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A PRODUÇÃO TEATRAL CARIOCA HISTÓRIA, EXEMPLOS E 

EXPERIÊNCIAS 

 

 

 

Ana Luisa Lima1 

 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho visa analisar os diferentes modelos de gestão do teatro carioca a partir de 

1950. Foram muitas as transformações sofridas no setor teatral da cidade, sobretudo 

com a redefinição do papel do Estado como promotor de cultura. A partir da história do 

teatro brasileiro, do contexto histórico e das políticas culturais implantadas, pretende-se 

traçar uma panorâmica da produção teatral carioca no período e identificar os pontos 

nevrálgicos em que o segmento teatral se encontra. O trabalho propõe uma reflexão 

sobre essas práticas atuais, a partir dessas mudanças ocorridas nos processos de 

produção teatral da cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Teatro – Política Cultural – Economia Teatral – Produção Teatral 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the different management models of Rio’s theatre since 

1950. There were many transformations suffered by the city’s theatrical sector, 

especially with the redefinition of the state’s role to a culture promoter. From the history 

of Brazilian theatre, the historical context and cultural policies implemented, the 

intention is to provide an overview of Rio’s theatrical production of the time and 

identify essential points at which theatrical segment is found. This paper proposes a 

reflection about the current practices from these changes in theatrical production 

processes of Rio de Janeiro city. 
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INTRODUÇÃO  

Os Caminhos da Pesquisa 

Busquei no Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais do CPDOC um 

lugar onde eu pudesse voltar a estudar e sentir-me acolhida. Faz exatos vinte anos que 

não ocupava o lugar de aluna em uma sala de aula, desde que me formei em 

Licenciatura na Escola de Teatro da UNIRIO
2
. No Bacharelado, ao invés de 

entregarmos uma monografia de final de curso, participávamos de encenações 

semestrais chamadas de Práticas de montagem. Na Licenciatura, fiz complementação de 

disciplinas e mais uma vez não houve apresentação de trabalho final. Quando cursei a 

Especialização em Teatro na UFRJ
3
, novamente nossos trabalhos eram exercícios 

práticos, desta vez nas áreas de direção, cenografia, figurinos, estética, corpo e música 

para teatro. Nesse período, eu já era professora de teatro dos ensinos fundamental e 

médio, porém, durante a especialização, me descobri produtora; afinal, eram muitas 

práticas e alguém tinha que viabilizar as ideias e transformá-las em algo concreto, em 

uma realidade palpável, que pudesse ser assistida, ainda que por uma plateia de 

estudantes, professores e amigos. 

Rapidamente me tornei produtora – afinal, éramos poucos profissionais nessa época. O 

mercado de trabalho me absorveu totalmente; fui dona de uma empresa – a Sarau 

Agência de Cultura Brasileira
4
- e durante 16 anos produzimos peças, shows, 

exposições, Cds, livros, e organizamos acervos. Inicialmente, nosso foco era a cultura 

carioca, mas este ampliou-se para a brasileira, dando sobrenome à empresa.  Foram 

inúmeros espetáculos realizados em muitos teatros e centros culturais do país, o que me 

permitiu conhecer bem de perto a realidade dos equipamentos culturais e de formação 

de profissionais da área, além das plateias. Da mesma maneira que entrei no mundo da 

produção quase sem elegê-la como minha atividade prioritária, me lancei na gestão 

pública. Esse desejo vinha sendo internamente acalentado, somado a uma certa 

necessidade de mudança profissional. A gestão pública em cultura – justo em um 

                                                           
2
 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Letras e Artes. Bacharelado em Artes 

Cênicas (1982-1987). Licenciatura em Artes Cênicas (1988-1990) 
3
 Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de Letras. Especialização em Teatro: teoria e prática 

(1990-1992) 
4
 Empresa de Produção de Eventos Culturais, aberta em 1992 em sociedade com Andrea Alves. 

Atualmente a empresa permanece com a sócia. (1992-2008) 
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momento no qual as políticas culturais tomavam corpo – me instigava; os espaços 

vazios, ocupados por pessoas que não tinham conhecimento técnico da área, me 

incomodavam. Para mim, a cultura precisava avançar e eu senti a necessidade de 

contribuir. Mais uma vez aconteceu o que em nenhum momento imaginei: tornei-me 

Secretária de Cultura da cidade do Rio de Janeiro
5
, o que me possibilitou ter uma visão 

de 360° da cultura carioca e brasileira, com o ônus e o bônus que isso pode trazer. 

Acredito totalmente que a educação seja salvadora e fico feliz que esse princípio nunca 

tenha me abandonado. Por questões pessoais, em meio às produções, fui professora 

substituta da UFF
6
 no Curso de Produção Cultural. Dali, prestei concurso para o Curso 

de Produção Cultural IFRJ
7
; como na época o número de produtores que se dispunham 

a dar aulas era quase inexistente, o concurso sequer exigia especialização, e eu já me 

encontrava em posição vantajosa. Esses anos voaram, e o mercado da produção e gestão 

em cultura viveram um verdadeiro tsunami, transformando-se em outra coisa. Ao voltar 

a ser professora, resgatei minha relação com a educação, mas ao sair da Secretaria, 

precisava compreender as experiências vividas e escolhi a academia como espaço de 

reflexão. 

Quando falo da busca pelo conhecimento e de acolhimento, trato de uma trajetória 

estruturada em trabalhos práticos e realizações. A escrita acadêmica me era – e ainda é – 

um tanto desconfortável, e acredito ter feito uma boa escolha ao buscar no Mestrado 

Profissional do CPDOC o lugar onde pudesse voltar a ser aluna, pois o fato de receber 

projetos multidisciplinares me garantia um campo vasto (teatro, história, política 

cultural e economia teatral) para desenvolver o meu tema.  Durante muitos anos escrevi 

projetos culturais para obtenção de patrocínios e inclusão em editais e leis de incentivo à 

cultura, grande parte deles bem sucedidos. Tive também a oportunidade de redigir 

editais, artigos e editoriais, mas tudo isso é deslocado quando se trata da academia, esse 

lugar desejado, ligeiramente assustador, mas sobretudo estimulante. Os professores 

foram excelentes e tive no meu orientador, meu professor de metodologia, tudo o que eu 

precisava como orientanda. Ele estranhou ao ser convidado por mim: “mas eu não 

entendo de teatro”! O que eu precisava era que ele me introduzisse na academia, e eu 

mesma sabia que essa não seria uma tarefa fácil, para nenhum de nós dois. Apresentei 

                                                           
5
 SMC (2009-2011) 

6
 Universidade Federal Fluminense (2001-2003) 

7
Instituto Federal do Rio de Janeiro (2003) 
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uma solução, a presença de uma coorientadora. Já tinha até um nome, mas precisava 

que o Claudio Pinheiro aceitasse ser meu orientador para consultá-la.  Professora 

altamente conceituada e especializada em história do teatro brasileiro, Angela Reis 

também aceitou meu convite. Pronto, o time estava completo e, no meu excesso de 

otimismo, acreditava que era só começar a pesquisa. 

Meu projeto inicial chamava-se Bibi Ferreira, o teatro como sobrevivência. No 

primeiro semestre do curso, pensei algumas vezes em mudá-lo: eram tantos os assuntos 

interessantes que me seduziam durantes as aulas que até pensava em trair a minha ideia 

inicial. Em seguida, avaliava que o investimento feito no primeiro projeto ainda 

continha o assunto que mais me atraía. Quando pensei em desenvolver um projeto 

utilizando a trajetória de empresária de Bibi Ferreira como ponto de partida para 

analisar os diferentes modelos de gestão do teatro carioca, procurei o agente e amigo da 

atriz, um colega de trabalho, e perguntei sobre a real possibilidade de realizá-lo. Ele me 

informou que o acervo estaria sendo organizado e que uma bibliotecária havia sido 

contratada para esse fim.  A ideia foi muito bem recebida e posteriormente, em um 

encontro com a empresária atriz, apresentei o projeto e Bibi me pareceu muito 

receptiva. Trabalhei no projeto durante o curso, nas várias disciplinas, onde foi 

discutido com professores e colegas, além de devidamente apurado. A qualificação foi 

realizada a contento, quando a única observação mais contundente feita foi “você 

precisa entrar nesse acervo pessoal da Bibi Ferreira e realizar suas entrevistas o mais 

rápido possível”. Depois de algumas conversas, sempre muito receptivas, quando 

tentava marcar objetivamente as entrevistas e a pesquisa junto ao acervo pessoal, 

comecei a encontrar vários empecilhos. 

Meu projeto estava muito relacionado à história de vida de Bibi Ferreira e sua atuação 

como empresária teatral. Considerando que ela se tornou empresária teatral em 1944 e 

até hoje se mantém no exercício da profissão, pensei que seria um belo objeto de estudo 

– já que além de atriz, geria o negócio, sendo mulher e oriunda de uma família de 

artista. Além disso, a partir deste caso, poderia analisar as mudanças nos modelos de 

gestão do teatro carioca. Essa questão estava totalmente imbricada com o projeto da 

minha dissertação e a qualificação realizada. 
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Nesse meio tempo, consegui tornar-me mais próxima de alguns funcionários que 

trabalham diretamente com a artista, descobrindo que o acervo que em tese me foi 

disponibilizado, não era acessível e tão pouco encontrava-se organizado. Ofereci ajuda, 

me propus a desenvolver um projeto de organização do acervo, colocá-lo na Lei 

Rouanet e inscrever no edital de preservação e memória da Petrobrás
8
. No entanto, 

nunca recebi um não para nenhuma dessas propostas, apenas evasivas. Precisava acessar 

alguns objetos de reflexão metodológica, como os livros caixas
9
, borderôs

10
, planilhas 

de custos, ou seja, documentações fiscais. Inicialmente achei que o fato de estar lidando 

com informações financeiras pudesse causar algum constrangimento, mas depois de 

certa insistência, consegui ter acesso aos arquivos fiscais do espetáculo Deus lhe 

Pague
11

. O projeto era uma homenagem ao centenário de Procópio Ferreira, através da 

montagem de um dos textos mais importantes entre os encenados por ele, intitulado 

Procópio, 100 anos
12

. O espetáculo tinha uma bela ficha técnica e o projeto continha 

ainda uma exposição, um livro e um curta documentário exibido antes das 

apresentações da peça. 

Os documentos estavam em um quarto na sua residência e aparentavam boa 

organização. Foram três caixas de materiais sobre a montagem, contendo toda história 

da produção daquele projeto. O mais impressionante foi que ao chegar para trabalhar no 

material disponibilizado, a secretaria particular de Bibi Ferreira me disse que ali não era 

um espaço adequado para a realização do trabalho e que eu deveria levar as caixas 

comigo; sugeriu ainda que eu trabalhasse à vontade e quando acabasse, as levasse de 

volta. Não sabia se ficava feliz em ter aquele material em mãos ou triste por não poder 

estar no ambiente que me proporcionaria encontrar outros materiais, além da própria 

Bibi Ferreira. Insisti ainda durante alguns meses em obter mais documentos sobre 

outros espetáculos, pois precisava estabelecer eixos de comparação, uma vez que o 

material era completo, mas a produção recente, já viabilizada por lei de incentivo, e o 

                                                           
8
 Programa Petrobrás Cultural. 

9
 Livros nos quais eram lançadas as movimentações financeiras de um determinado negócio. 

10
 Documento fiscal gerado nas bilheterias, para controle financeiro da bilheteria e também contabilização 

de público. 
11

 O espetáculo Deus lhe Pague de Joracy Camargo foi apresentado em seis capitais brasileiras, os dados 

apresentados referem-se a Rio de Janeiro e São Paulo. Estreou em abril de 1999 no Teatro Villa-Lobos 

(RJ) e também se apresentou de junho a agosto de 1999 no Teatro Sergio Cardoso (SP).  
12

 Além da montagem do espetáculo, o projeto consistia também na montagem de uma exposição 

fotográfica sobre o ator no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, a produção de um vídeo de imagens 

que antecedia as apresentações e a publicação de uma foto-biografia sobre o ator. 
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mais importante para mim era ter contato com a documentação fiscal de projetos que 

utilizassem um outro modelo de aquisição dos recursos, para que eu pudesse compará-

los. Na realidade, ainda tenho dúvidas se houve algum incômodo concreto, ou se apenas 

os profissionais que a assessoram não têm a real ideia da contribuição que esse tipo de 

trabalho traria para o estudo do objeto específico, como também para a memória da 

empresária e atriz. O fato é que depois de seis meses, com ligações quase diárias, desisti 

de tornar Bibi Ferreira meu objeto principal de estudo. Venceram os guardiões da 

memória, aqueles que muitas vezes preservam e bloqueiam os acessos, como visto nas 

aulas de história oral do PPHPBC
13

.  

Como dizia Villas Boas Corrêa, “infortúnio só anda acompanhado”. Nesse ínterim, o 

CPDOC entrou em um período de turbulência quando vários professores foram 

sumariamente demitidos e entre eles o meu orientador, Professor Claudio Pinheiro. Ele 

mesmo havia me prevenido que pesquisa gera angústia, mas eu não imaginava que seria 

nesse nível. Ainda que informalmente, nesse período, continuou me orientando e 

sugeriu que eu pesquisasse em outros arquivos as informações complementares que eu 

buscava no arquivo pessoal de Bibi Ferreira. Nesta fase, busquei na Biblioteca 

Nacional, Acervo da Funarte e CEDOC do Theatro Municipal do Rio de Janeiro 

algumas informações complementares, mas foram insuficientes. Por sugestão do próprio 

Professor Claudio, encaminhei um pedido para que ele continuasse a ser o meu 

orientador na pesquisa mesmo sem estar mais vinculado à FGV. Felizmente, a 

Coordenação do curso conseguiu a aprovação junto ao colegiado, e apesar do problema 

maior não ter sido resolvido, eu continuava com o seu direcionamento, buscando para o 

trabalho um novo rumo. 

