 

 
“Eis o que eu queria dizer: - eu também andei de chapéu, ou de pires na mão, 
pedindo pelo amor de Deus que me elogiassem. Se me perguntarem se eu fiz 
os papéis mais humilhantes, eu direi que fiz, sim, os papéis mais 
humilhantes. Tudo o que eu escrevia saía mostrando, de porta em porta. Eu 
me lembro de minha primeira peça, A mulher sem pecado. Minha intenção 
inicial e estritamente mercenária, era fazer uma chanchada e, repito, uma 
cínica e corajosa chanchada caça-níqueis. Todavia, no meio do primeiro ato, 
começou a minha ambição literária. E  o curioso é que, até então eu me sentia 
romancista e não teatrólogo. (...) Eu queria o elogio, não simplesmente 
falado, cochichado. Queria o elogio impresso”23 (Ver p. 95. Grifos da 
autora). 

 
O trecho acima é representativo da ação de Nelson Rodrigues buscando se tornar 

um dramaturgo de sucesso, a partir do reconhecimento expresso pela crítica e ao mesmo 

tempo, mostra o trabalho de memória construído pelo autor em se autoconstruir como 

literato. O testemunho público, expresso no jornal através de um texto que elogiava ou 

recomendava a sua escritura, era a certeza da sua transposição da categoria de jornalista 

para a de literato. Por outro lado, ao rememorar as ações empreendidas no sentido da 

divulgação da sua peça de estréia, Nelson Rodrigues evoca a importância do elogio, não só 

dito, mas principalmente impresso. Com esta frase, registra a importância memorável da 

transformação da crítica num documento, que através da imortalidade das letras impressas, 

eternizaria para a história e, portanto, para a memória. 

Ao mesmo tempo, no trecho em que se autodenomina romancista e não teatrólogo, 

posiciona-se paralelamente a críticos literários – como Álvaro Lins, por exemplo – que 

escreverão sobre a sua peça.  

 
 “Fui ao Schmidt. Este não lia nada, ou por outra: - Passava a vista numa 
frase aqui, outra frase ali, e pronto. Mas era de uma leviandade fascinante. 
Vira o artigo de Manuel Bandeira, falou-me de Proust, achou a peça 
proustiana. Comecei: - Schmidt, é o seguinte: - eu estou fazendo um teatro 
difícil. Sabe como é: - preciso de apoio. Você podia escrever um negócio 
sobre Vestido de Noiva”.  (Ver p. 96. Grifos da autora). 

 
Nelson Rodrigues se percebe como detentor de uma tarefa árdua - fazer um teatro 

difícil – e neste trajeto precisa contar com alguns apoios substanciais. A narrativa é 

                                                 
23 Os trechos que serão comentados constam no Apêndice II, quadro I, onde estão as referências. 



construída de forma a salientar o prestígio do dramaturgo ao ser lido por um crítico que 

“não lia nada”, mas que não só o fez como o comparou a Proust – comparação, inclusive 

que será freqüente, como observamos no capítulo anterior. Nota-se, portanto, a 

preocupação de Nelson Rodrigues em obter um reconhecimento literário num primeiro 

momento, já que o teatro ainda era uma atividade desprezada pelos círculos intelectuais. No 

trecho seguinte o mesmo processo pode ser observado: 

 
“Como da vez anterior, saí, de porta em porta, com o original debaixo do braço. 
Escrevera Vestido de Noiva com uma seriedade desesperada, suicida. Mas 
sonhava com o elogio supremo. O primeiro a ler foi Manuel Bandeira. Dois dias 
depois, telefonei: - Leu?. Ele ia respondendo: - Li. Achei muito mais interessante 
do que “A mulher sem pecado”. Disse ainda: O que me agrada é que não tem 
nenhuma literatice. Atraquei-me ao telefone: - Você escreve? Escreve?. E, ao 
mesmo tempo, eu sentia asco do meu próprio apelo”. (...) E se Manuel Bandeira 
respondesse como o outro: - Nem te conheço. E não escrevo sobre pressão. 
Imaginei o poeta batendo com o telefone. Mas ele foi amigo solidário, quase 
terno. Primeiro suspirou: - Caso sério, caso sério. E foi acrescentando: - Ainda 
bem que você tem talento. A gente pode escrever sobre você. Eu disse, trêmulo 
de gratidão: - Muito obrigado, ouviu? E um grande abraço”. (Ver p. 95. Grifos da 
autora). 

 
Da mesma forma, ao receber um elogio do poeta Manuel Bandeira, o dramaturgo é 

lançado a um lugar privilegiado, ao lado de grandes literatos. Além disso, o crítico ainda 

estabelece uma diferença no trabalho de Nelson Rodrigues ao dizer que “não tem nenhuma 

literatice”. O autor não é apenas posicionado junto aos cânones literários, mas em um lugar 

privilegiado, pois não possui um defeito  que se supõe até certo ponto compreensível entre 

os literatos: a literatice. Contudo, na sua tarefa de divulgação da peça, colocava-se como 

um personagem menor, ainda não pertencente ao universo da literatura. Era, naquele 

momento, o jornalista que fazia notícias policiais e ambicionava o reconhecimento público 

como escritor. E para isso não havia limites: se necessário escreveria sobre sua própria peça 

e pediria a assinatura de um outro que possuisse a notoriedade real e simbólica para 

publicamente expressar uma opinião literária, como ele narra em mais uma confissão: 

 

“Minha peça teria uma promoção natural. Mas ainda era pouco para o meu 
desesperado narcisismo. Lembro-me de que eu, eu mesmo, escrevi não sei 
quantas páginas sobre minha própria obra. E pedia ao companheiro mais 
próximo: - Posso botar teu nome? O outro assinava e a matéria saía em três, 
quatro páginas (Ver pp. 95-96. Grifos da autora)” 

 



Dentre as muitas repetições, assumidas inclusive pelo próprio, que perpassam o 
universo rodriguiano, veremos que a narrativa deste episódio constitui-se em uma delas. 
Mais de uma vez ele a retoma:  

 
“Ah, fui, sim, uma das maiores vaidades deste país (...). Devia dar-me por 
satisfeito com os elogios histéricos. Mas queria mais. Eu ainda não sabia 
que nada compromete mais, e nada perverte mais, do que a unanimidade. E 
a minha vaidade assumia uma forma obsessiva e feroz. Ocorreu-se um novo 
recurso promocional, que era o seguinte: - eu próprio escreveria sobre mim 
mesmo e faria com que amigos assinassem. Assim fiz. E os amigos foram 
de uma solidariedade cínica e esplêndida. Assinavam tudo e com radiante 
impudor” (Ver p. 96). 

 
O elogio comedido não bastava para o autor. Era necessário o elogio farto, que 

acalmasse a sua própria vaidade que o corroia na mesma proporção que a sua úlcera. E não 
qualquer elogio, em qualquer lugar, mas o reconhecimento que elevasse o seu teatro a um 
patamar superior de arte: 

 
“Com o lançamento de A mulher sem pecado, fora marcado por duas outras 
crônicas: - uma de Álvaro Lins, em Diretrizes, outra de Santa Rosa, no 
Diário Carioca. Ambas altamente elogiosas. Mas era pouco para minha 
fome. Eu ainda me sentia fora, marginal da vida literária. Lúcio Cardoso, que 
fora meu vizinho e era amigo de infância, merecera todo um rodapé de 
Álvaro Lins no Correio da Manhã.  
Doeu- me que Álvaro Lins escrevesse sobre mim em Diretrizes e não no 
Correio da Manhã. Antes isso do que nada, claro. Mas era óbvio que o 
crítico não valorizara, não dramatizara minha estréia. Um rodapé, todo o 
rodapé de Álvaro Lins, eis a utopia que comecei a cultivar na minha angústia . 
Entre A mulher sem pecado e Vestido de Noiva, vivi todo um período de 
frustração e ressentimento”  

 
Mostrando uma espécie de gradação que existia em relação aos periódicos da época, 

Nelson Rodrigues segue em suas memórias deixando expresso o valor simbólico que os 

textos possuíam também em função do lugar em que eram publicados. Um texto de Álvaro 

Lins no Correio da Manhã, o matutino de maior tiragem no Rio de Janeiro dos anos 1940, 

tinha maior importância do que um texto publicado em Diretrizes24, revista então dirigida 

por Samuel Wainer, de grande importância política, mas de pouca expressividade em 

termos de divulgação junto ao grande público. Na transcrição destes eventos, vemos toda 

uma preocupação por parte do autor em deixar registrado o seu esforço em lançar-se junto 

aos literatos. Mesmo ao confessar humilhações, realiza um movimento compensatório, ao 

                                                 
24 Diretrizes foi fundada em abril de 1938, por Azevedo Amaral e Samuel Wainer, circulando até 1944, em função das 
perseguições sofridas durante o Estado Novo. Em 1945, com o fim do Estado Novo, Wainer tenta relançar a publicação no 
formato de jornal diário. Ainda em 1945, Wainer vende a publicação para um dos líderes da Revolução de 1930, o tenente 
João Alberto. A publicação é definitivamente fechada, em função de problemas financeiros, em 1949. 



expressar, imediatamente após, o reconhecimento. O crítico literário, ao opinar sobre uma 

peça, a transportava quase que automaticamente para a categoria de texto literário. 

Nesta hierarquia o crítico vai ocupando gradualmente lugar de importância na 

configuração do próprio jornal. Referindo-se a um momento posterior à estréia de Vestido 

de Noiva, Nelson Rodrigues registra a importância que a crítica literária já possuía na 

década de 1950:  

 
“Eu era então, cronista esportivo. E me humilhava, e me ofendia estar 
escrevendo sobre futebol. Saíram vários retratos meus, mas ao lado de 
nadadores, de jogadores e do Homem-Peixe. Sodré Vianna me dizia: -  
você tem que deixar o esporte, rapaz. Uma tarde levei o Roberto Marinho 
para a sacada e pedi-lhe para ser crítico literário de O Globo. Ele achou no 
meu pedido, uma graça compassiva. E eu continuei fazendo futebol (Ver p. 
95. Grifos da autora). 