Enquanto essas questões se definiam, eu finalizava algumas disciplinas e buscava nelas 

pistas para a redefinição do meu projeto. Por sugestão da Profa. Angela Reis, cursei 

uma disciplina na PPGAC – UNIRIO
14

, sob a orientação dos Profs. Beti Rabeti, Paulo 

Merísio e Alberto Tibaji. Ao me aprofundar na história da comédia brasileira, do circo-

teatro e do teatro de revista pude conhecer melhor a história dos empresários que 

mantiveram os gêneros de pé. Nesse curso, para minha surpresa, discutimos mais os 

modos de produção teatral, e não apenas os aspectos estéticos acerca de uma época. 

                                                           
13

 Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC. 
14

 Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade do Rio de Janeiro. 
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Simultaneamente, estudava o patrimônio cultural apresentado pela Profa. Lucia Lippi e 

acabei por apresentar um trabalho neste curso sobre os teatros não preservados na 

cidade do Rio de Janeiro; esse trabalho acabou tendo um desdobramento com uma 

apresentação no V Seminário Internacional de Políticas Culturais da Casa de Rui 

Barbosa, intitulado O Bota Abaixo do Teatro Carioca
15

. 

Ao me debruçar sobre esse trabalho, uma pessoa me chamou atenção: o produtor e 

gestor teatral Orlando Miranda. Já o conhecia como a figura chave do Serviço Nacional 

de Teatro durante o regime militar, também como o grande empresário que viajou o país 

com inúmeras comédias, inclusive O Avarento, cujo protagonista era Procópio Ferreira. 

No entanto, só quando fiz o levantamento dos teatros cariocas pude perceber a 

importância deste homem no cotidiano teatral carioca, da década de 1960 em diante. 

Miranda foi o responsável pela preservação de vários teatros além de envolver-se com 

todos os movimentos teatrais importantes, a partir dos quais foram originadas mudanças 

expressivas para o teatro da cidade e do país. Militante por uma auto gestão do negócio 

teatral, foi presidente da ACET e diretor do SNT durante onze anos.  

Orlando Miranda prontamente me atendeu, somando cerca de 15 horas de entrevistas 

gravadas. Infelizmente não podia me ceder o material de arquivo de que eu precisava, 

mas a essa altura já havia implementado uma mudança metodológica ao trabalho e os 

dados colhidos nos arquivos de Bibi Ferreira e também em outros arquivos seriam 

transformados em gráficos e utilizados a título de iconografia, prescindindo da análise 

aprofundada pensada anteriormente. Enfim, a dissertação foi redefinida a partir do rico 

material produzido. 

A metodologia de história oral estudada para aplicar na entrevista com a atriz, foi 

adaptada para as entrevistas com Orlando Miranda
16

. A pesquisa quali-quantitativa 

também tomou corpo dentro do trabalho quando trato das questões sobre subvenções, 

patrocínios e sustentabilidade dos espetáculos, além das relações estabelecidas com a 

presença e ausência do público. Como Claudio Pinheiro expressou em um de nossos 

encontros, em alguns momentos se faz necessário negociar com sonhos, ídolos, 

                                                           
15

 Levantamento de todos os teatros construídos no Centro e Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, desde 

o século XVIII. 
16

 Como parte integrante desta dissertação, foram feitas três entrevistas com o empresário, gestor e 

produtor teatral Orlando Miranda especificamente para este trabalho. Fragmentos das entrevistas serão 

utilizadas ao longo do texto. 
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frustação e animação. O pior nesses casos é a incerteza, é saber a hora certa de mudar de 

rumo. Talvez eu tenha demorado um pouco para tomar a decisão, mas uma vez tomada, 

a angústia foi substituída pelo trabalho.  

A partir desse momento, desloquei meu objeto de estudo: assumi que trataria das 

mudanças e impactos ocorridos na produção teatral carioca e estabeleceria conexões 

com política cultural e economia da cultura a nível nacional, a fim de avaliar os 

impactos provocados nessa cadeia produtiva, a qual me propunha a trabalhar dentro da 

cidade do Rio de Janeiro. O recorte temporal de 1950 a 2000, apesar de extenso, era 

importante, pois as mudanças decorridas neste período são muito significativas e 

reverberam até hoje na prática teatral carioca. No entanto, algumas questões que já eram 

consideradas centrais desde o primeiro projeto foram preservadas, como o teatro quanto 

profissão, a subsistência e a relação vital com a bilheteria. Neste trabalho, a produção 

artística me interessa quando conectada com a necessidade de viver e se sustentar do 

próprio teatro. Continuo tratando de sobrevivência, do custo da realização e da 

economia teatral. A abordagem continua sendo tratar do real no onírico, na arte, a 

profissionalização e o viés econômico. 

O curioso é que, no decorrer da pesquisa, minhas convicções foram sendo traídas pelos 

materiais encontrados e pelas entrevistas feitas. Bibi Ferreira permanece em atividade 

até hoje, não avançou esteticamente em seus espetáculos, mas também não perdeu a 

comunicabilidade com o público, uma remanescente de um tipo de relação com este que 

remete ao século XIX. No entanto, o modelo que a mantém é o das subvenções através 

das leis de incentivo, ao contrário do que eu supunha no início da pesquisa. Embora a 

atriz não seja mais um modelo dentro do trabalho, o fato de utilizar instrumentos atuais 

para sobreviver, como ter um empresário e patrocínios, são informações que ajudam a 

compreender melhor os processos de produção teatral na contemporaneidade. 

Certamente, eu poderia ter lançado mão de documentos do meu acervo pessoal, como 

borderôs ou planilhas de custos de produções realizadas por mim. No entanto, avalio 

que estaria me misturando como objeto da pesquisa. Considero esse cuidado importante, 

pois venho deste mundo que pesquiso e manter alguma distância se fez necessário. Cito 

no texto reuniões em que estive presente e ações das quais participei pela associação da 

qual sou um dos fundadores, APTR. De qualquer forma, me sinto confortável ao falar 
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desse lugar, imagino que essa vivência tenha um viés etnográfico, já que a minha 

intensa convivência pregressa com o meio do qual descrevo, ou seja o meu próprio 

metier, onde trabalhei ao longo de vários anos. Talvez por isso, embora pudesse ter 

optado pela realização de um produto final ao invés da monografia formal – o que 

provavelmente seria mais fácil diante da minha experiência como produtora - escolhi 

escrever. Acredito que precisamos registrar esses processos para futuras reflexões e 

também para gerarmos materiais de estudos para as novas gerações de produtores. 

Desenvolvi, para o segundo capítulo da dissertação, cinco pequenas biografias, 

registrando as trajetórias nas quais me apoio para definir o campo de atuação desses 

empresários e também diálogo com os períodos nos quais estão inseridos. Para tanto, 

apresento nas experiências de Paschoal Segreto, Jardel Jércolis e Walter Pinto, os 

primórdios da figura do produtor teatral não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no 

Brasil como um todo
17

; na trajetória de Bibi Ferreira ilustro a encarnação da artista 

empresária que transita entre as duas esferas há mais de 70 anos; por fim, na biografia 

de Orlando Miranda, a análise aguda e lúcida de quem foi empresário e gestor teatral, e 

que permanece com a sagacidade de um homem que teve toda sua vida dedicada ao 

teatro, além de identificado com a cidade do Rio de Janeiro.  

Através dessas cinco biografias, tenho também como objetivo valorizar aqui os 

empresários e produtores teatrais, dando protagonismo a essas figuras. Também dentro 

desse contexto, desenvolvi o primeiro capítulo a partir da história do teatro com o foco 

na gestão, estabelecendo essas conexões para tentar reconhecer a história a partir desse 

viés. No terceiro capítulo, trato do tema mais contemporâneo, usando como marco a 

criação do Ministério da Cultura e as políticas específicas advindas desse período. Os 

gráficos e tabelas que se encontram nesse capítulo, têm como exemplificar um trabalho 

experimental, com o objetivo estritamente iconográfico, sem maiores pretensões 

analíticas. Trata-se de fornecer dados apenas para subsidiar algumas ideias sobre o 

nosso momento e também para começarmos a pensar possíveis saídas.  

Atualmente, temos uma boa bibliografia sobre teatro brasileiro, porém, no que diz 

respeito às políticas culturais no Brasil, esse material é ainda muito disperso. Isso se dá 

sobretudo por dois motivos: o primeiro é o fato de ser uma área multidisciplinar e que 
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 Uma vez que, nesse período, a cidade do Rio de Janeiro era a capital federal. 
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provém de diferentes campos e disciplinas, como história, sociologia, antropologia, 

comunicação, educação, ciência política, administração, museologia, artes, arquitetura, 

letras e economia, o que indica a ausência de uma tradição constituída e compartilhada; 

o segundo diz respeito à falta de sistematização da história das políticas culturais no 

Brasil, contando com poucos títulos nesse sentido e um número desigual de publicações 

de temas específicos, ficando muitos campos ainda carentes de investigação. (RUBIM, 

2007, p. 12) 

É justamente neste vácuo que se constitui esse trabalho, uma vez que a contabilização 

de dados quantitativos e financeiros de espetáculos teatrais não são normalmente 

publicados e os mesmos encontram-se muito inacessíveis aos estudiosos da área. Por 

serem considerados documentos que não traduzem o glamour dos espetáculos, são 

usualmente tratados como uma papelada burocrática, sobretudo depois do advento das 

leis de incentivo. São cadernos ou diários de produção, livros, caixas, planilhas 

orçamentárias, borderôs, enfim, registros que organizam a vida financeira de um 

espetáculo teatral e na maioria dos casos encontram-se indisponíveis. 

Ocorre que esses documentos podem ser públicos ou privados. No caso de públicos, 

quando por exemplo um espetáculo realiza temporada em um teatro de alguma esfera 

governamental, uma cópia dos contratos e borderôs precisam ficar retidos em arquivo 

administrativo da Instituição. Via de regra, esses documentos não são disponibilizados 

para pesquisa, uma vez que os dados revelam lucros, prejuízos e acertos de contas, 

sendo considerados, portanto, confidenciais. Já os documentos de posse dos empresários 

ou produtores tornam-se um pouco mais complicados. Alguns não possuem interesse 

em abrir as contas, outros não têm a organização mínima necessária para agrupar os 

documentos e, por fim, existem aqueles que não guardam esses registros, por não dar a 

um acervo desta ordem nenhuma importância pertinente. Em todos os casos, é 

considerado um assunto menor. 

Durante o trabalho de pesquisa que antecedeu a escrita desta dissertação, percebo que a 

falta de documentos disponíveis sobre o tema proposto não se deu simplesmente por se 

tratar de um tema árido e desinteressante. Na verdade, a dificuldade de acesso aos dados 

necessários muitas vezes impossibilitou o maior aprofundamento deste tipo de pesquisa.  

Além disso, o depoimento oral no caso de algumas celebridades, que pela sua trajetória 



10 

 

e vivência seriam da maior importância, foi muito dificultado, erguendo-se um 

verdadeiro muro em torno de uma personalidade que muito contribuiria para o registro 

vivido em um determinado período. Ou seja, não basta saber se existe a documentação 

necessária à pesquisa, mas se é possível e viável ter acesso a elas, ainda que esta 

disponibilização dos dados já tenha sido acertada anteriormente. Sejam arquivistas ou 

guardiões de acervos pessoais, o fato é que o controle praticado sobre os acervos 

implica em uma mediação ao acesso que impede a realização dos trabalhos, ainda que 

as melhores relações estejam estabelecidas. (PINHEIRO, 2000, p. 8, 12-13) 

Como colocado no início dessa introdução, ocorreram mudanças nesta trajetória, 

provocadas diante dos entraves e impossibilidades encontradas na disponibilização das 

fontes necessárias. Já o contrário não ocorre quando são pesquisadas as documentações 

relativas à realização artística de um espetáculo ou ainda sobre a performance de algum 

artista. Fontes como fotos, filmes, críticas, roteiros e programas são mais facilmente 

acessados, afinal são considerados documentos que constituem a história do espetáculo 

em determinada localidade, o que dificulta muito avançar em estudos mais consistentes 

a respeito do público, como também da economia teatral. 

 

Introdução à produção teatral  

A produção teatral nos dias de hoje depende totalmente de subvenções estatais e 

privadas para ser realizada. A partir do século XIX, quando a atividade teatral se 

iniciava na cidade, o modelo de negócio era autossustentável, o empresário teatral 

muitas vezes investia o seu capital em uma montagem, ou levantava os recursos a partir 

de empréstimos bancários. Muitas vezes pagava-se os custos de montagem, os 

empréstimos e o lucro era reinvestido em um novo espetáculo, a renda obtida na 

bilheteria girava a economia do negócio Esse formato de gestão era similar a um 

negócio, no qual o consumidor viabilizava a realização e o prejuízo levava ao 

fechamento do empreendimento. (Entrevista Orlando Miranda, 27/05/2014) 

 A partir da década de 1950, mudaram os padrões estéticos do teatro brasileiro e 

também o formato de produção teatral. Durante cerca de 30 anos os modelos de gestão 

ficaram híbridos. Na década de 1980 um novo formato estava estabelecido, o 
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financiamento público-privado se torna dominante no mercado e a atividade teatral, 

antes sustentada a partir da renda da bilheteria, foi se tornando cada vez mais escassa, 

de modo que apenas os sucessos fortuitos e inesperados poderiam ser contabilizados de 

maneira a impactar na economia de determinada companhia ou produtor. (Entrevista 

Orlando Miranda, 27/05/2014) 

 Por que atualmente a atividade teatral não se sustenta economicamente sem subvenção? 

Ao contrário do que comprova a história do teatro brasileiro, essa atividade era mantida 

por si só e essa é uma pergunta recorrente entre os atuais profissionais do setor. Não sei 

ao certo se obteremos respostas precisas sobre a questão, no entanto, ao nos 

debruçarmos sobre a história do teatro e da gestão em cultura no país, alguns pontos 

poderão ser elencados e as reflexões sobre o tema aprofundadas.  

Perceberemos que alguns gêneros teatrais eram muito caros e rentáveis, como o teatro 

de revista. É muito importante também levar em consideração a demografia urbana e a 

diversidade do entretenimento oferecido de acordo com cada período. A explosão dos 

meios de comunicação e a indústria cultural também provocaram grande impacto na 

atividade econômica do teatro, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro.  

O fato é que nunca houve tanto incentivo estatal disponível e investido na produção 

teatral como nos dias de hoje (PRESTES FILHO, 2005, p. 22). Apesar das inúmeras 

logomarcas de empresas, o investimento privado – quase em sua totalidade – é oriundo 

de benefícios fiscais, fazendo com que as empresas desembolsem muito pouco, ou 

quase nada. Outro dado importante os custos de produção que aumentaram 

substancialmente, seja em função da modernização dos aparatos tecnológicos em cena, 

das altas folhas de pagamentos que são praticadas ou ainda de uma maior 

profissionalização do setor.  

Em qualquer profissão, o que diferencia um amador de um profissional é, sobretudo, a 

capacidade de se viver daquele ofício. Contudo, no setor teatral o assunto torna-se mais 

complexo. Ao mesmo tempo em que o financiamento público para as produções teatrais 

aumentou, a estruturação do setor não acompanhou este desenvolvimento. A formação 

de artistas é condizente, mas a de técnicos precária. O número de teatros construídos e 

mantidos é insignificante, as leis de incentivo à construção destes são frágeis e as contas 

e impostos ainda são exorbitantes. Os meios de comunicação cobram alto por anúncios 
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e aluguel de espaços para divulgação das peças, além de não haver uma efetiva 

interação entre os Ministérios e Secretarias de Cultura e Educação, de maneira a 

desenvolver programas eficientes de formação artístico-cultural do cidadão, com a 

consequente geração de futuras plateias. 

Atualmente, para se montar um espetáculo teatral além da liberação dos direitos 

autorais, é necessário formatar um projeto de montagem no qual deve constar a proposta 

estética e a justificativa da encenação, normalmente desenvolvidas pelo diretor artístico. 

Já o diretor de produção elabora a planilha de custos, cronogramas de montagem e 

desembolso e o plano de comunicação e mídia, no qual se elencam os espaços 

destinados aos possíveis patrocinadores, que se categorizam em função do valor 

aportado por cada um deles
18

. Na formatação deste projeto, é fundamental a definição 

do elenco e da equipe de criação, além da descrição detalhada da montagem. Estas são 

normalmente desenvolvidas por ambos os diretores (artístico e de produção), que 

deverão trabalhar conjuntamente ao longo do desenvolvimento da montagem teatral. 

Uma vez o projeto concebido, apresenta dois destinos paralelos, ambos visando obter 

patrocínio para viabilizar o espetáculo. Via de regra, o patrocinador é uma empresa 

pública ou privada, que na maioria das vezes se beneficia de isenções fiscais liberadas 

pelo governo através das leis, que existem para incentivá-la a patrocinar o espetáculo. O 

projeto é inserido em todas as leis de incentivos e editais possíveis, ao mesmo tempo em 

que é formatado adequadamente para “captação de recursos”. A captação é realizada 

nas empresas que na maioria dos casos, utilizarão alguma lei de incentivo para aportar 

recursos no projeto. No Brasil, o empresário na maioria das vezes não investe sem o 

incentivo da isenção fiscal, por isso espera-se que a aprovação nas leis tenha tido êxito, 

o que é muito comum. Todo esse processo, em se tratando de teatro, leva no mínimo um 

ano, embora se tenha conhecimento de projetos que levaram até 6 anos para concluir a 

sua captação, tendo que neste caso, renovar a aprovação das leis, ou até mesmo 

requisitar nova inscrição. 

Após a aprovação dos recursos para realização da montagem é que se inicia a pré-

produção do projeto, onde se adequam os custos, prazos e muitas vezes a equipe de 
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 Mesmo que a empresa patrocinadora utilize 100% do valor aportado de isenção fiscal, a mesma tem 

privilégios concedidos pela Lei de Incentivo, entre eles espaço para aplicação da logomarca na mídia, 

além de convites e ações promocionais que podem ser desenvolvidas a partir do ‘produto’ patrocinado. 
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pessoal – elenco e criadores – para enfim iniciar a produção do projeto propriamente 

dita. A partir deste momento, começam as contratações, definição dos locais de 

apresentações, ensaios, idealização e confecção de cenários, figurinos, definição de 

materiais gráficos, aprovações de patrocinadores, para enfim estrear o espetáculo com 

todas as pompas e circunstâncias necessárias, ou seja, imprensa, fotógrafos, colunistas, 

presença de famosos, coquetéis. Isto porque a realização deste evento deverá gerar 

visibilidade midiática aos patrocinadores e desta forma também garantir uma boa 

temporada para o espetáculo. 

O que ocorre nos dias de hoje é que, apesar de todo este investimento, as garantias de se 

manter um espetáculo a partir dos recursos obtidos da bilheteria são praticamente 

inexistentes, e raríssimas são as peças teatrais que se mantém em cartaz sem recursos de 

incentivo. Inicialmente algumas leis não previam verba para manutenção de 

espetáculos, no entanto, a partir de uma forte pressão da classe produtora, os recursos 

hoje em dia podem ser aplicados também a esta manutenção, existindo inclusive editais 

exclusivamente para circulação, uma vez que do contrário, muitos espetáculos sequer 

sairiam do eixo Rio-São Paulo. Portanto, o significado de uma boa temporada até os 

anos 1950 era sucesso de bilheteria, nos dias de hoje é retorno de mídia, reconhecimento 

por parte da classe artística e intelectual e o fechamento do projeto sem dívidas. 

Pretendo nesse trabalho discorrer sobre esses diferentes modelos que têm servido para 

gerir o teatro carioca. Muitos fatores influenciaram, desde questões de ordem política, 

até as mercadológicas. Essa pesquisa pretende dialogar com os diferentes campos, 

apontar algumas questões que considero pertinentes, a fim de possibilitar uma reflexão 

ampla, sem a pretensão – nesse momento – de aferição de dados concretos. 

 

 

 

 

 



14 

 

 

CAPÍTULO I - A PRODUÇÃO TEATRAL CARIOCA: UM POUCO 

DE HISTÓRIA 

 

O teatro carioca: contexto e profissionalização 

A década de 1950 é muito significativa para o teatro carioca. Embora seja momento de 

grandes mudanças artísticas, a prática do teatro ainda é marcada por modelos oriundos 

do século anterior. As companhias ou empresas teatrais oscilavam entre o 

profissionalismo e o amadorismo, dependendo da capacidade de gestão do empresário 

em questão.  

É bem verdade que a figura deste empresário teatral nem sempre foi construída por um 

único parâmetro: as empresas teatrais na maioria das vezes pertenciam ao primeiro 

ator
19

 da companhia. A separação desta figura entre empresário e/ou produtor foi sendo 

consolidada ao longo do tempo. O fato é que as empresas teatrais tinham um patrão e, 

como este profissional também podia acumular a função de artista/empresário, poucos 

se dedicavam exclusivamente à função de empresário teatral. (WERNECK e REIS, 

2012, p.96) 

É possível classificar os modelos como profissional ou amador-profissional, em função 

da prática profissional destes empresários. No primeiro caso, o empresário mantinha os 

artistas e técnicos empregados trabalhando todos os dias, com no mínimo duas sessões 

diárias e um repertório de peças teatrais que permitia alternar o público que muitas 

vezes se repetia. No entanto, havia ainda empresários que não cumpriam sua função 

patronal a contento, tendo casos de alguns que, em turnê, pagavam apenas pelos dias de 
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 É o ator principal que desempenha os principais personagens e tem destaque nas representações da 

Companhia. Era comum que fosse o dono da Companhia e essa centralidade era percebida claramente na 

cena, já que as marcações e os textos sempre giravam em torno dele, onde todas as atenções eram focadas 

nele. 
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apresentações, não remunerando os artistas e técnicos nos dias em que se deslocavam 

entre as cidades (Entrevista Orlando Miranda, 27/05/2014)
20

. 

As mudanças ocorridas no fazer teatral a partir da década de 1950, sobretudo no eixo 

Rio-São Paulo, transformaram definitivamente o teatro brasileiro. Ao longo deste 

capítulo, discorrerei sobre o contexto e os impactos destas mudanças na gestão do teatro 

carioca a partir do processo de uma nova profissionalização do empresário-produtor 

instituída no setor. Em vários momentos recorrerei às práticas exercidas na cidade de 

São Paulo, por se tratar de um importante centro produtor de teatro, justamente a partir 

do período citado.   

Inclusive, até a década de 1990, havia por parte da historiografia paulistana uma 

preferência pelo teatro moderno e um consequente desprezo pelo teatro popular, que era 

produzido, sobretudo, no Rio de Janeiro. Até esse período, este teatro era considerado 

menor por parte dos críticos paulistas. O movimento iniciado no século XIX, no qual se 

reforçava a implantação de um teatro verdadeiramente nacional, não era levado em 

consideração. Assim, ao contrário do que se costumava abordar na história do teatro 

brasileiro, havia ainda no século passado um movimento teatral pulsante e 

verdadeiramente identificado com a cultura popular brasileira. 

É uma espécie de neutralidade das experiências ocorridas em locais e com 

linguagens não condizentes com padrão ‘modernista’. São experiências locais 

e linguagens que correm o sério risco de deixar de existir, mesmo como 

memória, por que não cabem no método de avaliação paulistocêntrico 

(FISHER, 2013 apud REIS, 2013, p.15) 

 

Já desde a metade do século XIX a comédia de costumes, assim como posteriormente o 

teatro de revistas, foi consolidada como o gênero preferido do carioca.  Além disso, 

embora a capacidade econômica do público da cidade fosse muito baixa, o teatro era 

basicamente o único divertimento. Deste modo, os ingressos baratos somados a uma 

grande rotatividade dos espetáculos garantiam a lotação média dos teatros neste período 

(DIAS, 2012, p.52). 
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 Como parte integrante desta dissertação, foram feitas três entrevistas com o empresário, gestor e 

produtor teatral Orlando Miranda, especificamente para este trabalho. Fragmentos das entrevistas serão 

utilizados ao longo do texto. 
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A elite, por sua vez, buscava uma encenação mais erudita, menos difundida, além das 

viagens à Europa, momentos adequados para reciclar os conhecimentos e absorver uma 

cultura tida, à época, como superior. A cidade, ao mesmo tempo em que recebia 

companhias estrangeiras, também formava seus artistas, de modo que eram 

influenciados, sobretudo, pelos artistas portugueses. Foi, sem dúvida, um momento 

fértil de construção da atividade teatral brasileira. (WERNECK e REIS, 2012, p.35) 

O teatro cômico e as revistas eram os produtos usualmente oferecidos à população, 

gêneros estes que foram visivelmente influenciados pelo circo e pela música popular, 

que se apresentava com traços marcadamente brasileiros, entre eles polcas, sambas, 

maxixes e choros. O público se reconhece e se diverte nas tramas cômicas do teatro 

popular, posteriormente classificado como gênero meramente digestivo, mas que apesar 

de predominantemente cômico, não era absolutamente destituído de conteúdos culturais.  

O teatro de revista tinha como características principais a apresentação de números 

musicais, o apelo à sensualidade e a comédia leve com críticas sociais e políticas. Os 

estudos publicados nos últimos anos, visam inserir na pauta dessa ampla historiografia 

teatral, as expressões populares do teatro brasileiro, nesse contexto inserido o teatro 

popular, muitas vezes visto como ligeiro ou comercial. (O PERCEVEJO, 2000, p. 3-18) 

A paródia e a sátira são elementos sempre presentes neste teatro que também 

trabalha com temas ingênuos. E, ainda que estes temas sejam repetitivos, a 

plateia popular os adora (...) o teatro de revistas primou pelo bom 

acabamento, oferecendo ao público uma obra que, efetivamente, obedecia às 

regras do jogo, e o público também as reconhece e não aceita o mau jogador. 

(VENEZIANO, 1994, p. 142-144). 

 

Ao nos depararmos com a iconografia da época, percebemos a grandiosidade dos 

espetáculos de revista. Reconhecer esse aspecto convida a considerar outro ainda menos 

tratado pela bibliografia teatral dos nossos tempos: como eram angariados os fundos 

financeiros necessários para a montagem dos espetáculos deste período? Diferentes de 

apresentações como as realizadas no circo-teatro
21

, e até mesmo nas comédias, o Teatro 

de Revista possuía um alto nível de sofisticação e investimento financeiro. 

                                                           
21

 Criado pelo palhaço Benjamim, por volta de 1910, no Brasil. Utilizado para finalizar os espetáculos 

circenses, constituíam-se, em geral, de dramalhões, comédias leves, representados com um aparato cênico 

espalhafatoso e exagerado (...) de forte cunho melodramático. (MERISIO, 2005, p.433) 
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A comunicação do teatro popular com o público sempre foi muito próxima e fluida e 

estabeleceu um verdadeiro pacto com a plateia. A estrutura das revistas permitia 

mobilidade dentro dos espetáculos – possibilitando inclusive alteração na ordem dos 

quadros
22

 - e os enredos facilmente identificados, somados ao humor e a uma música 

popular de alto nível, fizeram com que o gênero se tornasse extremamente popular entre 

classes sociais diferentes. Além destes elementos, a riqueza e a sofisticação cênica 

contavam com cenários elaborados e luxuosos figurinos, além de um numeroso elenco 

de artistas e técnicos. Estas produções atraíam e agradavam o público, e as boas 

bilheterias eram fundamentais para a permanência do espetáculo em cartaz.  

Neste período, raramente conseguiam subvenções públicas para os espetáculos e 

tampouco patrocínio privado. A figura do empresário teatral é da maior importância 

para a implantação e manutenção do gênero. Não se trata de um produtor que ergue um 

espetáculo a partir de um texto, mas de um empresário, que investe seu próprio 

dinheiro, ou toma uma quantia emprestada em instituições financeiras, e que, ao montar 

o espetáculo, tem retorno financeiro para mantê-lo em cartaz e saldar as dívidas. 

Quando a montagem se tornava um sucesso, o lucro poderia ser reinvestido em novas 

montagens; do contrário, a saída eram as turnês, quase sempre muito lucrativas.  

O teatro neste período é uma atividade econômica e rentável. Sem dúvida a relação 

estabelecida com o público e a renda obtida nas bilheterias viabilizavam o negócio. As 

revistas em especial eram luxuosas e as manter em cartaz era um empreendimento 

custoso. A atividade teatral é tratada como negócio, o público é um elemento vital nesta 

engrenagem e a figura do empresário, a força motriz que faz girar esta cadeia produtiva. 