  
Podemos ver, no segundo grupo de crônicas examinadas, a construção 

memorialística de Nelson Rodrigues em referência às críticas positivas em relação à sua 

obra, centrando em Vestido de Noiva. Esses elogios eram reverenciados com maior ou 

menor entusiasmo em função do lugar ocupado no campo literário por cada um dos que 

escreveram sobre suas peças. Um elogio de Manoel Bandeira – “um dos maiores poetas da 

língua” – ou de Carlos Drummond de Andrade era reconhecido como importante pelo 

próprio Nelson: 

 
 “Mas dizia que devo muito aos inimigos e muito pouco, quase nada, aos 
admiradores os meus admiradores quase me perderam. Quando escrevi Álbum 
de família , Manuel Bandeira declarou, em entrevista a o Globo, entre outras 
coisas que eu era, de longe o maior poeta dramático que já apareceu em 
nossa literatura. É, como se vê, um elogio de ardente seriedade. E quem o 
assina é uma dos maiores poetas da língua”. (Ver p. 96. Grifos da autora). 

 
Ou ainda: 

 
“E só respeitava os que tinham gostado ou de A mulher sem pecado  ou de 
Vestido de Noiva ou de ambas. Bandeira era o maior poeta brasileiro, porque 
admirava minhas duas peças; outro maior poeta brasileiro era Carlos 
Drummond de Andrade, que me dizia: - Vestido de Noiva é mais complexo 
que A mulher sem pecado. Ou o sujeito gostava do meu teatro, ou era uma 
besta, um cretino”. (Ver p. 96-97. Grifo da autora). 

 



 O namoro com os críticos e com os literatos transvertidos nesta categoria, trouxe 

rendimentos simbólicos e reais para o autor. O texto de Manoel Bandeira no jornal sobre a 

peça o fez “viver um dos maiores momentos da sua vida”:  

 
“Saí, mostrando a opinião de Manuel Bandeira. Todo O Globo a leu. Antes, 
mostrara em casa, à minha mãe, meus irmãos. A encenação de A mulher sem 
pecado não bastara. E Vestido de Noiva, ainda inédita, era a glória 
fulminante e jamais sonhada (Se Álvaro Lins tivesse publicado o seu artigo 
no Correio da Manhã, e não em Diretrizes, eu tremeria de igual 
deslumbramento). Sim, ainda me lembro do primeiro dia do artigo de 
Manuel Bandeira. Depois do trabalho, fui para casa. Tranquei-me no quarto 
como se fosse praticar um ato solitário e obsceno. Comecei a reler o poeta. 
Primeiro, repassei todo o artigo, da primeira a última linha. Depois, reli 
certos trechos. O final dizia assim: - Vestido de Noiva , em outro país, 
consagraria um autor. No Brasil, consagrará o público. Antes de mais 
nada, o poeta influiu na minha auto-estima. Se eu morresse naqueles dias, 
alguém poderia gravar no meu túmulo: - Aqui jaz Nelson Rodrigues, 
assassinado por um artigo de Manuel Bandeira. No dia seguinte, saí de casa 
com o recorte do poeta no bolso. E ninguém poderia imaginar que eu estava 
prodigiosamente embriagado de mim mesmo. Eu, eu, eu, eu. Se a mulher 
amada aparecesse, não a reconheceria; e, se a reconhecesse, passaria 
adiante”. (Ver p. 97. Grifos da autora). 

 
Afinal, Nelson Rodrigues atingia - na memória que construiu para si mesmo, como 

personagem inserido numa dada categoria - o Olimpo. A crítica de Álvaro Lins no tão 

famoso rodapé literário – e analisada no capítulo três25 - do Correio da Manhã era o 

reconhecimento supremo de seu lugar como dramaturgo: 

 
“Quarenta e oito horas depois, saíram as primeiras notas. Dizia o Correio da 
Manhã, num texto não assinado de Álvaro Lins, que, com Vestido de Noiva , 
pela primeira vez o teatro brasileiro entrava na literatura. Também no 
Correio , embaixo do artigo de fundo, Paulo Bittencourt escrevera um tópico 
em que celebrava minha estréia como o nascimento do moderno teatro 
brasileiro. E o pior é que a celebridade era, para mim, uma tensão 
permanentemente quase intolerável. Quando saiu o rodapé de Álvaro Lins 
(rodapé mais esperado do que um messias), eu o li em ânsias, numa dispnéia 
que me asfixiava. E quando José César Borba fez uma série sobre Vestido 
de Noiva, também senti palpitações, falta de ar.” (Ver p. 98. Grifos da 
autora).  

 
O reconhecimento público da sua peça através da opinião dos que possuíam a 

outorga para fazê- lo – isto é, os críticos literários e os escritores transformados em críticos 
teatrais – abria caminhos reais e simbólicos para o autor:  

                                                 
25 Ver também anexos. 



“Uma semana depois da estréia de Vestido de Noiva, aconteceu um pequeno e 
assombroso episódio. (...) Vinha andando e passei por uma porta de engraxate. 
Olho e vejo, sentado, engraxando os sapatos, (...) Gustavo Capanema, ministro de 
Getúlio. Eu ia passar adiante (...). Mas foi o ministro que tomou a iniciativa: - 
abria o riso. (...) Eu me crispei de humildade diante do Ministro. Mas Capanema 
inverteu tudo, impulsivamente: - era ele quem fazia questão do cumprimento 
questão do riso, questão de ser reconhecido. Fora de mim, vermelhíssimo, acenei. 
Apressei o passo, como se fugisse. Sentira no ministro toda uma cálida humildade 
diante do artista. (...) O cumprimento de Capanema deu-me uma sensação de 
plenitude”.  

 
Em outros trechos de suas memórias fica patente o quanto a celebração de Vestido de 

Noiva rendeu ao autor dividendos reais: 
 

“Posso dizer que, durante três ou quatro anos, vivi às expensas de uma 
fabulosa admiração: - Manuel Bandeira. Sempre que saía uma peça minha, 
eu mandava alguém entrevistar o poeta. E no dia seguinte saía o elogio 
infalível na primeira página do Globo. Quando publiquei Álbum de Família, 
não falhou o velho Bandeira. Disse, entre outras coisas, o seguinte: - que eu 
era, de longe, o maior poeta dramático que apareceu em nossa literatura ” 
(A menina sem estrela, pp. 151-219). 

 
Também  neste trecho está presente esta idéia: 

 
“O que eu queria dizer é que com Vestido de Noiva, conheci o duplo sucesso 
de crítica e de bilheteria. Era ainda a época de Pirandello. Qualquer autor, 
que não fosse um débil mental de babar na gravata, tinha que ser 
pirandelliano. Pirandelo estava por aí, difuso, volatilizado, atmosférico. 
Todos nós os respirávamos. Na estréia de Vestido de Noiva, as pessoas 
diziam-me excitadíssimas: - Pirandello!, Pirandello! Eu não lera, ainda, 
uma linha do famoso autor. Mas fazia o ar de quem passava os dias e as 
noites lendo, com delícia e proveito, o meu Pirandello.” (O Reacionário, 
285). 

 
 O reconhecimento público através da crítica era importante, mas o mais 

significativo era a comparação de seu texto com o dos literatos consagrados. Nelson 

Rodrigues buscava, através da crítica, ter reconhecido o seu teatro como uma construção de 

natureza literária. 

 
“Ao mesmo tempo, todos os suplementos literários falavam de mim. Álvaro 
Lins abriu meia página do Correio da Manhã sobre Vestido de Noiva. Dizia: 
- Nelson Rodrigues ocupa no teatro brasileiro uma posição genial e 
revolucionária como Carlos Drummond na poesia. Só esse paralelo era de 
causar vertigem. Eu e Carlos Drummond, lado a lado. Pompeu de Souza 
lançou toda uma série de artigos. Em São Paulo, outros escreviam e com a 
mesma exaltação.  
Sou um gênio, eis o que me dizia, sou um gênio. Lembro-me que Carlos 
Drummond foi ver a segunda representação de Vestido de Noiva . No final, 



estava eu a sua espera. Desiludido?, foi a minha primeira pergunta. E aquele 
magro, aquele áspero, teve uma luz na sua aridez; respondeu: - Formidável”  
Nas minhas atuais crônicas de futebol, digo que certos jogadores são 
carregados na bandeja, e de maçã na boca, como um leitão assado. Essa 
metáfora também me cabia nos tempos de Vestido de Noiva. Por vezes, me 
sentia carregado numa prodigiosa bandeja. Todas as noites, antes do sono, 
baixava em mim uma obsessão linda: Hollywood vai me descobrir”. 

 
Mas o seu idílio com a crítica é passageiro. Em função da expectativa criada por 

Vestido de Noiva, o autor vê paralisada a sua veia criativa.  Ao examinarmos essas crônicas 

pode-se ter a impressão de que Nelson, embevecido com o reflexo positivo de suas obras, 

deixou-se afogar nas águas de sua própria dramaturgia. Mas este abandono se dá de 

maneira gradual, como observamos no terceiro grupo de crônicas analisadas:  

 
“Mas não conseguia fazer minha segunda peça. Comecei e recomecei umas 
cinqüenta vezes. E não escrevia sem pensar nos meus admiradores. Eis o 
que me perguntava: - O que dirá o Álvaro Lins? E o Manuel Bandeira? E o 
Pompeu? O César Borba? E o Drummond? Um belo dia, descobri que 
todos os citados, e mais outros, e outros, seriam meus co-autores fatais. Eu 
era um território ocupado pelos bandeiras, álvaros, pompeus, borbas, 
prudentes. Cada admiração me comprometia ao infinito” (Ver p. 100. Grifos 
da autora). 

 
Ao ter em mente os prudentes e bandeiras, Nelson os transforma em co-autores, que 

mais tarde, cobrarão seu alto preço – como ele mesmo afirma. Entretanto, o que se coloca 

neste capítulo é que até quando Nelson desdenha da crítica, ele ainda o faz atrelando-se a 

ela – e conferindo-lhe autoridade.  

 
 

“Se quisesse, faria com os nomes dos meus ex-admiradores uma lista 
telefônica. E não movia uma palha para reconquistá-los. Pelo contrário:   
antes delirara com o sucesso; e, agora, agia e reagia como se preferisse, 
inversamente, o fracasso. Álvaro Lins lançou contra Álbum de família, um 
rodapé escandaloso: - tragédia ou farsa?”.  
A pergunta era realmente uma afirmação: - farsa. Dois ou três dias depois, 
apanhamos o mesmo bonde, 33, Lapa-Praça da Bandeira. O crítico sentou-
se no banco da frente e foi, comigo, de uma cordialidade risonha e 
exemplar. Disse entre outras coisas, o seguinte: - esperava que o tal rodapé 
não modificasse, em nada, as nossas relações; ele continuava o mesmo 
amigo etc, etc. Respondi, com a mais cínica efusão: - claro, claro, evidente 
(...) 
Eis o que me passava pela cabeça: - Cretino. Oswaldo Teixeira da crítica. 
Não entende nada de teatro. Dengoso do estilo. E o pior é que ia sair na 
página de livros de O Cruzeiro um artigo redigido por mim, e assinado por 
outro arrasando o crítico” . 