(CHIARADIA, 2012, p.58) 

Apesar da revista ser originalmente estrangeira e altamente internacionalizada, cada vez 

mais o teatro brasileiro se apropriava do gênero. Quanto mais nacional se tornava o 

Teatro de Revista, mais profissionais brasileiros eram introduzidos neste mercado de 

trabalho que não parava de crescer. Atores, cenógrafos, figurinistas, diretores de cena, 

técnicos e autores teatrais brasileiros, era a nova cena brasileira que se desenhava, em 

uma trajetória que seria longa e fértil.  

                                                           
22

 Cenas semi-independentes, com princípio, meio e fim, as quais poderiam somar-se ao enredo principal. 
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No contexto da formação de uma cultura urbana de entretenimento 

internacional que irá se desenvolver plenamente e crescentemente a partir de 

meados do século XIX e ao longo do século XX, o teatro musical vai se 

afirmar no Brasil como uma das principais formas de diversão urbana a partir 

da década de 1870, tornando-se um negócio regido por princípios comerciais 

semelhantes aos de outros setores. (MENCARELLI, 2012, p.109) 

 

Este estilo de espetáculo se firmava pelo apuro e qualidade. A presença das Companhias 

Nacional de Revista e Burletas
23

, Ba-ta-clan
24

 e Velazco
25

 contribuíram muito neste 

sentido. Vários artistas brasileiros também foram fundamentais para o desenvolvimento 

do gênero, mas a presença de grandes empresários foi determinante para dar um novo 

padrão às revistas brasileiras. A visão dos empresários
26

 Paschoal Segreto, a 

extravagância de Jardel Jércolis e a excelência de Walter Pinto fizeram com que o 

Teatro de Revista traçasse uma trajetória invejável, que seguiu até a década de 60, 

quando o gênero não teria mais o mesmo espaço na cena brasileira. (VENEZIANO, 

1994, p. 154). 

Aquele empresário teatral cumpria algumas funções que nos dias de hoje são 

preenchidas pelo diretor de produção (no teatro), produtor executivo (no cinema) e 

também pelo patrocinador em ambos os casos. O empresário, como em outros setores 

da economia, investia financeiramente não apenas no espetáculo, mas também na 

construção e reformas de teatros, ou seja, o investimento era realizado no 

empreendimento de maneira geral. Esta é uma diferença crucial: o modelo de negócio 

estava ali claramente estabelecido, inclusive o consumidor final – seu público – que 

precisava ser considerado como alvo a ser conquistado e retorno financeiro a ser 

pretendido. 

O empresário investia na empresa, que era a companhia teatral. Ele custeava a folha de 

pagamentos, financiava todo o custo da montagem, construía grandes cenários, 

numerosos figurinos e contratava publicidade. Necessitava do lucro, pois o mesmo seria 

                                                           
23

 Companhia Nacional, fundada em 1917 por Paschoal Segreto, fixando-se no Teatro São José, na Praça 

Tiradentes. 
24

 Companhia francesa que na década de 1920 ousa a cena teatral, desnudando os corpos femininos que a 

partir deste momento coloca as pernas à mostra. 
25

 Companhia espanhola que em 1925 esteve no Brasil seguindo posteriormente em turnê pela américa 

latina. Com esta Companhia, Bibi Ferreira viveu seus primeiros anos de vida ao lado de sua mãe, que 

trabalhava ali. 
26

 Considerados os maiores empresários deste período, terão atenção especial no 2º. Capítulo desta 

dissertação. 
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reinvestido em novas produções que estreavam a cada quinze dias, de forma que as 

plateias sempre tivessem uma novidade para assistir. O público precisava ser 

conquistado, mantido e ampliado; e só ele garantiria a permanência do espetáculo em 

cartaz. (MENCARELLI, 2002, p.342) 

Esta é uma questão que considero pertinente ao tratar das mudanças sofridas pelo teatro 

profissional carioca em seus formatos de gestão. No inicio do século XX, os espetáculos 

teatrais eram um dos poucos divertimentos oferecidos, de modo que o público estava 

sempre muito presente nos teatros. As relações que os espetáculos estabelecem com o 

seu público consumidor nos dias atuais é precária, os custos de produção são altos e a 

função da renda obtida nas bilheterias faz com que o produtor teatral muitas vezes seja 

uma figura extremamente distanciada de quem seria seu antecessor, o empresário 

teatral. 

Tudo está em fabricar revistas e representá-las, para que os teatros encham, 

os atores ganhem dinheiro e as atrizes façam vibrar as plateias (...) o povo 

não quer outro gênero, o povo não gosta de outra coisa, pois que o povo goze, 

se emocione com seu gênero predileto. (BARRETO, 1915 apud 

CHIARADIA, 2012, p. 179). 

 

Antes da década de 1950, os espetáculos eram de certa forma autossustentados. Um 

sucesso mediano pagava não só as despesas de montagem decorrentes da peça, como a 

mantinha em cartaz, podendo ainda reservar uma quantia para o início da próxima 

produção daquela companhia. Devemos considerar que me refiro a um teatro 

frequentado pelas camadas populares. 

O teatro, nos tempos utilitários que correm, é um divertimento sobremodo 

para os sentidos da visão e da audição”, diria Múcio da Paixão, a respeito do 

predomínio dos chamados gêneros ligeiros, em particular da opereta. 

(RABETTI, 2007, p.60)  

 

No período citado, a população menos favorecida frequentava as salas de espetáculos. 

Como mencionado anteriormente, este teatro é menos estudado, sendo comumente 

chamado de comercial, digestivo ou ligeiro. 

O fazer teatral era uma atividade que sobrevivia sem aportes externos: o investimento 

privado inexistia e o setor público atuava no sentido de reconhecimento da atividade, 
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quando muito, na construção ou reforma de algum teatro. Quando isso ocorria e os 

teatros estavam prontos, eram cedidos às empresas teatrais que os ocupavam, 

explorando-o e mantendo-o. Era comum também uma empresa ser proprietária de um 

ou mais teatros, que eventualmente alugava ou arrendava a outra companhia teatral. 

Raramente haviam financiamentos ou aportes financeiros para a produção ou 

manutenção de espetáculos ou companhias. (DIAS, 2012, p.70) 

Os teatros mais importantes do século XIX foram erguidos na região central da 

cidade. Existiam alguns fatos comuns às casas de espetáculos desta época: mudavam 

de nome constantemente, seja por questões políticas ou comerciais, e sofriam com um 

grande vilão, o fogo. 

Todas as noites de espetáculo o admirador do teatro terá prontos no lugar 

mais conveniente que possível, os utensílios necessários para o caso de 

incêndio; os quais por ora se limitam a uma bomba, duas pipas ou tinas 

cheias de água, alguns baldes, picaretas e machados (DIAS, 2012, p.74) 

 

Na década de 1890, o Largo do Rossio - atual Praça Tiradentes - foi o maior polo 

cultural na história desta cidade; mesmo comparado aos tempos atuais. Esse espaço foi 

se perdendo e, em parte, migrando para outras áreas. O resquício desta época reside 

hoje em um único teatro preservado em suas características, se não originais, ao 

menos históricas, que é o Teatro Carlos Gomes
27

. 

O Teatro Carlos Gomes é um importante exemplo da prática da atividade teatral da 

época. Palco de importantes espetáculos, sobretudo revistas, possui uma grande caixa 

cênica
28

 com ótimas características técnicas que permitem receber cenários de grande 

porte e elenco numeroso. A área do público expressa a hierarquia social da época, com 
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 Inaugurado em 1872 como Teatro Casino Franco-Brésilien, ficava na Praça da Constituição - atual 

Praça Tiradentes. É o único teatro construído no século XIX que mantém a arquitetura reconstruída em 

estilo art-déco, com o projeto do arquiteto Nazareth de Castro. No dia 2 de agosto de 1963, o diretor 

nacional de teatro do MEC e o presidente do SATED assinaram uma Declaração Pública em defesa da 

permanência do Teatro Carlos Gomes exclusivamente como teatro, com amparo legislativo, na Lei no. 

7959, artigo 2º., de 17/09/1945. Em 1983, o Prefeito Marcelo Alencar sancionou o projeto de lei que 

tombava o teatro por interesse histórico e cultural. Foi efetivamente tombado pela Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro, Lei 568, de 20/06/1984, como Patrimônio Cultural da cidade, no entanto ainda não possui 

tombamento Estadual nem Federal. 
28

Caixa cênica compreende toda a estrutura metálica de sustentação das varas de cenário, iluminação, 

cortinas, piso do palco e vestimentas do palco. 
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plateia, balcão e frisas. Essa é uma divisão característica, na qual as categorias se 

davam em função da localização, preço do ingresso e classe social. 

Desde o século XVIII, a vida cultural do Rio de Janeiro foi se instalando na região do 

Largo do Rossio e em seus arredores. Lá havia cafés e clubes ao lado dos Teatros, 

influenciando de forma determinante a formação cultural e social da população da 

época. 

Até a metade do século XX, este continuava a ser o logradouro de maior movimento 

noturno do Rio de Janeiro. Ainda em função dos teatros que ali se instalaram, 

chegaram depois os cafés-concerto, cafés-cantantes, cabarés e restaurantes, que 

funcionavam até de madrugada. Os cafés recebiam um público elitizado, já os teatros 

tinham um público mais eclético, com grande frequência das classes populares, e a 

arquitetura dos teatros apresentavam divisões de classes nas arquiteturas teatrais. 

A reconstrução d e  t e a t r o s  também era comum neste período, uma vez que muitos 

foram destruídos pelos incêndios ou mesmo pelas demolições. Na década de 1930, 

começou a ser implantada uma política de preservação de patrimônio pelo então 

Ministro da Educação, Gustavo Capanema, melhorando a manutenção dos prédios a 

partir da nova política, a preservação dos edifícios teatrais. 

A partir de 1950, de 70 teatros construídos, 27 foram fechados ou demolidos; no 

entanto, antes deste período, de 46 teatros erguidos entre 1900 e 1950, 36 foram 

fechados ou demolidos. A construção de uma vida teatral na cidade correu 

paralelamente à destruição de importantes teatros à medida que o desenvolvimento 

territorial da cidade também foi deslocando os teatros e o público (LIMA, 2014). 

Como podemos perceber, as casas de espetáculos foram sendo riscadas do mapa da 

cidade do Rio de Janeiro para que o progresso urbano e a especulação imobiliária 

ocupassem esses espaços. O polo cultural, que era a Praça Tiradentes, com seus 

inúmeros teatros, foi perdendo espaço.  

(...) Desapareceram teatros como o Lyrico, São Pedro de Alcântara, casas 

por onde passaram grandes espetáculos, locais para onde acorreu toda a 

sociedade do Rio, testemunha do esplendor de encenações. O teatro São 

Pedro, demolido e reconstruído para permitir o alinhamento da Avenida 

Passos e Rua Luís de Camões, dando origem ao Teatro João Caetano, é uma 

prova de como as inúmeras reformas sofridas podem sacrificar não só o 
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estilo característico da construção de época, como a qualidade técnica. 

(DIAS, 2012, p.37) 

 

A partir de 1910 os teatros foram deslocando-se para outros pontos do centro e 

espalhando-se à medida que a cidade ia crescendo. As migrações inicialmente 

caminharam em direção à Cinelândia. Neste período, surgem os cineteatros: casas de 

espetáculos com dupla função, que embora pusesse em risco a atividade teatral, 

apresentavam uma possibilidade de conciliar os públicos. 

Outro fato que interferiu na economia do teatro carioca foi o aparecimento dos 

cassinos a partir de 1930, sobretudo nos bairros da zona sul, Copacabana e Urca. Os 

cassinos atraíam o público para o jogo, mas todos tinham excelentes casas de shows, 

nas quais se apresentavam, ao público em geral, espetáculos musicais como grandes 

shows de música brasileira, apresentações de dança com ênfase no samba e no 

carnaval e também teatro de revista. 

Neste período, o público de classe média e alta passou a frequentar mais os Cassinos e 

cada vez menos os Teatros, que nesse momento tinham o seu público restrito às classes 

mais populares. Depois da proibição do jogo pela Constituição de 1946, esse público 

não voltou ao teatro, foi para os night-clubs, que ficavam espalhados também pela 

zona sul do Rio. O Centro da Cidade, durante um longo período, deixou de ser o 

catalisador da efervescência cultural, ficando completamente desabitado nos fins de 

semanas. Por consequência, na década de 1930 a população mais pobre começava a 

morar fora do centro, sendo afastada da atividade teatral. 

A atividade teatral passou da euforia artística para uma realidade mais difícil. Entre a 

reurbanização da cidade e a demolição de um teatro, a escolha era simples, e a 

garantia de reconstrução de um teatro no lugar do demolido, sobretudo no centro da 

cidade, na maioria das vezes não acontecia. 

Houve um grande esforço desempenhado por empresários teatrais, artistas e 

intelectuais ligados ao universo das artes cênicas na tentativa de manter um panorama 

estável de casas de espetáculos, mas a maior parte das ações não foi bem sucedida. 
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Sem dúvida a arquitetura e a região na qual o teatro está instalado influenciava 

diretamente a programação e o público pretendido.  

A partir de 1950, os teatros foram sendo construídos na zona sul da cidade, muitos 

em shoppings, com espaços cênicos reduzidos e poucos recursos técnicos além das 

proporções menores na área da plateia. Estas transformações influenciaram 

diretamente nos espetáculos a serem apresentados, consequentemente o público 

também sofreu transformações significativas. (LIMA, 2014) 

Apesar dos esforços do Ministério da Educação e Cultura de construir 

institucionalmente o campo da cultura, quase nada foi realizado em termos de 

estruturação do setor ou aportes financeiros, sobretudo no Rio de Janeiro. O que obrigou 

a classe teatral a dar continuidade a um modelo de gestão herdado dos primórdios do 

teatro brasileiro: as Companhias autossustentáveis. Embora houvesse um apoio estatal 

desde o tempo do Império
29

, estes eram pontuais. 

Um pouco antes do Governo Provisório de Vargas, houve um ato significativo. Foi 

quando o Presidente Washington Luis, em julho de 1928, promulgou o Decreto no. 

5.492, no qual reconhecia a existência da profissão de artista teatral, regulamentava a 

organização das empresas de diversões e a locação de serviços teatrais. Posteriormente, 

em 1936, foi constituída a Comissão de Teatro Nacional
30

 composta por notáveis que 

desenvolveu os estudos para a criação de um órgão permanente na área do teatro. No 

ano seguinte, foi instituído o Serviço Nacional de Teatro (SNT)
31

. Os objetivos do órgão 

iam desde promover a construção de teatros, amparar companhias, incentivar grupos 

amadores e teatro infantil a estimular a produção de obras nacionais. (CALABRE, 2009, 

p.33-36). 

                                                           
29

 O teatro no Brasil começa a apresentar um nível artístico e cultural apreciável a partir do século XIX, 

após ter se instalado no Rio de Janeiro a Família Real Portuguesa. O marco dessa influência é a 

construção em 1813 do Real Theatro de São João, o primeiro grande teatro da Corte. A construção foi 

incentivada pelo Príncipe Regente que reconhecia que o teatro poderia proporcionar maior grau de 

elevação e grandeza à cidade, além de custear as despesas através do aluguel de camarotes. (DIAS, 2012, 

p.19) 
30

 Foi criada através de uma portaria ministerial de 14/09/1936 e composta por Múcio Leão, Oduvaldo 

Viana, Francisco Mignone, Sergio Buarque de Holanda, Olavo de Barros, Benjamim Lira e Celso Kelly, 

que inúmeras vezes presidida pelo Ministro  Gustavo Capanema. (CALABRE, 2009, p.34)  
31

 Criado em 21/12/1937, foi promulgado o Decreto-lei no.92 (...) o decreto considerava o teatro como 

“uma das expressões da cultura nacional e a sua finalidade é, essencialmente, a elevação e a edificação 

espiritual do povo”, sendo o SNT destinado a “animar o desenvolvimento e o aprimoramento do teatro 

brasileiro”. (CALABRE, 2009, p.35) 
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No entanto, o papel institucional do órgão teve dificuldades de ser mantido neste 

período, sobretudo em função do regime presidencialista e centralizador do Presidente 

Getúlio Vargas, que muitas vezes impedia a prática democrática da distribuição de 

recursos para atender a uma determinada companhia ou artista. Em função disto, 

algumas ações políticas eram impedidas à medida que o próprio presidente às vezes 

decidia em qual companhia deveria ser investido determinado aporte financeiro. Desta 

forma, a distribuição de recursos era irregular e discricionária, e grande parte da classe 

teatral carioca ainda mantinha o modelo de auto-gestão herdado pelas companhias 

anteriores. 

Ainda assim, três companhias oficiais de teatro foram implantadas no país entre os anos 

de 1940 e 1956, todas na cidade do Rio de Janeiro. A primeira delas, a Companhia da 

Comédia Brasileira (1940-1945), foi criada a partir da implantação do Serviço Nacional 

de Teatro e de sua estrutura administrativa e econômica. O primeiro presidente do SNT, 

Abadie Faria Rosa
32

, empenhou-se pessoalmente na criação da Companhia, que 

pertenceria ao próprio órgão.  

Esta foi a primeira companhia oficial do Brasil, e a data de sua criação se dá a partir de 

um contrato que o SNT celebra com o empresário Álvaro Pires
33

, a quem o órgão se 

compromete a pagar uma quantia além do aluguel do Teatro Ginástico e as devidas 

despesas do espaço; enquanto o empresário se compromete a organizar a primeira 

temporada da Companhia da Comédia Brasileira - que aconteceu ainda no ano de 1940. 

Esse modelo não se sustenta, e o contrato com o empresário foi rescindido mesmo antes 

do término planejado, pois muitos problemas se apresentaram, entre eles com o 

Ministério do Trabalho, a Casa dos Artistas e a Companhia Nacional de Operetas - que 

foi fundada pelo mesmo órgão também no ano de 1940. Em 1941, as atividades da 

Companhia da Comédia Brasileira foram retomadas sob novo formato, no qual o 

Governo, através do SNT, responsabilizou-se pelas despesas oriundas da companhia. O 

trabalho segue até 1945 e se encerra com a apresentação do espetáculo Um Aventureiro 

Diante da Porta no Teatro Ginástico. Não apenas a montagem, mas a experiência da 

companhia foi considerada um erro, já que nenhuma das 19 produções realizadas em 

quase 5 anos foi considerada marcante, não tendo definido nenhuma linha de repertório 
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 Escritor e dramaturgo, foi chefe de gabinete de vários Ministros, até ser nomeado diretor do SNT 

durante a gestão da Companhia Brasileira de Comédia. 
33

 Artista consagrado da cena tradicional e dono de uma importante Companhia. 
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ou estilo, esquivando-se de qualquer opção artística, além de apresentar-se 

demasiadamente comprometida com os ideais do Estado Novo. Embora nessa gestão do 

SNT tenha sido dado aporte especificamente para a viabilização da célebre montagem 

de Vestido de Noiva
34

, a gestão de Abadie Faria Rosa foi marcada sobretudo pelo 

conservadorismo artístico, em consonância com o espírito da época (MICHALSKI e 

TROTTA, 1992, p.17-53). 

A segunda companhia oficial foi criada aproximadamente seis anos após a extinção da 

Comédia Brasileira e ressurgiu em modelo semelhante ao anterior. Também subsidiada 

pelo SNT, desta vez é organizada pelo Conselho Consultivo do Serviço Nacional do 

Teatro
35

 (MICHALSKI e TROTTA, 1992, p.72). A Companhia Dramática Nacional 

(1953-1954) é pensada a partir do I Congresso Brasileiro de Teatro
36

, que aconteceu no 

Rio de Janeiro em 1951. Esta companhia, antes mesmo de ser oficialmente criada pelo 

Ministério, já tinha o seu funcionamento regulamentado pelo SNT, com repertório e 

direção definidos, mas habilmente negociados dentro do Governo pelo então diretor do 

órgão, Aldo Calvet
37

. 

Apesar da ampla cobertura dada à imprensa e da notoriedade dos artistas e diretores 

envolvidos, entre eles Bibi Ferreira, Sergio Cardoso, Nydia Licia, Leo Villar e Sonia 

Oiticica, só para citar alguns, a Companhia funcionou pouco mais de um ano. A 

iniciativa foi alvo de críticas por parte da classe teatral não contemplada e dos 

empresários que não possuíam nenhum subsídio ou subvenção parcial à época. Mesmo 

com a enorme crise abatida, a Companhia cumpre o objetivo de circular nacionalmente 

com os espetáculos, a fim de proporcionar ao público fora da cidade do Rio de Janeiro o 

contato com a arte teatral produzida na capital cultural do país. Por fim, as atividades e a 

última turnê são interrompidas quase que por decreto. Esta Companhia deixou além de 

inúmeros saldos artísticos, sete elogiadas montagens e a discussão sobre a estrutura 
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 Montagem sobre o texto de Nelson Rodrigues e direção de Ziembinski, é uma referência no teatro 

brasileiro considerado por alguns autores como o grande marco de entrada no teatro moderno.  
35

 Conselho Consultivo do Serviço Nacional do Teatro composto por Lopes Gonçalves, Gustavo Doria 

(Associação de críticos), Daniel Rocha (SBAT), Hugo Guimarães (SNT), Hulda Revende (SNT), Also 

Calvet (diretor SNT), Francisco Colman (Sindicato dos Atores de São Paulo) e Luis Olimecha 

(associação dos proprietários de circos). 
36

 Organizado pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais, durante o qual os mais diversos aspectos e 

problemas da atividade teatral brasileira foram colocados em discussão.  
37

 Foi teatrólogo e jornalista  e foi diretor do Serviço Nacional de Teatro, nomeado pelo 

Presidente Getúlio Vargas, após este receber um abaixo assinado recolhido pela atriz e comediante Dercy 

Gonçalves, com duas mil assinaturas de membros da classe teatral pedindo sua nomeação para o cargo. 
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teatral brasileira e as ações paternalistas do SNT, que nesta fase começava a distribuir 

os recursos com pequenos aportes financeiros. (MICHALSKI e TROTA, 1992, p.73-

108). 

A terceira Companhia em questão é a do Teatro Nacional de Comédia (1956-1967), 

também foi fundada pelo SNT e dirigida por Edmundo Moniz
38

. Neste momento, teve o 

apoio de grandes homens de teatro, entre eles Gustavo Dória
39

 e Paschoal Carlos 

Magno
40

.  

A criação do Teatro Nacional de Comédia é a realização mais importante do 

governo, depois da criação do SNT, em benefício do Teatro Brasileiro. Trata-

se portanto, de uma obra de grande alcance e não pode ser executada de um 

dia para outro. (...) Temos uma bela perspectiva diante de todos nós. A 

missão do TNC é levar à cena as obras mais significativas do teatro clássico e 

do moderno. (...) Queremos levar o teatro, o bom teatro, a todas as camadas 

sociais. Queremos dar ao nosso público, espetáculos de alto padrão. 

Queremos tornar acessíveis as obras mais famosas do teatro antigo e 

contemporâneo quer nacional, quer estrangeiro. (...) O grande problema do 

Brasil é criar as plateias, ou seja, o interesse do grande público pelas 

atividades teatrais. (...) Chegou o momento do Brasil ter um teatro nacional e 

popular que seja a verdadeira expressão de sua cultura teatral (MONIZ, 1956 

– apud MICHALSKI e TROTTA, 1992). 

 

Como o formato da encenação teatral brasileira já era outro, maturava-se mais os 

espetáculos, e por isso, os períodos dedicados aos ensaios eram visivelmente mais 

longos. Em função disso, o Teatro Nacional de Comédia montou apenas 23 espetáculos 

apesar dos 11 anos de funcionamento. A Companhia tinha como meta a difusão cultural, 

apresentando pela primeira vez uma preocupação direcionada à zona norte da cidade do 

Rio de Janeiro. O repertório era carregado de sentido social, político e pedagógico, o 

que cumpriria a função de uma Companhia estatal e não apresentaria competição com 

                                                           
38

 Jornalista, publicou vários livros e participou da redação do Jornal Correio da Manhã. Foi diretor 

do SNT durante a presidência de Juscelino Kubitschek e João Goulart, onde trabalhou com o crítico de 

teatro Sábato Magaldi que era o representante do órgão em São Paulo.  
39

 Foi escritor, professor, tradutor e historiador, tendo sido como crítico teatral do Jornal O Globo um 

homem de teatro muito representativo na década de 1950. Participou da criação de Os Comediantes e do 

Teatro de Câmara. 
40

 Diplomata, animador, produtor, crítico, autor e diretor teatral. Personalidade fundamental na 

dinamização e renovação da cena brasileira. Fundou o Teatro do Estudante do Brasil, o Teatro Duse e a 

Aldeia de Arcozelo. É considerado uma verdadeira Instituição do Teatro Brasileiro. Muitas vezes exerceu 

funções que caberiam ao Ministro da Cultura, pelo nível de envolvimento que tinha com a classe artística, 

conjugado às boas relações que mantinha com a política brasileira. 
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as Companhias particulares e com fins comerciais. O Teatro República recebeu as 

primeiras temporadas, mas a acústica do espaço foi duramente criticada.  

Conforme tem sido divulgado, a orientação do TNC obedece as duas 

finalidades: a primeira, no âmbito mais amplo, consiste na difusão cultural, 

que pode e deve atingir toda a população das localidades para onde o TNC se 

deslocar; a segunda, de raio de ação mais restrito, (...) visa à conquista de 

novos públicos. Por novos públicos entendemos os habitantes da Zona Norte, 

(...) os cinco sextos da população do Rio de Janeiro. Por sua vez, a menor 

capacidade aquisitiva dos habitantes da Zona Norte (...) as deficiências dos 

meios de locomoção e outros fatores fazem com que os moradores se 

mantenham alheados ao que se passa, em matéria de teatro, na Capital 

Federal. (...) Julgamos, assim, preencher, cabalmente, as finalidades do TNC, 

entidade mantida pelo povo e que para ele, indistintamente, deve voltar-se 

(PEDREIRA, 1956, apud MICHALSKI e TROTTA, 1992).  

 

A companhia teve uma bela trajetória; contudo, os problemas administrativos somados 

à rigidez da burocracia oficial ao longo dos anos geraram grande incompatibilidade com 

a atividade teatral. Só a tentativa de descentralização do teatro e de priorizar a 

dramaturgia brasileira ao longo de tantos anos, já traduzem a importância do Teatro 

Nacional de Comédia na contribuição de um teatro, ainda muito carioca e menos 

nacional, mas de qualquer forma com pretensões mais justas. Essas ações foram 

amplamente apoiadas tanto pela crítica especializada quanto pela imprensa de modo 

geral.  

Com o encerramento das atividades da terceira e última companhia de teatro oficial 

brasileira, fica claro que a atividade teatral desenvolvida na primeira metade do século 

XX, seja do ponto de vista estético, do público, dos teatros ou dos ideais, passou por um 

importante período onde a organização e profissionalização do setor foram marcantes.  