 
 Durante anos, Nelson Rodrigues amargou a memória do rodapé literário onde 

recebera a crítica, da mesma forma que tinha sonhado com o rodapé literário onde receberia 

os elogios sobre Vestido de Noiva. 

 
“Durante anos, porém, o seu rodapé foi, em mim, um ressentimento literário 
altamente vingativo. Eis a minha duplicidade: - de um lado, a fome de 
solidão; de outro, uma vaidade militante e, não raro, vil. Os jornais 
começaram a publicar artigos contra Álvaro Lins. Era eu que os escrevia e 
outros que o assinavam”  

 
 

A suposta modéstia com que o dramaturgo narra todos os episódios de humilhação 

perante a crítica denota uma construção narrativa que visa sensibilizar o leitor com a sua 

questão, provando a incoerência da crítica.  Ao mesmo tempo em que ele deixa escapar 

falas como aquela em que o poeta Manuel Bandeira responde ao seu pedido dizendo: Ainda 

bem que você tem talento. A gente pode escrever sobre você. Outro momento de pretensa 

modéstia é quando o autor narra sua atividade como cronista esportivo e logo em seguida a 

opinião de outro, mais experiente de que ele tinha que deixar o esporte – como se tal 

atividade fosse pequena perto de sua capacidade. Nota-se portanto que a estratégia 

desenvolvida na narrativa de suas memórias é sempre a de compensar a sua modéstia 

através da fala de outros que o legitimam, contrariando sua suposta humildade. 

A partir da crítica escrita por Álvaro Lins sobre Vestido de Noiva no Correio da 

Manhã – analisada no capítulo três – Nelson refere-se a ela como o rodapé mais esperado 

que um Messias. Vem a óbvia e ululante - para citar o dramaturgo – constatação de que 

nunca saberemos se Nelson de fato ambicionou este rodapé, ou se foi a construção de suas 

memórias que o fizeram idealizá- lo. Contudo, o importante para nossa reflexão é a 

narrativa que chega até nós e que confirma mais uma vez a hipótese de legitimação de um 

teatro moderno a partir da crítica e vice-versa. Da mesma forma o episódio em que ele 

transcreve um suposto diálogo entre Getúlio e Capanema, ou o encontro do autor com o 

ministro aos pés de um engraxate, soam quase como anedóticos, ao mesmo tempo em que 

confere um dado poder político ao autor. 

Considerando que tais construções foram feitas em períodos onde o dramaturgo não 

possuía a mesma aceitação do passado, temos a idéia de que, ainda que desprezada por ele, 



a crítica continua no alvo de suas preocupações. Ou seja, na medida em que ele reconstrói 

sua trajetória partindo de uma suposta total inexperiência em teatro, para a glória da obra 

prima, e posteriormente caindo vertiginosamente no domínio dos autores malditos, o faz 

inserindo-se em diversos grupos, sempre lhes conferindo autoridade – quer seja pela 

aceitação ou pela negação. 

 
4. 2. Nelson e a classe teatral. 
 

A questão teatral aparece referencialmente também em uma outra série de crônicas 

de Nelson Rodrigues. Num primeiro grupo identificamos aquelas em que o autor qualifica a 

classe teatral e num segundo grupo o alvo é o seu próprio trabalho como dramaturgo. 

Também ele, Nelson Rodrigues, graças ao acesso às páginas impressas, pode 

manifestar simpatias ou antipatias a outros autores. O texto escrito é arena de embates, ao 

mesmo tempo em que a memória transformada em escritura possibilita uma seleção 

permanente, na qual o eu escritor é o centro temático da narrativa. Produzindo as suas 

memórias sobre o grupo filiado direta ou indiretamente ao teatro, Nelson Rodrigues 

referenda o lugar que esses personagens ocupam, conferindo-lhes identidade, ao mesmo 

tempo em que o eu empírico de escritor é fonte de identificação no gênero memorialístico 

(Lima, 1986): 

 
“Todas as manhãs eu saía de casa, furioso, como se fosse destruir o teatro 
brasileiro e os grandes nomes literários. Não deixava de pé um único autor 
dramático: - Raimundo Magalhães Júnior era uma besta; Joracy Camargo, 
outra; Roberto Gomes, já morto, uma terceira besta . E assim os outros, todos 
os outros”. (Ver p. 105; grifos da autora) 

 
Mas a maioria desses textos tem como ponto de inflexão Vestido de Noiva. Nelson 

Rodrigues constrói as suas memórias tomando como marco fundador sua peça, que além de 

demarcar o seu lugar como dramaturgo, funda o seu reconhecimento público como autor. 

Nas suas crônicas aparecem claramente esses dois lugares: antes e depois de Vestido de 

Noiva. 

“Depois das primeiras representações de Vestido de Noiva, fui um narciso 
extremamente maligno, que se dispôs a destruir todas as outras imagens. 
Para mim, só eu devia existir. Nada de Joracy Camargo, Magalhães Júnior, 
Fornari e outros, e outros. Pouco me interessava a qualidade dramática ou 
poética dos competidores; o que me ofendia, como uma desfeita, direta e 
crudelíssima, era o sucesso alheio” (Idem) 



 
Ou ainda: 

“O êxito de Vestido de Noiva foi, para mim, outra experiência decisiva. Já 
expliquei que, até a estréia achava impossível um sucesso de público. Com 
seu processo de ações simultâneas, e tempos diferentes – a peça deveria ser 
hermética para o espectador médio. E, no entanto, a bilheteria de Vestido de 
Noiva foi de estarrecer” (Ver p. 107. Grifos da autora). 

 
Comparando, por exemplo, A mulher sem pecado à Vestido de Noiva, a metáfora 

que o autor utiliza para descrevê- las é bastante representativa do lugar que o próprio Nelson 

Rodrigues constrói para Vestido de Noiva: “A mulher sem pecado era ainda um leve, ágil, 

diáfana pirueta. O grande salto mortal seria Vestido de Noiva” (p. 155). 

A nostalgia do tempo de antes aparece claramente configurada em suas memórias. 

O momento fundador de seu lugar como dramaturgo reconhecido publicamente marca um 

momento idílico que afinal existe em suas memórias.   

 
“Hoje tudo mudou. Vou falar da minha classe. Um ator devia ser um ator. 
(...) Mas ai do artista que quiser ser apenas artista. A toda hora e em toda 
parte, estão a exigir-lhes o atestado de ideologia. (...) E, no entanto, desde 
João Caetano ou, mais longe ainda, desde Anchie ta, o teatro brasileiro está 
por fazer. É a nossa tarefa. Mas há o Vietnã, e há Cuba, e há a questão racial 
norte-americana, e há a mortalidade infantil na Índia. Nós, de teatro, 
devíamos perceber a modéstia de nossos meios” (Ver p.106. Grifos da 
autora). 

 
A mesma diferença do hoje em relação ao ontem é construída a partir de suas 

sensações presentes. Numa operação mneumônica, entre a dialética lembrar e esquecer, 

Nelson Rodrigues segue configurando o teatro do tempo da estréia de Vestido de Noiva 

como mais verdadeiro, mais emocional, mas contundente. 

 
“Não há dúvida que se cavou um abismo, um voraz abismo, entre o antigo 
teatro e o novo. (Pode parecer que eu esteja aqui dizendo o óbvio ululante. 
Paciência) E não se trata do estilo de representação. Outrora um ator 
entrava em cena com uma saúde e um estardalhaço de centauro. E o último 
rugido da Dama das Camélias era um rugido. Hoje, berra-se pouco, urra-se 
menos. Sim, o artista é mais sóbrio, mais contido. Morre e mata com mais 
cerimônia e polidez. Sua tensão é superiormente controlada (...) No antigo 
teatro, a atriz não pensava, simplesmente não pensava. (...) Mas no teatro 
moderno, a atriz pensa como nunca. E as que não pensam, pensam que 
pensam”. (A cabra vadia , 165). 

 
Vestido de Noiva, nas memórias e confissões do dramaturgo, foi uma resposta ao 

público que não compreendera a sua peça de estréia. Na descrição que realiza, além do 



quotidiano do autor, aparece o seu ressentimento com o público, em várias de suas 

crônicas, nas quais Vestido de Noiva é explicitamente nomeada. 

 “Como todos os meus textos dramáticos, é uma meditação sobre o amor e 
sobre a morte. Mas tem uma técnica especialíssima  de ações simultâneas, 
em tempos diferentes. E além disso, há no seu desdobramento, na sua 
estrutura, o rigor formal de  um soneto antigo” (A menina sem estrela, 84). 
(Depois da estréia, não muito comentada, de A mulher sem pecado): “Ao 
voltar para casa, de bonde, eu já pensava em Vestido de Noiva (...) 
Ressentido com o público, estava disposto a agredi-lo” (Ver p. 108. Grifos 
da autora) 
Eu acreditava no êxito intelectual, mas acreditava ainda mais no fracasso de 
bilheteria. (Idem). 
O público não vai entender nada, era o que eu pensava em uma euforia 
cruel.” (Idem ib.). 

 
Em outra crônica, ao mesmo tempo em que identifica a falta de autopromoção como 

fator  prejudicial, referenda a importância dos meios midiáticos na construção de uma dada 

visão de mundo. Essa opinião aparece, por exemplo, ao criticar a simplicidade do nome 

“Opinião”, escolhido pelo grupo teatral homônimo. 

 
“Há um grupo teatral chamado Opinião. Vocês o conhecem e já provaram o 
talento de seus artistas e dos seus textos. Mas vejam que nome simples, 
despojado, sem ênfase. Apenas Opinião e nenhum ornato, nenhum arabesco. 
Em outros tempos, seus fundadores teriam escolhido um título mais 
enfeitado do que um índio de carnaval. Em vez de Opinião seria algo assim 
como Estrela Matutina, Rosa de Cetim ou Os amantes da arte. (...) Eis o 
que eu queria dizer: - considero Opinião um nome impróprio e, repito, um 
nome alienado.  Com as técnicas modernas de promoção, o homem cada vez 
pensa menos. É o jornal, é o rádio, é a televisão, é o anúncio, é o partido que 
pensa por nós. Nós achamos o que os outros acham. A opinião deixou de 
ser um ato pessoal, uma posição solitária, um gesto de orgulho e desafio” 
(Ver p. 106. Grifos da autora). 