 

O teatro e o desenvolvimento 

A preocupação apresentada nas diretrizes do Teatro Nacional de Comédia com relação à 

descentralização das atividades teatrais e à conquista de novas plateias se torna cada vez 

mais necessária e fundamentada, objetivos que acabam por se manterem atuais até os 

dias de hoje. No final da década de 1960, o rádio estava presente em aproximadamente 

100% dos lares brasileiros, desde que se tratasse de um centro urbano com energia 



28 

 

elétrica. Era época das Rainhas do Rádio, e a cidade maravilhosa cada vez mais se 

desenvolvia para a Zona Sul. A população que vivia fora deste eixo, tinha no rádio seu 

principal meio de divertimento. (CALABRE, 2009, p.46) 

Neste mesmo período, a televisão se afirma como veículo de transmissão de uma cultura 

de caráter elitista, ainda destinada a um público localizado nas capitais Rio de Janeiro e 

São Paulo. A programação trazia um referencial da alta cultura, e tinha o teleteatro 

como principal gênero dramático. Desta forma, eram exibidos textos clássicos da 

dramaturgia e literaturas mundiais com apresentações sempre ao vivo. (BRANDÃO, 

2005, p.11) 

Já não havia tanta rotatividade nas temporadas teatrais, e era comum ter um espetáculo 

de cada vez nos teatros, ao contrário do que acontecia anteriormente. As turnês eram 

necessárias, pois quando circulavam, os espetáculos obtinham lucros, e o fato dos 

artistas estarem nas rádios, na TV ou nas capas de revistas, fazia com que obtivessem 

mais público nas excursões. Como nem sempre as cidades possuíam teatros, eram 

também utilizados circos e ginásios, e o critério de escolha tinha a ver com o status da 

companhia em questão. À medida que a indústria cultural se expandia, as bilheterias 

teatrais se retraíam, já era a indústria cultural interferindo na economia teatral. 

Os mais importantes empresários do setor do entretenimento e da cultura neste período 

são prioritariamente ligados à comunicação, meio no qual se destacou Assis 

Chateaubriand, que teve o primeiro oligopólio da informação no Brasil. Desta maneira, 

a TV brasileira se estruturava nos mesmos moldes da Rádio, aproximando-se tanto da 

indústria de bens culturais, quanto do desenvolvimentismo implantado pelo Presidente 

Juscelino Kubitschek. Um pouco antes, o Serviço Nacional de Teatro teve suas funções 

ampliadas através do decreto n° 44.318 de 21 de agosto de 1958.  

(...) Além de apoiar e estimular grupos profissionais e amadores e de 

inventariar e publicar obras nacionais e estrangeiras, surgiu a preocupação 

com o intercâmbio interno entre os principais centros teatrais do país, 

estimular à produção de obras de teatro – concursos anuais – organização e 

manutenção de museu e biblioteca especializada; criação de cursos de teatro 

em universidades e escolas; incentivo ao teatro ‘ambulante’ e manutenção de 

cursos de formação de diretores, atores, coreógrafos e técnicos em geral. 

(Decreto n° 44.318, 1958 apud CALABRE, 2009, p.49) 
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Ainda nos anos 1950, o Ministério, através do SNT, concedeu aportes financeiros de 

maneira pontual, auxiliando grupos ou companhias, entre elas o Teatro do Estudante no 

Rio e O Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo. Neste período, os recursos eram 

aportados emergencialmente. Essa prática é notada inclusive em outras áreas artísticas e 

culturais. “(...) a ausência de projetos, ações ou políticas, minimamente continuadas 

para a área da cultura, provocaria a necessidade de medidas pontuais e emergenciais”. 

(CALABRE, 2009, p.50).  

Este momento carregava grande perspectiva de mudança, e se por um lado a indústria 

cultural através de uma cultura de massa vinha crescendo vertiginosamente, por outro, 

algumas políticas públicas começam a ser desenhadas a partir do conceito de construção 

de uma cultura pública que precisa ser acessada por todos. A produção teatral se divide 

entre as tradicionais produções de médio porte com cunho comercial e o trabalho 

desenvolvido pelos Centros Populares de Cultura
41

, com um movimento forte de teatro 

universitário. 

No final dos anos de 1950 até 1958 havia um otimismo modernizador com o salto na 

industrialização a partir do governo Kubitschek. A questão da identidade nacional e 

política do povo brasileiro estava recolocada, buscava-se ao mesmo tempo recuperar as 

raízes e romper com subdesenvolvimento. Esses eram fatores determinantes para a 

reconstrução da cultura brasileira neste período. Em 1961, foi criado por decreto o 

Conselho Nacional de Cultura
42

, diretamente subordinado ao Presidente da República 

Jânio Quadros. A função do órgão seria orientar a política cultural do Governo. O texto 

de criação não fazia nenhuma menção ao outro Conselho, criado em 1938. Dentre os 

principais objetivos, trazia algumas novidades, entre elas o estabelecimento de uma 

política cultural que visava implantar programas anuais de aplicação de recursos, 
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 Também conhecidos como CPCs da UNE, são criados a partir de 1961 no Rio de Janeiro e reúnem 

artistas diversos. O objetivo era construir uma cultura nacional, popular e democrática através da 

conscientização das classes populares. 
42

 Era dividido nas seguintes comissões com seus respectivos integrantes: Artes Plásticas (Oscar 

Niemeyer, Geraldo B. C. Ferraz, Augusto B. Rodrigues e Francisco Matarazzo Sobrinho- presidente); 

Cinema (Desidério Gross e Flavio Tambelinni- presidente); Filosofia e Ciências Sociais (Djacir Menezes, 

Euríallo Canabrava, Dom Gouveia Isnard e Sergio Buarque de Holanda –presidente); Música e Dança 

(Eleazar de Carvalho, Otto Maria Carpeaux, Edino Krieger e José Candido A. Murici -presidente); Teatro 

(Alfredo Mesquita, Nelson Rodrigues, Decio de Almeida Prado, Cacilda Becker e Clovis Garcia –

presidente). Havia ainda a comissão de Literatura e representantes dos Ministérios das Relações 

Exteriores e Educação e Cultura, tendo como primeiro secretário geral Mario Pedrosa.  (CALABRE, 

2009, p.60) 
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popularização da cultura e manutenção de canais de rádio e TV, além de estimular a 

criação de conselhos estaduais de cultura. (CALABRE, 2009, p.58-60) 

Este Conselho funcionou por pouco tempo, em função da renúncia do presidente Jânio 

Quadros em agosto de 1961. No início do ano de 1962, o CNC é retomado, e o Decreto 

desta vez menciona o Conselho de 1938, recolocando o atual sob a égide do Ministério 

da Educação e Cultura. Os objetivos e as comissões permanecem, no entanto uma 

importante tarefa surge como nova: a organização de um Plano Nacional de Cultura. 

Além desta missão, algumas poucas mudanças de ordem executiva foram 

implementadas, estabelecendo uma maior relação com os órgãos culturais
43

 vinculados 

ao MEC. 

Algumas ações foram elaboradas pelo Conselho, entre elas o Trem da Cultura
44

, que 

acabou não acontecendo, mas deu origem à Caravana da Cultura. Este projeto era 

financiado pelo Governo Federal, enquanto parcerias estabelecidas proporcionavam a 

circulação de espetáculos de música erudita, canto, coral, distribuição de livros e discos 

de música erudita e popular, além de exposições, arte infantil e folclórica. Em 1964, foi 

também elaborado o projeto de criação de uma Rede Nacional de Cultura em parceria 

com os governos estaduais, a fim de aprofundar as malhas de circulação de espetáculos 

para o interior do país, no entanto esse projeto não foi em frente por falta de orçamento. 

Paralelo e em convergência às ações que visavam uma maior estruturação do setor com 

suas necessidades vislumbradas pelo poder público está o processo de modernização 

teatral. “Ao final daquele período, portanto, teríamos construído o chamado moderno 

teatro brasileiro, determinador de parâmetros e critérios valorativos que ainda hoje 

tendem a orientar exercícios de análise e o trabalho da crítica” (RABETTI, 1998, p.27). 

Esse processo de modernização pode na verdade ser divido em dois momentos: um mais 

voltado ao desenvolvimento estético – a partir de 1945 – e outro ao plano político-

ideológico – a partir de 1958. No caso do primeiro, é mais culturalista e 

internacionalista, onde o trabalho é centrado em obras de grandes autores estrangeiros, 

clássicos ou contemporâneos, com rebuscado aparato cênico. Este teatro primava pela 

qualidade, quase erudita, que tem na figura do diretor o principal maestro. Os diretores 
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 Serviço Nacional de Teatro, Instituto Nacional de Cinema Educativo e Museu Nacional de Belas Artes. 
44

 Circulação de eventos culturais diversos, através da malha ferroviária. 
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estrangeiros foram determinantes para implantação dessa nova ordem teatral. Os 

Comediantes e o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) foram inicialmente os principais 

palcos profissionais destas transformações. Este teatro se propunha a ir além do gosto 

médio da população e visava atender a uma política cultural e econômica voltada para a 

elevação de um público a ser refinado teatralmente (RABETTI, 1998, p.28). 

Essas mudanças se estabeleceram a partir de uma ruptura, na qual se disseminou a ideia 

de que apenas na modernidade e na internacionalização seria desenvolvido um teatro 

sem o atraso em que alguns julgaram que a atividade se encontrava. Toda prática teatral 

anteriormente realizada, fruto de uma tradição cultural herdada do teatro popular, seria 

renegada a um teatro tido como inferior. Por isso, o ponto de partida desta 

modernização era a oposição ao teatro realizado com ênfase no cômico, no festivo, na 

produção em série e destinado ao consumo de um público urbano de gosto médio e 

duvidoso.  

Modernizar nosso teatro, foi assim, muitas vezes, lutar também no caminho 

oposto ao da tradição de um teatro de origem marcadamente popular, visto 

como meramente digestivo – fornecedor de pílulas de diversão e, então, 

percebido como destituído de objetivos culturais. (RABETTI, 1998, p.29) 

 

Na segunda metade da década de 1950, deixando-se influenciar pelo sentimento de 

desenvolvimento além do contexto político e social, a cena teatral é tomada de um certo 

caráter nacionalista e popular. Dentro deste contexto, alguns projetos com objetivos 

didáticos, de formação de plateia e de circulação de espetáculos também são 

implantados, neste momento já contando com subvenções públicas. Com o objetivo de 

levar arte ao povo, o teatro idealizado por uma elite agora é oferecido ao povo que se 

pretende conscientizar e transformar. 

A estrutura do sentimento da brasilidade, ao contrário do que se imagina, não nasceu 

estritamente do combate à ditadura, mas foi forjada no período democrático, 

especialmente no governo Goulart, quando diversos artistas e intelectuais acreditavam 

estar na crista da onda da revolução brasileira em curso. A quebra de expectativa com o 

golpe de 1964 foi avassaladora nos meios artísticos e intelectualizados, causando um 

emburrecimento no país, como coloca Chico Buarque em seu depoimento de 1999. 

(RIDENTI, 2005, p. 84-98) 
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A questão da falta de verbas para a cultura já era grave e trazia prejuízo ao próprio 

MEC. “Em dezembro de 1966, o jornalista Franklin de Oliveira, por meio do jornal O 

Globo, publicou uma série de ensaios jornalísticos, dando início a uma campanha de 

denúncia das péssimas condições das instituições culturais públicas e do patrimônio 

histórico e artístico nacional”. (CALABRE, 2009, p.50). 

O Governo que se instaurou com o golpe de 1964 demonstrou certa preocupação com o 

campo da cultura. O impacto negativo do golpe e do regime militar na produção 

artística e intelectual brasileira aconteceu aos poucos. Em 1966, foi criado o Conselho 

Federal de Cultura (CFC), composto por 24 membros
45

 nomeados pelo Presidente da 

República e dividido em 4 câmaras
46

 e uma comissão
47

.  

O teatro brasileiro, antes do golpe militar, encontrava-se em grande momento de 

efervescência, finalmente colhendo os frutos da modernidade, com uma boa safra de 

dramaturgos, diretores e companhias. É possível constatar os questionamentos postos na 

pauta deste período, no qual o entretenimento dá lugar à crítica e à consciência 

ideológica. 

Cremos que o problema sério que se depara hoje no Brasil é o de público. Há 

uma década, as companhias caprichavam em bonitos espetáculos, aliciando 

espectadores das classes abastadas, até então arredios ao mal vestido teatro 

existente. O recrutamento dessa audiência praticamente estacionou, nos 

principais centros, embora na própria burguesia possa ela ainda duplicar. 

Acontece que a parte melhor da nova geração aliou aos objetivos artísticos 

uma consciência ideológica: não era mais possível promover apenas o 

entretenimento de uma plateia ociosa, que busca no teatro a digestão 

agradável do jantar. (...) (MAGALDI, 1962, p.201) 

 

Sábato Magaldi
48

 sintetiza com sabedoria o momento em que passava o teatro 

brasileiro. Os industriais paulistas e a alta burguesia, que queriam investir em um teatro 
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 Adonias Filho, Afonso Arinos, Ariano Suassuna, Armando Schnoor, Arthur Cesar F. Reis, Augusto 

Meyer,Cassiano Ricardo, Clarival do P. Valladares, Djacir L. Menezes, Gilberto Freyre, Gustavo Corção, 

Hélio Viana, João Guimarães Rosa, José Candido A. Muricy, Josué Montello, D. Marcos Barbosa, 

Manuel Diegues Jr, Moysés Vellinho, Otávio de Faria, Pedro Calmon, Rachel de Queiroz, Raymundo de 

Castro Maia, Roberto Burle Marx e Rodrigo Mello Franco. (CALABRE, 2009, p.68-69) 
46

 Câmara de Artes, Letras, Ciências Humanas e Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CALABRE, 

2009, p.69) 
47

 Comissão de legislação e normas. (CALABRE, 2009, p.69) 
48

 Teórico, crítico teatral, jornalista e professor. Influente intelectual e pensador ligado a momentos 

decisivos do teatro brasileiro. É membro da Academia Brasileira de Letras e professor titular de História 

do Teatro Brasileiro da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Letras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Comunica%C3%A7%C3%B5es_e_Artes_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
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no qual se interessassem, criaram o Teatro Brasileiro de Comédia, a maior referência 

em termos de rebuscamento e sofisticação nos moldes das melhores companhias 

europeias, com o repertório encenado fazia jus aos pretenciosos objetivos. O TBC foi 

responsável por um alto nível de produção e foi uma grande escola para o teatro 

brasileiro em termos de profissionalização. Fazer esse teatro era muito caro e o modelo 

de negócio, mesmo com os aportes financeiros que recebia, acabou por não se sustentar. 

Como esse padrão não repercutia no mercado teatral, ficou deslocado da realidade 

brasileira.  

(...) um teatro um pouco inconsciente de si mesmo, um teatro quase irreal a 

nível de empresa, contíguo ao puro mecenato. (...) Ai então, sim, a falta de 

clareza maior dos homens de teatro manteve-o no mesmo caminho que perdia 

razão de ser com o desaparecimento do mecenato já exaurido e justificado. 