 
Nas suas memórias surge também com nitidez a construção que o autor faz do 

dramaturgo Nelson Rodrigues. Escrever peças era estar no palco, construir uma 

imortalidade, mesmo que de imediato não representasse o sucesso. No momento seguinte, 

ao contrário do que acontecera na estréia de Vestido de Noiva, o dramaturgo já reconhecido 

Nelson Rodrigues não desejava com o mesmo ardor de antes o reconhecimento da crítica e 

do público: 

 
“A peça que acabo de escrever, Anti-Nelson Rodrigues, faz-me sentir todo o 
mistério e todo charme do teatro. Eu tinha em mim, latente em mim, uma 
doce, uma inconsolável nostalgia do palco. Agora mesmo, ao bater estas 



notas, estou pensando – sabem em quem? No velho Jouvet. Se não me 
engano, foi ele quem escreveu: - Não há teatro sem sucesso. Isso dito em 
francês pode parecer uma dessas verdades inapeláveis e eternas (...) Mas 
traduzam Jouvet e vejam como a aparente verdade é, apenas, uma bobagem 
insuportável. Imaginem vocês uma arte que depende não do autor, não da 
poesia plástica e verbal, não do ator, não da atriz, não se sua tensão 
dionisíaca, mas do bilheteiro. Se é assim, está errada toda a admiração que, 
através dos tempos, temos dedicado a Sófocles, Shakespeare, Ibsen e outros. 
O maior dramaturgo de todos os tempos seria o bilheteiro e o melhor texto o 
borderaux .” (Ver p. 107). 

 
Mas apesar de toda esta trajetória e de todo este trabalho de memória, resta a Nelson 

Rodrigues a constatação que poucos eram os que de fato reconheciam o seu lugar de 

dramaturgo. A maioria absoluta – registra com decepção – não conhece esse personagem: 

 
“Outro dia um amigo passa na redação. Conversa daqui, conversa dali e, 
súbito, faz uma observação: - Você está escrevendo muito sobre teatro. 
Senti o tom restritivo, e expliquei: - Afinal, sou dramaturgo, ora essa!. O 
meu amigo faz uma pausa de pura perplexidade: - Quem é o dramaturgo?. 
Respondo: - Eu. Nova pausa, mais contrafeita. E o espanto confesso: - Você 
é dramaturgo?.  Aquilo me irritou: - Gracinha! Ou você não sabe que eu sou 
dramaturgo? Não sabia, honestamente, não sabia. Foi então, e só então, que 
comecei a desconfiar da existência do teatro brasileiro” (A cabra vadia, 
280). 

 
 

 
 



Apêndice II 
 

Nelson Rodrigues por ele mesmo: os críticos, a crítica e o mundo literário 
 

Quadro II.1. 

Selecionamos abaixo os trechos das crônicas nas quais ficam expressas as opiniões 

de Nelson Rodrigues sobre os críticos e a cena teatral. Foi esse conjunto de texto que serviu 

de corpus empírico para a construção do capítulo IV. 

 
 

“Eis o que eu queria dizer: - eu também andei de chapéu, ou de pires na mão, 
pedindo pelo amor de Deus que me elogiassem. Se me perguntarem se eu fiz os 

papéis mais humilhantes, eu direi que fiz, sim, os papéis mais humilhantes. Tudo o 
que eu escrevia saía mostrando, de porta em porta. Eu me lembro de minha 
primeira peça, A mulher sem pecado. Minha intenção inicial e estritamente 

mercenária, era fazer uma chanchada e, repito, uma cínica e corajosa chanchada 
caça-níqueis. Todavia, no meio do primeiro ato, começou a minha ambição 

literária. E  o curioso é que, até então eu me sentia romancista e não teatrólogo. 
(...) Eu queria o elogio, não simplesmente falado, cochichado. Queria o elogio 

impresso”  
 

“Eu era então, cronista esportivo. E me humilhava, e me ofendia estar escrevendo 
sobre futebol. Saíram vários retratos meus, mas ao lado de nadadores, de 

jogadores e do Homem-Peixe. Sodré Vianna me dizia: -  você tem que deixar o 
esporte, rapaz. Uma tarde levei o Roberto marinho para a sacada e pedi-lhe para 

ser crítico literário de O Globo. Ele achou no meu pedido, uma graça compassiva. 
E eu continuei fazendo futebol”  

 
“Como da vez anterior, saí, de porta em porta, com o original debaixo do braço. 

Escrevera Vestido de Noiva com uma seriedade desesperada, suicida. Mas sonhava 
com o elogio supremo. O primeiro a ler foi Manuel Bandeira. Dois dias depois, 

telefonei: - Leu?. Ele ia respondendo: - Li. Achei muito mais interessante do que 
“A mulher sem pecado”. Disse ainda: O que me agrada é que não tem nenhuma 

literatice. Atraquei-me ao telefone: - Você escreve? Escreve?. E, ao mesmo tempo, 
eu sentia asco do meu próprio apelo”. (...) E se Manuel Bandeira respondesse como 
o outro: - Nem te conheço. E não escrevo sobre pressão. Imaginei o poeta batendo 

com o telefone. Mas ele foi amigo solidário, quase terno. Primeiro suspirou: - Caso 
sério, caso sério. E foi acrescentando: - Ainda bem que você tem talento. A gente 

pode escrever sobre você. Eu disse, trêmulo de gratidão: - Muito obrigado, ouviu? E 
um grande abraço. 

 
“Minha peça teria uma promoção natural. Mas ainda era pouco para o meu 

desesperado narcisismo. Lembro-me de que eu, eu mesmo, escrevi não sei quantas 
páginas sobre minha própria obra.  E pedia ao companheiro mais próximo: - Posso 

botar teu nome? O outro assinava e a matéria saía em três, quatro páginas ”  
 

“Com o lançamento de A mulher sem pecado, fora marcado por duas outras 



crônicas: - uma de Álvaro Lins, em Diretrizes, outra de Santa Rosa, no Diário 
Carioca. Ambas altamente elogiosas. Mas era pouco para minha fome. Eu ainda 

me sentia fora, marginal da vida literária. Lúcio Cardoso, que fora meu vizinho e 
era amigo de infância, merecera todo um rodapé de Álvaro Lins no Correio da 

Manhã.  
Doeu-me que Álvaro Lins escrevesse sobre mim em Diretrizes e não no Correio da 
Manhã. Antes isso do que nada, claro. Mas era óbvio que o crítico não valorizara, 

não dramatizara minha estréia. Um rodapé, todo o rodapé de Álvaro Lins, eis a 
utopia que comecei a cultivar na minha angústia. Entre A mulher sem pecado e 

Vestido de Noiva, vivi todo um período de frustração e ressentimento”  
 

“Fui ao Schmidt. Este não lia nada, ou por outra: - Passava a vista numa frase 
aqui, outra frase ali, e pronto. Mas era de uma leviandade fascinante. Vira o artigo 

de Manuel Bandeira, falou-me de Proust, achou a peça proustiana. Comecei: - 
Schmidt, é o seguinte: - eu estou fazendo um teatro difícil. Sabe como é: - preciso de 

apoio. Você podia escrever um negócio sobre Vestido de Noiva. (A menina sem 
estrela , pp: 152-175. Grifos da autora). 

 
“Ah, fui, sim, uma das maiores vaidades deste país (...). Devia dar-me por satisfeito 

com os elogios histéricos. Mas queria mais. Eu ainda não sabia que nada 
compromete mais, e nada perverte mais, do que a unanimidade. E a minha 
vaidade assumia uma forma obsessiva e feroz. Ocorreu-se um novo recurso 

promocional, que era o seguinte: - eu próprio escreveria sobre mim mesmo e faria 
com que amigos assinassem. Assim fiz. E os amigos foram de uma solidariedade 
cínica e esplêndida. Assinavam tudo e com radiante impudor” (O Reacionário, p. 

285. Grifos da autora). 
 
 

“Mas dizia que devo muito aos inimigos e muito pouco, quase nada, aos 
admiradores os meus admiradores quase me perderam. Quando escrevi Álbum de 
família, Manuel Bandeira declarou, em entrevista a o Globo, entre outras coisas 

que eu era, de longe o maior poeta dramático que já apareceu em nossa literatura. É, 
como se vê, um elogio de ardente seriedade. E quem o assina é uma dos maiores 

poetas da língua”.  
 

“E só respeitava os que tinham gostado ou de A mulher sem pecado ou de Vestido 
de Noiva ou de ambas. Bandeira era o maior poeta brasileiro, porque admirava 

minhas duas peças; outro maior poeta brasileiro era Carlos Drummond de 
Andrade, que me dizia: - Vestido de Noiva é mais complexo que A mulher sem 

pecado. Ou o sujeito gostava do meu teatro, ou era uma besta, um cretino. 
Naquele tempo, A manhã anunciava, de véspera, o artigo assinado do dia seguinte. 
Estou me lembrando do telefonema do irmão Augusto: - O Manuel Bandeira vai 

escrever amanhã  sobre Vestido de Noiva. Saí do telefone, desatinado, para o 
jornaleiro. Na primeira página de A Manhã, vinha anunciado  – Amanhã: - Vestido 

de Noiva, de Manuel Bandeira. Branco ou vermelho, não sei, o coração em 
arrancos, eu vivia um dos maiores momentos da minha vida.  

Parecia pouco, mas era muito, era demais. Comecei a me sentir, fisicamente, com 
febre. E não dormi, nessa noite, não dormi. E o pior, ou melhor, é que se tratava 

de uma frase, de uma referência. Não. Manuel Bandeira escreveria todo um artigo 
sobre mim, sobre a minha peça. No dia seguinte, antes do padeiro, antes do 

leiteiro, comprei o jornal. Lá estava o artigo, grande, sobre Vestido de Noiva. Perto 



do jornaleiro, em cima do meio fio, li o artigo. Não encontrei uma restrição. O 
maior poeta brasileiro – e mais do que nunca o maior poeta brasileiro – fazia um 
elogio total. Ofegante, vim caminhando. E sentia que Manuel Bandeira estava 

abrindo para mim as portas, as paredes, os muros da vida literária. 
(...) com o artigo de Manuel Bandeira, só eu existia para mim mes mo. Tudo mais 

era paisagem.”  
 

“Saí, mostrando a opinião de Manuel Bandeira. Todo O Globo a leu. Antes, 
mostrara em casa, à minha mãe, meus irmãos. A encenação de A mulher sem 

pecado não bastara. E Vestido de Noiva, ainda inédita, era a glória fulminante e 
jamais sonhada (Se Álvaro Lins tivesse publicado o seu artigo no Correio da 

Manhã, e não em Diretrizes, eu tremeria de igual deslumbramento). 
Sim, ainda me lembro do primeiro dia do artigo de Manuel Bandeira. Depois do 

trabalho, fui para casa. Tranquei-me no quarto como se fosse praticar um ato 
solitário e obsceno. Comecei a reler o poeta. Primeiro, repassei todo o artigo, da 

primeira a última linha. Depois, reli certos trechos. O final dizia assim: - Vestido de 
Noiva, em outro país, consagraria um autor. No Brasil, consagrará o público. Antes 

de mais nada, o poeta influiu na minha auto-estima. 
Se eu morresse naqueles dias, alguém poderia gravar no meu túmulo: - Aqui jaz 

Nelson Rodrigues, assassinado por um artigo de Manuel Bandeira. No daí seguinte, 
saí de  casa com o recorte do poeta no bolso. E ninguém poderia imaginar que eu 
estava prodigiosamente embriagado de mim mesmo. Eu, eu, eu, eu. Se a mulher 
amada aparecesse, não a reconheceria; e, se a reconhecesse, passaria adiante”.   

 
 “Excelente Schmidt! Escreveu-me uma carta, na qual me chamava de inovador e 

renovador. E mais adiante – Vestido de Noiva é mais que um processo e uma 
revolução. José César Borba escreveu, no suplemento literário de O Jornal, um 

fremente artigo. E cada elogio que pingava no meu pires estendido me pagava de 
velhas e santas frustrações. Minha vida era um território só ocupado por mim 

mesmo”.  
 

“Quarenta e oito horas depois, saíram as primeiras notas. Dizia o Correio da 
Manhã, num texto não assinado de Álvaro Lins, que, com Vestido de Noiva, pela 

primeira vez o teatro brasileiro entrava na literatura. Também no Correio, 
embaixo do artigo de fundo, Paulo Bittencourt escrevera um tópico em que 

celebrava minha estréia como o nascimento do moderno teatro brasileiro. 
E o pior é que a celebridade era, para mim, uma tensão permanentemente quase 
intolerável. Quando saiu o rodapé de Álvaro Lins (rodapé mais esperado do que 
um messias), eu o li em ânsias, numa dispnéia que me asfixiava. E quando José 

César Borba fez uma série sobre Vestido de Noiva, também senti palpitações, falta 
de ar.”  

 
“Por essa época, o Getúlio, impressionado, perguntou ao então ministro 

Capanema: - O que é que há com o teatro, que os jornais só falam em teatro? 
Capanema respondeu: - São Os Comediantes e é Vestido de Noiva.”  

 
 “Uma semana depois da estréia de Vestido de Noiva, aconteceu um pequeno e 
assombroso episódio. (...) Vinha andando e passei por uma porta de engraxate. 

Olho e vejo, sentado, engraxando os sapatos, (...) Gustavo Capanema, ministro de 
Getúlio. Eu ia passar adiante (...). Mas foi o ministro que tomou a iniciativa: - 

abria o riso. (...) Eu me crispei de humildade diante do Ministro. Mas Capanema 



inverteu tudo, impulsivamente: - era ele quem fazia questão do cumprimento 
questão do riso, questão de ser reconhecido. Fora de mim, vermelhíssimo, acenei. 
Apressei o passo, como se fugisse. Sentira no ministro toda uma cálida humildade 

diante do artista. (...) O cumprimento de Capanema deu-me uma sensação de 
plenitude.  

 

“Almocei com Freddy Chateaubriand, David [Nas ser], Millôr Fernandes e 
Geraldo de Freitas. Freddy chamou-me para trabalhar nos Diários Associados. 
Dava-me um ordenado muito maior e oferecia-me a direção de duas revistas: - 

Detetive e O Guri. Comendo meu bom bife, que o Freddy ia pagar, senti que, por 
trás do convite, estava Vestido de Noiva, e estava o berro do José César Borba 
chamando o autor, o autor. E ali, passando a manteiga no pão, eu era o autor.”  

 
“Ao mesmo tempo, todos os suplementos literários falavam de mim. Álvaro Lins 
abriu meia página do Correio da Manhã sobre Vestido de Noiva. Dizia: - Nelson 
Rodrigues ocupa no teatro brasileiro uma posição genial e revolucionária como 

Carlos Drummond na poesia. Só esse paralelo era de causar vertigem. Eu e Carlos 
Drummond, lado a lado. Pompeu de Souza lançou toda uma série de artigos. Em 

São Paulo, outros escreviam e com a mesma exaltação.  
Sou um gênio, eis o que me dizia, sou um gênio. Lembro-me que  Carlos 

Drummond foi ver a segunda representação de Vestido de Noiva. No final, estava 
eu a sua espera. Desiludido?, foi a minha primeira pergunta. E aquele magro, 

aquele áspero, teve uma luz na sua aridez; respondeu: - Formidável”  
Nas minhas atuais crônicas de futebol, digo que certos jogadores são carregados 

na bandeja, e de maçã na boca, como um leitão assado. Essa metáfora também me 
cabia nos tempos de Vestido de Noiva. Por vezes, me sentia carregado numa 

prodigiosa bandeja. Todas as noites, antes do sono, baixava em mim uma obsessão 
linda: Hollywood vai me descobrir”. 

 
“Posso dizer que, durante três ou quatro anos, vivi às expensas de uma fabulosa 
admiração: - Manuel Bandeira. Sempre que saía uma peça minha, eu mandava 
alguém entrevistar o poeta. E no dia seguinte saía o elogio infalível na primeira 

página do Globo. Quando publiquei Álbum de Família, não falhou o velho 
Bandeira. Disse, entre outras coisas, o seguinte: - que eu era, de longe, o maior 

poeta dramático que apareceu em nossa literatura” (A menina sem estrela , pp. 151-
219. Grifos da autora). 

 
“O que eu queria dizer é que com Vestido de Noiva, conheci o duplo sucesso de 

crítica e de bilheteria. Era ainda a época de Pirandello. Qualquer autor, que não 
fosse um débil mental de babar na gravata, tinha que ser pirandelliano. Pirandelo 

estava por aí, difuso, volatilizado, atmosférico. Todos nós os respirávamos. Na 
estréia de Vestido de Noiva, as pessoas diziam-me excitadíssimas: - Pirandello!, 

Pirandello! Eu não lera, ainda, uma linha do famoso autor. Mas fazia o ar de quem 
passava os dias e as noites lendo, com delícia e proveito, o meu Pirandello.” (O 

Reacionário, 285. Grifos da autora). 
 

“Quando sinto a nostalgia do teatro, penso em Manuel Bandeira. Posso dizer que, 
durante três ou quatro anos, vivi às expensas de sua admiração. De vez em 

quando, no bonde, no ônibus, no táxi, dizia de mim para mim: Ele me admira! Ele, 
sempre ele! E sempre que saía uma nova peça minha, eu mandava alguém 



entrevistar o poeta. No dia seguinte o elogio infalível explodia na primeira página. 
Foi assim quando publiquei, em livro, o Álbum de família. Bandeira não podia 

falhar e não falhou. Disse entre outras coisas, o seguinte: que eu era o maior poeta 
dramático que já apareceu em nossa literatura. Trêmulo de nascisismo, li reli 

aquilo. E depois, saí de mesa em mesa, pela redação, perguntando: - Você viu o que 
disse o Manuel Bandeira? (...) Chamado de  maior poeta dramático devia deixar em 
sossego uma admiração já tão solicitada. Mas estava só, cada vez mais só. Desejava 
a solidão e, ao mesmo tempo, tinha-lhe medo (...) (O Remador de Ben-Hur, p.130. 

Grifos da autora). 
 
 

“Mas não conseguia fazer minha segunda peça. Comecei e recomecei umas 
cinqüenta vezes. E não escrevia sem pensar nos meus admiradores. Eis o que me 
perguntava: - O que dirá o Álvaro Lins? E o Manuel Bandeira? E o Pompeu? O 

César Borba? E o Drummond?  Um belo dia, descobri que todos os citados, e mais 
outros, e outros, seriam meus co-autores fatais. Eu era um território ocupado pelos 

bandeiras, álvaros, pompeus, borbas, prudentes. Cada admiração me 
comprometia ao infinito”  

 
“O furioso Álbum de família, foi, sim, uma tentativa de solidão, de ruptura, de 

aniquilamento.  
Concebi uma peça em que todo mundo era incestuoso. Vejam bem: - não um único 

incesto, mas cinco, seis, sete. Essa abundância numérica, como a chamou Álvaro 
Lins, teria que levantar contra mim a fúria crítica. Eu queria e não queria agredir 

o bom gosto literário. Queria, para sobreviver como poeta dramático; e não 
queria, porque ainda estava ferido pela nostalgia de Vestido de Noiva. 

 
“O número de admiradores aumentava. E, pouco a pouco, ia fundando minha 

solidão” 

“Sim a partir de Álbum de família, a minha vida teatral tem sido uma batalha 
entre um autor e seus admiradores. É uma fúria recíproca e total. Os admiradores 

querem me destruir, com a sua incompreensão apoteótica e homicida; e eu 
reagindo, como  um possesso. Claro que, por vezes, me venha a funda e 

inconsolável nostalgia do sucesso” (A menina sem estrela, pp. 214-216. Grifos da 
autora). 

 
 “Ao escrever sobre Senhora dos Afogados, liguei para o velho Manuel. Ele quis 
saber: - O que achou o Prudente?. Ri feliz: - Achou a minha melhor peça. Fui ao 
apartamento do poeta levar-lhe a cópia. Três dias depois, voltei. Ah, eu estava 
apaixonado por Senhora dos Afogados. Cuidei que o poeta diria: - Formidável! 