(VIANNA
49

, 1968, p.71-72) 

 

Apesar da elevada qualidade artística, era necessário fazer um teatro que não estivesse 

apartado na realidade política brasileira. O Teatro de Arena sustentou sua programação 

no autor brasileiro, o autor que falasse dos problemas sociais das classes trabalhadoras. 

O autor nacional tem no Arena um espaço para experimentar, pensar e discutir. A 

qualidade artística era importante, mas a temática era definidora. “O Arena também 

funda o teatro de equipe; ao mesmo tempo que elimina a estrela, como se estrela fosse 

uma invenção da classe teatral e não do público”. (VIANNA, 1968, p.73). Assim, 

aumenta-se o aprofundamento dos envolvidos na montagem já que todos realizam e de 

certa forma também criam o espetáculo.  

Empresarialmente é um fracasso. As empresas estranguladas, não cumpriram 

sua tarefa principal que era a de crescer, aumentar suas plateias, enriquecer 

seus espetáculos, tirar-lhes o sabor da experiência. (...) O público 

gradativamente se restringe a um público que tem uma postura ideológica 

como espectador. (VIANNA, 1968, p.73) 

 

                                                                                                                                                                          
Lecionou, ainda, durante quatro anos nas universidades francesas da Universidade de Paris III 

(Sorbonne Nouvelle) e de Provence. 
49

 Também conhecido como Vianinha, foi dramaturgo, ator, diretor de teatro e televisão e ensaísta e 

marcou época no teatro brasileiro. Filho do diretor, produtor e dramaturgo Oduvaldo Vianna e da 

escritora Deocélia Vianna. Fez parte do Teatro de Arena e estreou como autor em 1959, ao escrever 

"Chapetuba Futebol Clube".  Foi um dos criadores e diretores do seriado A Grande Família. Suas peças 

"A Mão na luva", "Allegro desbum" e "Rasga coração" ganharam diversas montagens e prêmios no país. 

Morreu de câncer pulmonar com apenas 38 anos, poucos dias depois de escrever "Rasga coração". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
http://pt.wikipedia.org/wiki/Provence
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_Arena_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1959
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Chapetuba_Futebol_Clube&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Grande_Fam%C3%ADlia_(1972)
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A_M%C3%A3o_na_luva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Allegro_desbum&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasga_cora%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasga_cora%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
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Mais uma vez uma nova forma de fazer teatro se apresentou. Muitas companhias 

negavam a tradição das revistas e do teatro cômico - popular, tão importantes na 

tradição teatral brasileira. O modelo de companhias ainda era muito presente na gestão 

teatral, mas as diferenças estéticas e ideológicas eram cada vez mais claras. Algumas se 

relacionavam entre si e alguns dissidentes criavam outros grupos de acordo com o 

desenvolvimento estético pretendido. Os integrantes do Teatro Oficina por exemplo, 

tiveram desde o início da década de 1960 uma sólida ligação com o Teatro de Arena, 

particularmente com Augusto Boal. Neste mesmo ano, no Rio de Janeiro, o Grupo 

Opinião se apresentava com a pretensão de aliar comprometimento ideológico, 

aprimoramento estético e aproximação com um público mais popular.  

Durante os quatro primeiros anos do regime militar, o teatro ideológico prosseguiu. 

Apesar das escaramuças, o confronto era ainda fraco. Já com o AI5 ficou claro que não 

seria mais possível conjugar abertamente arte e militância. De acordo com Décio de 

Almeida Prado
50

, o teatro político, como assunto, depende de um fluir histórico, de um 

desenrolar de fatos e conceitos. Conforme for o destino da esquerda, assim seria o seu.  

No entanto, para Vianinha há um paralelismo no teatro moderno entre o teatro que 

alcança uma estética inovadora descolada do questionamento político e o teatro que tem 

no engajamento social a diretriz do fazer artístico. 

As duas posições, válidas e ricas, aparecem de maneira paralela e ainda hoje 

sentem a marca deste paralelismo, e que dificulta a troca de experiência 

maior, uma evolução mais rápida e principalmente – dificulta a colocação 

exata da contradição principal do nosso teatro. (...) Na verdade, a contradição 

principal é a do teatro como um todo, contra a política de cultura dos 

governos nos países subdesenvolvidos (VIANNA, 1968, p.74). 

 

O que se propunha, portanto, era assumir a atividade produtiva e comercial do teatro 

como solução para a crise, absorvendo tanto a evolução estética desenvolvida, quanto 

presença de conteúdos relacionados com a realidade brasileira na cena, sem contudo 

deixar de atingir e tocar o público. Apesar de efervescente, em 1968 havia uma 
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 Foi um professor universitário e um dos mais importantes críticos de teatro brasileiros. É autor de 

inúmeros ensaios de interpretação da história do teatro brasileiro. Atuou como crítico teatral desde 

meados da década de 1940 até fins dos anos 1968, 22 anos deste período dedicados ao jornal O Estado de 

S. Paulo. Autor de inúmeros livros e pesquisas de referência sobre o lugar do teatro na cultura do Brasil, 

presidiu a Comissão Estadual de Teatro de São Paulo e a Associação Paulista de Críticos Teatrais – 

APCT. Morreu em São Paulo, no ano 2000, aos 82 anos de idade. 
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insatisfação com as condições atuais do teatro por parte da classe teatral. A divisão entre 

teatro engajado e teatro estético se tornava cada vez mais presente, no entanto, as duas 

correntes deveriam se interpenetrar e enriquecer-se mutuamente. 

Para Vianinha, não se tratava de formular uma posição contrária à experimentação, mas 

de não transformar o teatro brasileiro em um laboratório, desligando-o de suas 

condições comerciais e dos atrativos para o público. Não deveria se negar o que já 

existiu para começar novamente. O teatro brasileiro não poderia ser classificado como 

um agrupamento neurótico, pelo contrário. “(...) é um teatro profissional que cumpre 

profissionalmente a indescritível tarefa de montar de 80 a 100 espetáculos por ano no 

Rio e em São Paulo sem auxilio, praticamente nenhum” (VIANNA, 1968, p.75). 

Na busca de compreender a produção teatral já na década de 1970, tem sido comum 

tratar as duas grandes vertentes simultaneamente com a relevância merecida. A primeira 

refere-se a empresários, produtores e companhias profissionais, ligados ao chamado 

teatro comercial. A segunda surge com o crescimento do teatro alternativo. O 

paralelismo somado à falta de interação não resultou em uma forma de produção que 

permanecesse ao longo da década de 1980.  Especificamente no Rio de Janeiro foi 

possível identificar a convivência entre as vanguardas cênicas e uma tendência cuja 

inquietação continuava buscando uma nova maneira de fazer teatro. Nesse período é 

importante ressaltar os trabalhos do Grupo Teatro Ipanema e do Grupo Opinião. 

No entanto, a atividade teatral como atividade econômica não se desenvolveu nesse 

período, muito pelo contrário. Nem mesmo o TBC contribui na prática efetiva de 

mercado, tornando-se um caso isolado no seu modelo de gestão. Na trincheira entre a 

busca de uma elevação artística e a função do teatro quanto elemento transformador da 

sociedade, a atividade ficou perdida, como também seu público, que neste período tinha 

outras alternativas de divertimento. 

O teatro é uma mercadoria industrializável, sim, submetida, porém, na 

política cultural do governo a um processo de extinção: o número de 

poltronas no Rio e em São Paulo, relativamente ao crescimento da população, 

diminuiu; a verba do SNT, proporcionalmente ao crescimento do orçamento 

nacional, idem; em todo o Brasil, somente sete militantes da classe teatral 

possuem a sua própria casa de espetáculos (...), a área demográfica atingida 

pelos teatros diminuiu; o processo inflacionário determina uma aplicação de 

capital cada vez maior na produção de espetáculos que só pode ser coberto 

em casos de êxito retumbante ou então, ampliando o mercado, viajando. O 

teatro brasileiro não tem as menores condições de viagem, transporte, estados 
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etc. (...) Exatamente por serem pequenas e médias empresas, o teatro tem 

créditos limitados, pagamentos quase sempre a vista, imensas dificuldades 

bancárias. Medidas para atenuar esta situação não devem ser tomadas por que 

o teatro não e industrializável. Não existe nada industrializável sem medidas 

que criam economias externas à produção. (VIANNA, 1968, p.75) 

 

Enquanto isso, a TV brasileira se desenvolvia rapidamente, e muitos artistas investiram 

também nos programas ao vivo e na teledramaturgia como caminho profissional. A 

produção cultural de massa foi largamente incentivada a partir dos anos 70. A indústria 

cultural definitivamente implantada se tornou um atraente mercado de trabalho para 

todos os setores produtivos oriundos da atividade teatral. As grandes redes de TV, em 

especial a Globo, surgiam com programação em âmbito nacional, estimuladas pela 

criação da Embratel e do Ministério das Comunicações, respectivamente em 1965 e 

1967, e outros investimentos governamentais em telecomunicações, que buscavam a 

integração e segurança do território brasileiro. Ganhavam vulto diversas instituições 

estatais de incremento à cultura, como a Embrafilme
51

, o INL
52

, o SNT, a Funarte
53

 e o 

Conselho Federal de Cultura (RIDENTI, 2005, p. 332). 

Como visto anteriormente, o teatro era partido: de um lado, a pretensa hegemonia 

cultural de esquerda; do outro, companhias e empresários teatrais investindo em um 

teatro que nesse momento apresentava o rótulo de comercial e alienado. No Rio de 

Janeiro especificamente, o Teatro de Revista, neste período, já era considerado um 

gênero menor e a televisão avançava sobre os lares brasileiros. O público menos 

intelectualizado estava cada vez mais afastado das salas de espetáculos.  
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 Foi uma empresa estatal brasileira, produtora e distribuidora de filmes cinematográficos. Foi criada 

através do decreto-lei Nº 862, de 12 de setembro de 1969, como Empresa Brasileira de Filmes Sociedade 

Anônima. Enquanto existiu, sua função foi fomentar a produção e distribuição de filmes brasileiros. Foi 

extinta em 16 de março de 1990, pelo Programa Nacional de Desestatização (PND) do governo 

de Fernando Collor de Mello. Atualmente, as funções de regulação e fiscalização da extinta Embrafilme 

são feitas pela Ancine. A função de distribuidora foi deixada para a iniciativa privada.  
52

 Instituto Nacional do Livro (INL) é o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras 

didáticas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira e iniciou-se em 1929. Foi criado durante 

o Governo Vargas por inciativa do ministro Gustavo Capanema. O programa sofreu alterações e teve 

diferentes nomes e formas de execução, sendo atualmente denominado Plano Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e voltado à educação básica brasileira. 
53

 Fundação Nacional de Arte - Funarte atualmente é ligada ao Ministério da Cultura. Foi idealizada em 

1975 pelo ministro Ney Braga. Sua finalidade sempre foi promover, estimular, desenvolver atividades 

culturais em todo o Brasil. Inicialmente, atuava apenas através da música popular e erudita, artes 

plásticas e artes visuais. Atualmente desenvolve ações em todo o território nacional e é o órgão 

responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à 

dança e ao circo. 
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A produção empresarial teatral se encontrava totalmente esmagada, sem perspectivas. 

Em 1973, foram realizadas três reuniões com empresários, produtores e algumas 

personalidades do teatro carioca. Entre eles Fernando Torres
54

, Paulo Pontes
55

, Orlando 

Miranda
56

, João Bethencourt
 57

, Pernambuco de Oliveira
58

, Léo Jusi
59

, Zé Renato 

Pécora
60

, Max Haus
61

, Zanoni Ferrite
62

, Paulo Nolding 
63

e Oduvaldo Vianna Filho. 
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 Ator, diretor e empresário teatral, foi fundador e 1º. Presidente da ACET. Intérprete do TBC e um dos 

fundadores do Teatro dos Sete, no shopping da Gávea. Em 1954 casou-se com a jovem atriz Fernanda 

Montenegro com quem ficou casado durante 54 anos, quando faleceu em, aos 80 anos. 
55

 Paraibano no Teatro de Estudante da Paraíba, onde também produziu programas radiofônicos. No Rio 

de Janeiro, participou com Armando Costa, Vianinha e Ferreira Gullar da fundação do Grupo Opinião e 

escreveu o texto de estreia do show Opinião, em 1964. Em 1970, escreveu o roteiro do show "Brasileiro: 

Profissão Esperança". Na televisão, escreveu A Grande Família e em 1975, estreou seu último e mais 

premiado espetáculo, Gota d'Água, com Chico Buarque, ganhando o prêmio Molière de melhor autor. 

Viveu 8 anos com a atriz Bibi Ferreira, que o acompanhou até 1976, quando morreu aos 37 anos, de 

câncer no estômago. 
56

 Empresário e produtor teatral, nasceu no Rio de Janeiro. Começou fazendo teatro no Escola Martins 

Pena em fins dos anos 50. É dono da Companhia Teatral e do Teatro Princesa Isabel desde 1955. Com 

Pedro Veiga e Pernambuco de Oliveira, construiu o Teatro de Arena da Guanabara, no Largo da Carioca, 

em 1963. Foi empresário do ator Procópio Ferreira e produziu inúmeros espetáculos, entre eles Roda 

Viva, Memórias de um Sargento de Milícias e Gardel. Foi presidente da ACET e diretor do SNT durante 

11 anos, de 1974-1985. Desde 1988, é presidente da Escolinha de Arte do Brasil, e há dois anos professor 

da CAL, além de se manter à frente do Teatro Princesa Isabel. Foi ator, cenógrafo, figurinista, diretor, 

dramaturgo e professor e um expoente da cenografia teatral brasileira. No Brasil, fundou a primeira cia. 

profissional de teatro infantil, para a qual escreveu A Revolta dos Brinquedos. Em 1947, conheceu 

Paschoal Carlos Magno, e passou a integrar o Teatro do Estudante do Brasil - TEB.  Seus cenários 

chamaram a atenção de Bibi Ferreira, que o convidou a integrar sua companhia. Em 1950, na TV Tupi, 

atuou como cenógrafo, figurinista, produtor e diretor. Com Pedro Veiga e Orlando Miranda, construiu o 

Teatro de Arena da Guanabara e o Teatro Princesa Isabel. Promoveu cursos, foi diretor da Fefieg e 

decano do Centro de Letras e Artes da Uni Rio. Recebeu vários prêmios ao longo de sua carreira e morreu 

aos 61 anos no Rio de Janeiro. 
57

 Foi dramaturgo, diretor, ator, produtor, professor e tradutor de teatro húngaro, de onde veio para o 

Brasil aos dez anos de idade. Em 1954, foi diretor do Conservatório Nacional de Teatro. Foi também 

diretor do Departamento de Cultura do Estado da Guanabara e participou da diretoria, ocupando inclusive 

a presidência, da ACET. Realizou ainda trabalhos jornalísticos e redigiu roteiros para televisão.  