Abriu-me a porta, entrei e senti que não era o mesmo. Perguntei, com um 
princípio de angústia: - leu? Estava contrafeito: - Li. Hesitou e acabou dizendo: - 
Desta vez, senti um certo cansaço do processo. Comecei a sofrer. Pareceu-me que 
cansaço era a palavra inapelável e exata. Falara tanto de mim, de meus  textos, de 
minhas encenações; e o que restava era uma admiração gasta, exausta. Descemos 

juntos. Mas ele teve pouco que acrescentar. Quando lhe estendi a mão, falou, 
novamente, no cansaço do processo.” (O remador de Ben-Hur, p.131. Grifos da 

autora). 
 
 



“Mas não sei se, hoje, Manuel Bandeira diria o mesmo. Há anos e anos que deixei 
de merecer o seu louvor. E é maravilhoso que assim seja. Os admiradores, 

inclusive o poeta, quase provocaram minha morte artística. Eis a amarga verdade: 
- durante algum tempo eu só escrevia para o Bandeira, para o Drummond, o 

Pompeu, o Santa Rosa, o Prudente, o Tristão, o Gilberto Freyre, o Schmidt. Não 
fazia uma linha sem pensar neles. (...) E quando percebi o perigo, o aviltamento, 
comecei a destruir, com feroz humildade, todas as admirações do meu caminho.”  

  
“Nem todos se lembram de que não há um autor, em toda a história dramática 
brasileira, que tenha sido tão censurado quanto eu. Sofri sete interdições. Há 

meses, proibiram no Norte minha peça Toda nudez será castigada. E não foi só o 
meu teatro. Também escrevi um romance, O casamento, que o então ministro da 
justiça interditou em todo o território nacional. E quando me interditavam, que 

fazia, digamos, o dr Alceu? Perguntarão vocês: - Nada? . Se não tivesse feito nada, 
eu diria: - Obrigado, irmão. 

Mas fez, e fez o seguinte: colocou-se, com toda sua ira e toda sua veemência, ao 
lado da polícia e contra o meu texto”  

 
“Não tive ninguém por mim. Os intelectuais não se manifestavam ou me achavam 
também um caso de polícia. As esquerdas não exalaram um suspiro. Nem o centro, 

nem a direita. Só um Bandeira, um Gilberto Freyre, uma Raquel, um Prudente, 
um Pompeu, um Santa Rosa e pouquíssimos mais – ousaram protestar. O Schmidt 
lamentava a minha insistência na torpeza. As senhoras me diziam: - Eu queria que 

seus personagens fossem como todo mundo. E não ocorria a ninguém que, 
justamente, meus personagens são como todo mundo: - e daí a repulsa que 

provocavam. Todo mundo não gosta de ver no palco suas íntimas chagas, suas 
inconfessas abjeções. (O Reacionário, pp. 150; 151; 170. Grifos da autora). 

 
“Até que estreou em São Paulo, Viúva, porém honesta. Leio a crítica de Sábato 

Magaldi. Ora, nem a cambaxirra tem uma estrutura tão doce quanto o Sábato. Até 
sua restrição é um arrulho. E ele tem o medo, o remorso, a vergonha, a pena de 

não gostar. Apesar de todo o seu espírito crítico e de toda doçura de sensibilidade, 
sente -se que Sábato achou abominável o espetáculo. Não chega a tanto, mas a 

insinuação é límpida” (O óbvio ululante, p. 248. Grifo s da autora).  
 

“(...) Na interdição de Álbum de família, o dr Alceu deu inflamada entrevista; e lá 
dizia que a polícia tinha todo o direito e, mais do que o direito, o dever de me 
interditar. Eu era um vago artista, um irrelevante poeta dramático, e vinha o 

Tristão açular a polícia contra um desgraçado texto” (Idem. p. 279). 
 

“Bem. Vamos falar de teatro. Começarei perguntando: o que é reputação? Eis a 
verdade: - o que nós chamamos de reputação é a soma de palavrões que 

inspiramos através dos tempos. Não sei se em toda parte será assim. No Brasil, é. 
Nada mais pornográfico, no Brasil, do que o ódio ou a admiração”  

 
“Fora montado, na cidade, e no resto do país, todo um folclore pornográfico em 

torno do meu nome e da minha obra. Sim durante muito tempo a minha glória foi 
a soma dos palavrões que eu merecia das salas, esquinas e botecos. 

Tudo começou quando? A partir de Álbum de família, continuando com Anjo 
Negro, Senhora do Afogados, até meu texto mais recente, Toda nudez será 

castigada. Diziam de mim o diabo. Lembro-me de uma senhora que afirmou o 



seguinte: - eu dormia, vejam vocês, eu fazia a minha sesta num caixão de defunto. 
E se o ouvinte fazia um esgar de dúvida, logo a santa senhora jurava pela vida dos 

meus filhos!. Uma outra descobriu que eu sou necrófilo. 
Eu me imaginava pulando o muro do cemitério e violando túmulos recentes. Ou, 

então, de mãos entrelaçadas, num caixão, ensaiando a minha própria morte. Tudo, 
rigorosamente tudo, eu devo ao meu teatro. Sim a imagem que as minhas peças 
vendem do autor é  a de um sujeito agarrado às abjeções mais tenebrosas. Certa 
vez um garoto perguntou festivamente ao meu filho Jofre: - Teu pai é pederasta?. 

Jofre, ainda adolescente, teve de agredir, fisicamente, o amigo ingênuo”. 
 

“Aos 54 anos de vida, eu paro um momento nos amigos e inimigos dos meus textos. 
Sempre os tive, uns e outros, em generosa abundância. E ainda não sei, 

francamente não sei, qual o mais pernicioso para o artista, se o que admira, se o 
que nega”. 

 
“(...) A propósito de Perdoa-me por me traíres, o dr Alceu Amororso Lima 

escreveu: - Uma peça cuja abjeção começa pelo título. Quando li isso no dr Alceu, 
fui possuído por uma certeza feroz: - Estou certo. Certo, moral, social, 

dramaticamente certo. E mais certo ainda como cristão. O Tristão, que anda 
escasso de Jesus, indigente de Cristo, disse isso”. 

 
“Eu devo muito e, quase dizia,, eu devo tudo aos que me chamam, por exemplo de 

cérebro doentio”. 
 

“Uma meia dúzia aceitou Álbum de família. A maioria gritou. Uns acharam incesto 
demais, como se pudesse haver incesto de menos. De mais a mais, era uma tragédia 

sem linguagem nobre. Em suma: - a quase unanimidade achou a peça de uma 
excessiva, monótona obscenidade. Augusto Frederico Schmidt falou na minha 
insistência na torpeza. O dr. Alceu deu toda a razão à polícia, que interditaria a 

peça; meu texto parecia-lhe a pior subliteratura”.  
 
“Parece que minha resistência tem sido bem sucedida. Olho o meu chão literário, 

está juncado de admirações abatidas. Por exemplo, como mudou o dr Alceu 
Amoroso Lima. Saudou Vestido de Noiva como a obra prima do moderno teatro 
brasileiro; e entende que Álbum de família é da pior subliteratura. Álvaro Lins 

ousava um paralelo entre mim e o Carlos Drummond. E quando viu minhas peças 
interditadas, declarou que eu saíra da literatura; era agora um caso de polícia”.  

 
“Se quisesse, faria com os nomes dos meus ex-admiradores uma lista telefônica. E não 
movia uma palha para reconquista-los. Pelo contrário:   antes delirara com o sucesso; e, 
agora, agia e reagia como se preferisse, inversamente, o fracasso. Álvaro Lins lançou 
contra Álbum de família, um rodapé escandaloso: - tragédia ou farsa?”.  
A pergunta era realmente uma afirmação: - farsa. Dois ou três dias depois, apanhamos o 
mesmo bonde, 33, Lapa-Praça da Bandeira. O crítico sentou-se no banco da frente e foi, 
comigo, de uma cordialidade risonha e exemplar. Disse entre outras coisas, o seguinte: - 
esperava que o tal rodapé não modificasse, em nada, as nossas relações; ele continuava 
o mesmo amigo etc, etc. Respondi, com a mais cínica efusão: - claro, claro, evidente 
(...) 

Eis o que me passava pela cabeça: - Cretino. Oswaldo Teixeira da crítica. Não 
entende nada de teatro. Dengoso do estilo. E o pior é que ia sair na página de livros 

de O Cruzeiro um artigo redigido por mim, e assinado por outro arrasando o 



crítico”  
 
“Durante anos, porém, o seu rodapé foi, em mim, um ressentimento literário altamente 
vingativo. Eis a minha duplicidade: - de um lado, a fome de solidão; de outro, uma 
vaidade militante e, não raro, vil. Os jornais começaram a publicar artigos contra 
Álvaro Lins. Era eu que os escrevia e outros que o assinavam”  
 

“Durante longo período, também tive a nostalgia da posteridade (...) Comecei a 
pensar que também passara a minha hora de morrer. O momento ideal fora a 
estréia de Vestido de Noiva. (...) se eu morresse naquele momento, ninguém me 

esqueceria, jamais. Era a posteridade tranqüila. E o morto seria o gênio absoluto. 
Os críticos escreveriam bateladas, não sobre Vestido de Noiva, mas sobre todas as 

peças futuras e que o defunto jamais escreveria”  
 
[Sobre Alceu Amoroso Lima]: “Já contei e repisei nas minhas memórias a opinião do 
dr. Alceu diante do meu teatro. Sua única concessão foi chamar Vestido de Noiva  de  
obra prima.” (A menina sem estrela , pp. 149-233. Grifos da autora) 
 
[A respeito da opinião de Manuel Bandeira sobre Senhora dos Afogados]: “Perdera a 
admiração que mais queria preservar. O rodapé de Álvaro Lins fora um golpe, sim; não 
vital, porém. Para mim, mais importante do que o crítico era o poeta. E eis que também 
o poeta me abandonava. Quando o deixei, tive uma sensação de orfandade total. Mais 
tarde estreou a minha peça, A valsa nº 6. Manuel Bandeira assistiu, a meu convite, à 
primeira representação. No dia seguinte chamo o meu companheiro, Galba Menegale: - 
Me faz um favor. Entrevista Manuel Bandeira sobre A valsa nº 6. 
Galba telefonou. Pouco depois, veio para mim, em pânico: - Imagina: - me recebeu com 
quatro pedras na mão. Me tratou mal. Aterrado, balbuciei: - Escuta. Tratou mal como? 
E por quê? Galba me contou tudo. Depois de se identificar no telefone, pedira, no tom 
mais delicado, mais reverente, a opinião do poeta sobre a estréia. O outro o destratara 
no telefone. E eu, pasmo,  não entendi que, a troco de nada, a polidez do poeta se 
transformou em súbita truculência. (...) A recusa do velho Bandeira de opinar, 
simplesmente opinar, chegava a ser uma agressão. (...) Depois disso, o poeta conseguiu 
me elogiar. Quando Manchete pediu-lhe uma impressão sobre o meu teatro, pingou 
escassamente uma palavra: - Interessante. Hoje entendo perfeitamente. Uma admiração 
não volta; nós a perdemos para sempre. Por outro lado foi rigorosamente justa a sua 
exaustão. Um admirador precisa ter férias, fim de semana, dias santos, feriados, ponto 
facultativo. Mas eu movia contra o poeta um cerco implacável. Falara tantas vezes 
sobre mim. E, um belo dia, o que era admiração virou ressentimento. Basta de Nelson 
Rodrigues , há de ter decidido o poeta”. (O Remador de Ben-Hur, p. 132. Grifos da 
autora) 
 
“Coincidiu que, naquela ocasião, eu estivesse brigado com o Pompeu de Souza, grande 
amizade literária; perdera também contato com Prudente de Moraes Neto. Tive travar 
uma luta feroz comigo mesmo; e acho que venci o meu narcisismo. Hoje, estou certo de 
que o silêncio de Manuel Bandeira foi muito melhor para mim, e mais exaltante, de que 
o elogio. (Diga-se que eu o admirava cada vez mais). Como Ibsen, Bandeira ensinou-
me que o bom artista é o que está mais só”. (Idem; pp. 132-133) 
 
“Trancou-se o Otto no gabinete do Hélio [Pelegrino] e foi ler [Toda nudez será 
castigada]. Duas horas depois sai de lá, dando rútilas patadas. Primeiro fizera um 
comício contra a morte; agora fazia um comício contra mim. Atirou o texto 



datilografado em cima de uma cadeira: - Você só sabe escrever isso? Arrasou a peça, de 
alto a baixo, não deixando de pé nem as rubricas. No seu belo furor, berrava: - Essa 
insistência na torpeza! Enfureceu-se tanto que alguém  cochichou: - Pensa no Schmidt. 
Espantou-se: - Que Schmidt?  E a pessoa: - O Schmidt morreu, Otto. Mas ele era um 
desencantado da morte. O eterno e o efêmero parecia -lhe irrelevantes diante da minha 
obcenidade. Repetia, obsessivo: - Ninguém tem o direito de fazer uma peça assim. 
Esquecera o Schmidt até o último vestígio. Naquele momento, morto mesmo era o 
teatro brasileiro, e assassinado por mim. Foi um caso sério”. (Idem ib; 283). 
 
 
Quadro II.2. 
 
A seguir, outra série de críticas onde é possível vermos a memória de Nelson Rodrigues em 
relação à classe teatral e ao seu próprio trabalho como dramaturgo. 

 
 

(Sobre Joracy Camargo e Deus lhe pague): “Confesso que o elogio de Gilberto Amado, mais 
que o sucesso de Deus lhe pague, serviu-me de maligno afrodisíaco. E saiu uma nota 

extremamente eficaz na sua perversidade inexcedível. Ao redigi-la, eu tinha um 
ressentimento de Raskolnikov. 

Pergunto: - assinei a torpeza? Não. A minha assinatura teria sido, sim, uma atenuante. Mas 
usei um pseudônimo. Para todos os efeitos, era um vago leitor, um Zezinho dos Anzóis 

Carapuça”  
 

“Todas as manhãs eu saía de casa, furioso, como se fosse destruir o teatro brasileiro e os 
grandes nomes literários. Não deixava de pé um único autor dramático: - Raimundo 

Magalhães Júnior era uma besta; Joracy Camargo, outra; Roberto Gomes, já morto, uma 
terceira besta. E assim os outros, todos os outros” 

 
“De pois das primeiras representações de Vestido de Noiva, fui um narciso extremamente 
maligno, que se dispôs a destruir todas as outras imagens. Para mim, só eu devia existir. 

Nada de Joracy Camargo, Magalhães Júnior, Fornari e outros, e outros. Pouco me 
interessava a qualidade dramática ou poética dos competidores; o que me ofendia, como 

uma desfeita, direta e crudelíssima, era o sucesso alheio ” (p.213) 
 

“O teatro é a menos criada das artes, a mais incriada das artes.” (A menina sem estrela, 156)” 
 

“Um Shakespeare é apenas co-autor de si mesmo; o outro co-autor é cada sujeito da platéia. Seria 
válido o público, se tivesse uma função estritamente pagante; ou, mesmo sem pagar, se fosse 
passivo e grave como uma cadeira. Mas o público pensa, sente, influi, aplaude e vaia. O autor não 
tem nada a ver com o sucesso. Quem o faz é o público” (A menina sem estrela , 156). 

 
“O teatro não existe, o que existe é a platéia” (A menina sem estrela, 156- 160; 213. Grifos da 
autora). 

 
[A respeito de Líbero Ripoli Filho, que dirig ia uma montagem se sua peça Viúva, porém honesta.] 
O fato dele ser um jovem diretor já desencadeou em mim um processo de pânico. 
Desgraçadamente, não tenho, como vários sacerdotes meus conhecidos, o culto da imaturidade. 
Claro que o jovem Líbero podia ser um Rimbaud. Aos dezessete anos, Rimbaud já era Rimbaud. 
Eu não o conhecia pessoalemente, senão de informação. Tremi quando soube que seguia a mesma 



linha, exatamente, do José Celso. Sou amigo a admirador deste último. Mas sua direção nada tem 
a ver com o autor, nem com o teatro. Como o Vianinha, o nosso Zé Celso acha que só a platéia 
existe. Em suma: para ele e o Líbero o mistério teatral reduz-se a duzentas senhoras gordas 
comendo pipocas”  

 
“Hoje tudo mudou. Vou falar da minha classe. Um ator devia ser um ator. (...) Mas ai do artista 
que quiser ser apenas artista. A toda hora e em toda parte, estão a exigir-lhes o atestado de 
ideologia. (...) E, no entanto, desde João Caetano ou, mais longe ainda, desde Anchieta, o teatro 
brasileiro está por fazer. É a nossa tarefa. Mas há o Vietnã, e há Cuba, e há a questão racial norte-
americana, e há a mortalidade infantil na Índia. Nós, de teatro, devíamos perceber a modéstia de 
nossos meios”  

 
“Há um grupo teatral chamado Opinião. Vocês o conhecem e já provaram o talento de seus 
artistas e dos seus textos. Mas vejam que nome simples, despojado, sem ênfase. Apenas Opinião e 
nenhum ornato, nenhum arabesco. Em outros tempos, seus fundadores teriam escolhido um título 
mais enfeitado do que um índio de carnaval. Em vez de Opinião seria algo assim como Estrela 
Matutina, Rosa de Cetim ou Os amantes da arte. (...) Eis o que eu queria dizer: - considero 
Opinião um nome impróprio e, repito, um nome alienado. Com as técnicas modernas de 
promoção, o homem cada vez pensa menos. É o jornal, é o rádio, é a televisão, é o anúncio, é o 
partido que pensa por nós. Nós achamos o que os outros acham. A opinião deixou de ser um ato 
pessoal, uma posição solitária, um gesto de orgulho e desafio” (O óbvio ululante, 244; 247; 270. 
Grifos da autora). 

  
“Imaginem vocês que prestaram uma homenagem ao Ziembinski. Entre parênteses, 

Ziembinski merece todas as homenagens pelo que fez, da mesma maneira que não merece 
nada pelo que não fez. O caso é que, em cena aberta, uma atriz disse que eu tivera todas as 

glórias da peça Vestido de Noiva. Isso era injusto – afirmou a moça, porque Ziembinski 
escrevera comigo a minha primeira tragédia carioca. No mais divertido horror, sou 

obrigado a declarar que isso é a mais deslavada mentira que já ouvi, na Terra. E o que me 
admira é que Ziembinski, presente, não negasse uma co -autoria que não lhe cabe 

absolutamente. Ziembinski não concorreu nem uma vírgula para o texto. Fez 
maravilhosamente o que lhe competia como diretor, e só. Antes que eu lhe fosse apresentado 

ou fosse informado de sua existência, Vestido de Noiva fora lido e relido por todo mundo – 
Santa Rosa, Brutus Pedreira, Manuel Bandeira, José Lins do Rego, Carlos Drummond de 
Andrade, Clóvis Graciano, Augusto Frederico Schmidt e outros, e outros, e outros. Antes 

que Ziembinski a lesse, a peça teve uma apoteose crítica em quase todos os jornais” (O 
Reacionário, 240. Grifos da autora). 

 
[A respeito da posição da classe teatral sobre a censura de suas obras] “Quanto à classe 

teatral, não tomou conhecimento de meus dramas. No caso de Toda nudez será castigada, seis 
atrizes recusaram-se a fazer o papel, por altíssimos motivos éticos. Claro que tanta virtude 

me deslumbrara.” (Idem, 170). 
 

“Hoje, a classe teatral é realmente uma classe. Ninguém anda só, ou por outra: - a única solução 
que conheço, em nossa comunidade sou eu mesmo. No meio dos meus colegas, eu me sinto só, e 
tão só, como um Robison Crusoé sem radinho de pilha. Ao passo que outros autores, e os atores, e 
as atrizes, e os contra-regras, e os maquinistas são A CLASSE”. 

 
“Ah, gosto muito do Sábato Magaldi, o crítico paulista. Lembro-me do nosso encontro, há anos, 
aqui no Rio, na esquina de Senador Dantas com Evaristo da Veiga. Eu não o via há meses. E ele 



me pareceu tão magro e tão só. O que me impressionou mais, porém, foi o olho do amigo,e  
repito: - o olho de uma doçura intensa, quase insuportável. Com um retoque aqui e outro ali, o 
Sábato Magaldi seria um santo, o primeiro santo da crítica teatral. (...) Quando escreve sobre o 
meu teatro, sinto que não é o crítico, mas o amigo, quase o irmão (quero crer que ele sempre reage 
como o amigo e o irmão das coisas).”  

 
“Não há dúvida que se cavou um abismo, um voraz abismo, entre o antigo teatro e o novo. (Pode 
parecer que eu esteja aqui dizendo o óbvio ululante. Paciência) E não se trata do estilo de 
representação. Outrora um ator entrava em cena com uma saúde e um estardalhaço de centauro. E 
o último rugido da Dama das Camélias era um rugido. Hoje, berra-se pouco, urra-se menos. Sim, 
o artista é mais sóbrio, mais contido. Morre e mata com mais cerimônia e polidez. Sua tensão é 
superiormente controlada (...) No antigo teatro, a atriz não pensava, simplesmente não pensava. 
(...) Mas no teatro moderno, a atriz pensa como nunca. E as que não pensam pensam que 
pensam”. 

 
“Outro dia um amigo passa na redação. Conversa daqui, conversa dali e, súbito, faz uma 
observação: - Você está escrevendo muito sobre teatro. Senti o tom restritivo, e expliquei: - 
Afinal, sou dramaturgo, ora essa!. O meu amigo faz uma pausa de pura perplexidade: - Quem é o 
dramaturgo?. Respondo: - Eu. Nova pausa, mais contrafeita. E o espanto confesso: - Você é 
dramaturgo?. Aquilo me irritou: - Gracinha! Ou você não sabe que eu sou dramaturgo? Não 
sabia, honestamente, não sabia. Foi então, e só então, que comecei a desconfiar da existência do 
teatro brasileiro” (A cabra vadia, 143/280. Grifos da autora). 

 
 

“ A peça que acabo de escrever, Anti-Nelson Rodrigues, faz-me sentir todo o mistério e todo 
charme do teatro. Eu tinha em mim, latente em mim, uma doce, uma inconsolável nostalgia 
do palco. Agora mesmo, ao bater estas notas, estou pensando – sabem em quem? No velho 
Jouvet. Se não me engano, foi ele quem escreveu: - Não há teatro sem sucesso. Isso dito em 

francês pode parecer uma dessas verdades inapeláveis e eternas (...) Mas traduzam Jouvet e 
vejam como a aparente verdade é, apenas, uma bobagem insuportável. Imaginem vocês uma 

arte que depende não do autor, não da poesia plástica e verbal, não do ator, não da atriz, 
não se sua tensão dionisíaca, mas do bilheteiro. Se é assim, está errada toda a admiração 

que, através dos tempos, temos dedicado a Sófocles, Shakespeare, Ibsen e outros. O maior 
dramaturgo de todos os tempos seria o bilheteiro e o melhor texto o borderaux .” (O 

Reacionário, 334. Grifos da autora). 
 

“O êxito de Vestido de Noiva foi, para mim, outra experiência decisiva. Já expliquei que, até 
a estréia achava impossível um sucesso de público. Com seu processo de ações simultâneas, e 
tempos diferentes – a peça deveria ser hermética para o espectado r médio. E, no entanto, a 

bilheteria de Vestido de Noiva foi de estarrecer”  
 

“A mulher sem pecado era ainda uma leve, ágil, diáfana pirueta. O grande salto mortal seria 
Vestido de Noiva”  

 
(sobre VN): “Como todos os meus textos dramáticos, é uma meditação sobre o amor e sobre 
a morte. Mas tem uma técnica especialíssima de ações simultâneas, em tempos diferentes. E 
além disso, há no seu desdobramento, na sua estrutura, o rigor formal de um soneto antigo”  

 
(Depois da estréia, não muito comentada, de A mulher sem pecado): “Ao voltar para casa, de 

bonde, eu já pensava em Vestido de Noiva (...) Ressentido com o público, estava disposto a 
agredi-lo”  



 
(Sobre Vestido de Noiva): Eu acreditava no êxito intelectual, mas acreditava ainda mais no 

fracasso de bilheteria.  
 

O público não vai entender nada, era o que eu pensava em uma euforia cruel.” (A menina 
sem estrela, 84/203. Grifos da autora). 

 
 



Conclusão 
  

 A imagem mais emblemática, talvez, para descrevermos o trabalho realizado, 

seria recorrer novamente à personagem grega que, a espera de seu amor, realizava o 

trabalho de costurar e desmanchar, somando-se a estas suas esperanças sobre a tão sonhada 

volta de seu Ulisses. Ao examinarmos com uma lente de aumento as múltiplas redes nas 

quais a crítica estaria inserida no momento de estréia de Vestido de Noiva, somos também, 

fruto de nossas próprias redes, estando a tecer as nossas versões, também num trabalho de 

memória e legitimação, a partir de múltiplas referências – pessoais e teóricas - que se 

entrecruzam e ajudam a formar o conjunto.  

 A tão proclamada montagem - saudada unânime e repetidas vezes pela crítica 

teatral como o marco fundador do teatro brasileiro moderno – poderia ter-se esgarçado após 

60 anos de costuras e emendas. Trata-se de um assunto já tão exp lorado que logo vem a 

dúvida se existiria de fato algo de novo a ser dito. O próprio Nelson Rodrigues nunca 

poderia supor que se tornaria a tão combatida por ele unanimidade - e as visões sobre a sua 

obra idem. Ele mesmo, inclusive, realiza este trabalho de reconstruir toda sua trajetória 

teatral tendo a crítica como um dos principais focos. 

Funcionando como um espelho, os críticos refletem sua própria capacidade em 

perceber a modernidade existente, alçando-os ao mesmo patamar estabelecido por este 

teatro. Antenas privilegiadas, captam a modernidade latente em Vestido de Noiva antes da 

maioria. Num momento em que toda a intelectualidade ansiava por uma representação 

teatral à altura do que ocorrera na Semana de Arte Moderna, em 1922, em São Paulo, 

Vestido de Noiva viria aplacar anseios coletivos. Foi preciso que um jovem autor, 

desconhecido, proveniente de uma família de jornalistas e escrevendo a sua segunda peça, 

respondesse aos chamados de diferentes grupos e lançasse o teatro brasileiro rumo a um 

novo caminho. Sua fome de vaidade foi aplacada pelas inúmeras críticas positivas sobre a 

peça, como diria o próprio, pagando-o de “velhas e santas frustrações”. Os anos de fome, 

tratamentos para a tuberculose, e diversos sofrimentos pelos quais a sua família passara – 

dentre eles o traumático episódio do assassinato de seu irmão Roberto, na redação do jornal 

na da sua família, marcando-o e influenciando-o em várias de suas peças – parecem ter sido 

compensados pela avalanche de reconhecimento que ele recebe.  



Porém, assim como nas tragédias gregas – ou, se preferirem, assim como nas 

tragédias rodriguianas - a sorte não duraria tanto tempo. Logo o autor conheceria um 

bombardeio de críticas: em relação à sua obra e à sua postura ideológica. A esquerda o 

acusa de reacio nário – rótulo que ele se apropria rapidamente -, enquanto a direita vê nele 

um tarado. A lucidez com que tem a coragem de fazer seus comentários, numa época em 

que certas posturas eram veementemente rechaçadas, é perturbadora, ou, nas palavras de 

Ruy Castro, “de uma luminosidade que cega”. Ao ser interpelado pela senhora que lhe pede 

que escreva sobre “pessoas comuns” Nelson não compreende que, justamente por escrever 

sobre essas “pessoas comuns” – talvez apenas por uma determinada ótica – era tão difícil 

para estas, se verem representadas em seus romances, peças e folhetins. 

Em suas memórias fica evidente o quanto Nelson Rodrigues soube construir a 

memória sobre si mesmo. Sua galeria de personagens descritos nas crônicas – a estagiária 

de calcanhar sujo, a grã- fina de narinas de cadáver, a estudante de psicologia da PUC, o 

padre de passeata, dentre tantos outros tipos inesquecíveis com os quais ele supostamente 

se relacionava – se constituem também em rico material dramatúrgico; demonstrando uma 

incrível capacidade de mesclar fatos do cotidiano a outros, da sua imaginação, para 

caracterizar determinadas situações – característica, aliás, de todo bom cronista. Sua própria 

figura constituía-se em um personagem: seus ternos surrados, sua fama de pão duro, seus 

metódicos hábitos, suas célebres expressões conferiam a Nelson popularidade e 

reconhecimento público. Sua úlcera, por exemplo, a quem o autor dizia tratar “a pires de 

leite, como uma gata amestrada”, é quase outro personagem, adquirindo, inclusive vida 

própria a ponto de desconhecidos lhe interpelarem no meio da rua: “como vai a úlcera?”.  

Suas obsessões, como escrever sobre o amigo Otto Lara Resende; duas irmãs 

apaixonadas pelo mesmo homem; a mulher que trai para que o marido tome uma atitude; a 

prostituta santa; os famosos “incestos bíblicos” presentes em inúmeras de suas peças e o 

seu repúdio à nova imprensa, apelidando os jornalistas que dela fazem parte de “idiotas da 

objetividade”, formam um emaranhado onde ficcional e real se confundem e onde ele 

próprio faz questão de não discernir uma coisa da outra. 

Até mesmo personagens da política brasileira como o presidente Getúlio Vargas e o 

então ministro Gustavo Capanema quando são citados em suas crônicas, adquirem ares de 

personagens dramatúrgicos – como, por exemplo, a hilariante narrativa do encontro entre 



Nelson Rodrigues e Gustavo Capanema junto a um engraxate, logo após a estréia de 

Vestido de Noiva. Além disso, reforçam o trabalho de reatualização que Nelson Rodrigues 

está constantemente realizando, através de suas crônicas e comentários, sobre a sua própria 

imagem e sobre a sua obra. Ao fazê- lo, neste caso específico do episódio envolvendo 

Capanema, o dramaturgo está reforçando a idéia de que sua peça Vestido de Noiva 

encontrava-se coadunada em muitos aspectos com os ideais político- ideológicos 

estadonovistas (curiosamente, no episódio do engraxate, Nelson omite o fato de que o 

ministro tinha patrocinado toda a temporada do grupo os Comediantes, incluindo Vestido 

de Noiva, fazendo parecer que o ministro o interpelou aleatoriamente na rua para saudá-lo 

sobre a peça). 

A intrincada rede de relações envolvendo a figura de Nelson Rodrigues apresenta-se 

ainda como um território vasto e inexplorado, podendo ser vista sob múltiplos matizes, 

mostrando o quão vasta e rica apresenta-se a obra do dramaturgo. O legado rodriguiano, 

envolvendo crônicas, folhetins, romances e peças, parece apresentar-se como um universo 

em expansão, onde infinitas estrelas brilham a espera de serem descobertas. 
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