Participou de mais de 50 peças e foi muito reconhecido como diretor e dramaturgo, onde explorou as 

comédias de costumes e ocupou espaço significativo no mercado teatral. Morreu aos 82 anos, de infecção 

generalizada decorrente de problemas intestinais. 
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 Foi ator, cenógrafo, figurinista, diretor, dramaturgo e professor e um expoente da cenografia teatral 

brasileira. No Brasil, fundou a primeira cia profissional de teatro infantil, para a qual escreveu A Revolta 

dos Brinquedos. Em 1947, conheceu Paschoal Carlos Magno, e passou a integrar o Teatro do Estudante 

do Brasil - TEB.  Seus cenários chamaram a atenção de Bibi Ferreira, que o convidou a integrar sua 

companhia. Em 1950, na TV Tupi, atuou como cenógrafo, figurinista, produtor e diretor.  Com Pedro 

Veiga e Orlando Miranda construiu o Teatro de Arena da Guanabara e o Teatro Princesa Isabel. 

Promoveu cursos, foi diretor da Fefieg e decano do Centro de Letras e Artes da Uni Rio. Recebeu vários 

prêmios ao longo de sua carreira e morreu aos 61 anos no Rio de Janeiro. 
59

 Léo Jusi nasceu em 1930 em Curitiba. Diretor e empresário teatral, defensor da dramaturgia nacional, 

lançou vários textos inéditos, inclusive de Nelson Rodrigues, tanto como encenador quanto como diretor 

do Teatro Santa Rosa. O teatro foi aberto com Glaucio Gill e Hélio Bloch, e Leo Jusi esteve à frente de 

1961 a 1976. Em 1970, participou ativamente da fundação da ACET. Com o desaparecimento do Teatro 

Santa Rosa, sua atividade como diretor tornou-se esporádica e ele intensificou o seu trabalho como 

professor de direção e de prática de montagem da Escola de Teatro da Uni-Rio. 
60

 José Renato Pécora (São Paulo, 1 de fevereiro de 1926 - São Paulo, 2 de maio de 2011), mais 

conhecido como Zé Renato, foi diretor de teatro e teve atuação marcante na cidade do Rio de Janeiro e 

em São Paulo. Estudou na EAD e no Théatre National Populaire da França. Dirigiu o Teatro Nacional de 
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Essas reuniões foram feitas a fim de se tirar um documento para ser apresentado ao 

Governo, no qual se elencavam algumas importantes ações para se reestabelecer uma 

política de mercado para o teatro da cidade. Algumas iniciativas desta ordem também 

foram tomadas em São Paulo.  

O empresário e produtor Orlando Miranda, em entrevista, explicou que o grupo se 

reuniu porque ninguém mais conseguia trabalhar, e isso nada tinha a ver com opção 

estética ou política, a atividade estava ruindo. As reivindicações corriam no campo do 

conteúdo, desde as necessidades da classe, que queria compreender os critérios 

utilizados pelo Ministério da Justiça na atuação da censura, até questões de ordem 

econômicas, como por exemplo a solicitação de créditos com juros baixos, para que 

viabilizassem a economia do setor. O entrevistado enfatiza que o grupo não tinha 

predominância partidária ou ideológica e que estavam todos reunidos em prol do resgate 

da atividade teatral na cidade. 

Paulo Pontes explicou em entrevista, que estas reuniões também visavam encontrar uma 

solução para a suspensão repentina, pelos órgãos de Censura, de alguns espetáculos que 

estavam em cartaz, sob a alegação de terem sofrido alterações textuais após a estreia e 

com a volta condicionada à assinatura -pelos produtores- de um documento declarando 

estarem de acordo com as novas normas de liberação de espetáculos. As tais novas 

normas não haviam sido apresentadas aos produtores, que pediam acesso a elas. Em 

entrevista ao Jornal do Comércio, Pontes fala que empresários e produtores elaboraram 

                                                                                                                                                                          
Comédia e foi o fundador e idealizador do Teatro de Arena de São Paulo, responsável pela montagem 

de Eles Não Usam Black-Tie, considerado marco do teatro dos anos cinquenta, em uma das correntes do 

nacionalismo no teatro brasileiro. Em 1979, dirigiu Rasga Coração de Vianinha. Em 1970, ingressou na 

Escola de Teatro Fefierj, atual Uni Rio, onde se aposentou em 1996.  Faleceu em 2011, aos 85 anos de 

idade, vítima de um infarto, poucas horas após apresentar-se no Teatro Imprensa de São Paulo. 
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 Foi um dos nomes mais ativos do engajamento político através da cultura no Brasil. Foi sócio-fundador 

do Teatro Casa Grande -atual Oi Casa Grande- em 1966, ao lado de Moyses Ajhenblat, Moisés Fuks e 

Sergio Cabral. Lá, abrigaram debates políticos durante e após a ditadura militar. Nesse período, Max usou 

o palco do Casa Grande como forma de resistência, produzindo espetáculos polêmicos como o censurado 

Calabar, de Chico Buarque. Lá, entre outras, aconteceu a primeira reunião pelas Diretas Já, com a 

presença de Ulysses Guimarães e Teotônio Vilella. Haus morreu em junho de 2014, aos 78 anos, de 

infarto agudo do miocárdio quando ainda dirigia o Teatro Oi Casa Grande. 
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 Ator paulista, participou do Teatro Estável de São Paulo, além de quase 20 espetáculos no Rio e em 

São Paulo, entre eles os célebres A Falecida (1965), Hamlet (1969) e O Santo Inquérito (1977). 

Participou também da Primeira Feira Paulista de Opinião, espetáculo produzido pelo Teatro de Arena 

1968 com direção de Augusto Boal, reunindo em um só espetáculo Laura César Muniz, Bráulio Pedroso, 

Gianfrancesco Guarnieri, Jorge Andrade, Plinio Marcos, Edu Lobo, Caetano Veloso, Ary Toledo, Sergio 

Ricardo e Gilberto Gil, a montagem uniu a classe teatral paulista e carioca na luta contra as ações 

autoritárias da Censura. Morreu em São Paulo em 1978, aos 32 anos de idade. 
63

 Engenheiro químico e empresário, era marido da atriz Eva Todor e empresário dela durante 25 anos, até 

1977, quando faleceu. 
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um documento a partir dessas reuniões, que pretendia apresentar um diagnóstico do 

teatro brasileiro, e o mesmo foi entregue ao Ministro da Educação. “Era uma exposição 

bem detalhada e rica dos problemas estruturais e conjunturais do nosso teatro. Nele, se 

dispõe o problema do financiamento ao teatro, um serviço altamente especializado e 

muito caro, além de ser indispensável à sociedade” (Jornal do Comércio, 1973).  

O mais curioso é que neste documento, a atividade que se inscreve no setor terciário da 

economia reivindica do governo formas de financiamento, e não de paternalismo ou 

assistência, além de pedir pelo fortalecimento do setor. O objetivo em última instância é 

uma carteira de crédito e financiamento a juros módicos que permita às companhias 

teatrais trabalhar independentemente da tutela estatal. Ainda se considera possível neste 

período que as verbas adquiridas pelas bilheterias garantam o rendimento necessário 

para o pagamento dos empréstimos, tal qual o modelo de gestão praticado até 1950. O 

documento tinha como meta desenvolver uma infraestrutura própria de auto sustentação 

(ARRABAL, 1980, p.140). Isso denota uma grande maturidade em termos de mercado, 

diferente dos tempos atuais, onde há uma dependência total do Estado nos modelos de 

gestão incorporados à economia teatral carioca. 

Em torno de 1965, Fernando Torres tentou formar uma associação de empresários 

teatrais no Rio de Janeiro, pois era sentida a necessidade de debate e maior troca de 

experiências do fazer teatral, mas não teve sucesso à época. No início da década de 

1970, a Associação Carioca de Empresários Teatrais (ACET) foi fundada, justamente 

com este intuito. Os três referidos encontros eram na verdade reuniões extraordinárias 

da ACET, com a presença de personalidades do teatro carioca, mas não necessariamente 

diretores ou associados da entidade. Em 1973 a ACET viria a ser presidida por Orlando 

Miranda, e Paulo Pontes integrava a direção como secretário geral. Orlando declara que 

se aproximou da entidade a partir das citadas reuniões. 

A produção empresarial teve na ação da ACET um importante elemento de construção 

de identidade, no que se refere à relação com a política de modernização conservadora 

do Estado, com os atores e demais profissionais do teatro e, ainda, no que tange às 

posturas políticas e opções estéticas.  

As ações da ACET, em 1973, tentaram abrir um diálogo no relacionamento com a 

estrutura do Estado, mas com uma proposta de resistência à ação em curso. O que se 
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anunciava era a intenção de diminuir a ação fiscalizadora e coercitiva do Estado, não 

retirando suas obrigações no processo de produção cultural. 

Em 1974, Orlando Miranda foi convidado a assumir a presidência do Serviço Nacional 

de Teatro, órgão estatal responsável pela política cultural no ramo do teatro. 

Imediatamente apresentou um plano de trabalho que declarava a intenção de realizar os 

propósitos explicitados no documento da ACET do ano anterior. No que diz respeito ao 

crédito para produtores teatrais, o plano declarava entre outros pontos, a função 

essencial do Estado como intermediário do processo cultural.  Orlando Miranda, em 

entrevista, admite que o plano implementado no SNT a partir da sua posse foi 

totalmente extraído do documento desenvolvido pelo grupo nas reuniões. Finalmente, as 

importantes proposições para o Plano de Ação Cultural entrariam em vigor. 

Para viabilizar a circulação de espetáculos, já apontada por Vianinha como um dos 

graves problemas, foi realizado um programa de financiamento de viagens de 

montagens cariocas e paulistas pelo interior do país. A proposta era que o apoio 

financeiro não fosse diretamente para as companhias, mas através de um agendamento 

de passagens e hospedagens para os grupos itinerantes, barateando, desta forma, os 

custos das viagens. Nota-se mais uma vez a busca por apoio estatal, mas ainda não se 

pleiteia o aporte direto de verbas públicas. 

Para a classe teatral, o Serviço Nacional de Teatro era o único órgão capaz de reverter, 

ao menos um pouco, a situação de vazio e penúria em que se encontrava o teatro 

naquele momento. 

(...) a década de 1970 trouxe poucos fatos novos, confirmou antigos e revelou 

paradoxos. O mesmo regime que perseguiu o teatro através do Ministério da 

Justiça, ajudou-o intensamente através do Ministério da Educação. A atual 

administração do SNT é, de longe, a melhor que já existiu. A política de 

subvenção tendo como contrapartida o barateamento do preço dos ingressos 

aumentou enormemente o público. (RANGEL, 1979, p.6) 

 

O SNT, além de atuar frente às medidas estruturantes do setor, também aportava verbas 

diretas através de editais de concursos e, por esta medida, teve uma atuação 

fundamental para a atividade teatral, sobretudo durante o regime militar. Dentre uma 

série de medidas que incluíam desde a criação de um concurso de teatro universitário e 
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de novas categorias de premiação até a implantação de um programa de popularização 

do teatro e de federações de teatro amador, é importante destacar a reativação dos 

polêmicos concursos anuais de dramaturgia. 

Os concursos foram criados em 1964 pela então diretora do órgão, a crítica Bárbara 

Heliodora. Ela pretendia criar formas de incentivo à produção nacional, mas o concurso 

foi suspenso em 1968 pelo seu substituto, Felinto Rodrigues Neto
64

, por apresentar 

ações contraditórias com o SNT, uma vez que concebia prêmios a peças que, por sua 

vez, eram proibidas pela Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP). 

O Prêmio SNT era um concurso anual de textos inéditos de autores brasileiros ou 

radicados no Brasil sobre assuntos relacionados à cultura brasileira. No primeiro 

semestre de cada ano, abriam-se as inscrições do concurso, cujo resultado final era 

divulgado em meados do mesmo ano. Os primeiros concursos costumavam premiar os 

dez primeiros colocados: do primeiro ao terceiro lugares com prêmios em dinheiro, 

edição das obras e auxílio para montagem; do quarto em diante apenas com a 

publicação dos originais. Nota-se que o estopim da suspensão do concurso em 1968 foi 

a premiação do texto Papa Highirte de Oduvaldo Vianna Filho, que apesar de 

conquistar o primeiro lugar, teve sua montagem proibida. 

Orlando Miranda, ao assumir a direção do SNT em 1974, retomou de imediato o 

concurso de dramaturgia, além de implementar o plano de renovação das políticas de 

incentivo ao teatro, assim como restituir o diálogo do governo com o meio teatral.  A 

elaboração de políticas na área da cultura, o resgate do concurso de dramaturgia, além 

de mais tarde, a criação de novas categorias e a expansão das premiações para outros 

estados marcaram a retomada deste diálogo, interrompido desde 1968 entre as instâncias 

governamentais e os setores artísticos. 

No concurso de 1974, o vencedor voltou a ser Oduvaldo Vianna Filho com o texto 

Rasga Coração. Orlando Miranda, que também era presidente do júri, afirmou que além 

do texto de altíssimo nível, naquele momento era reparada uma grave injustiça com o 

autor e o concurso. Orlando, em entrevista, declarou que o SNT “sem o concurso era o 

mesmo que uma igreja sem altar”. 
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 Foi diretor do Serviço Nacional de Teatro durante a gestão do Presidente Costa e Silva. 
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Yan Michalski
65

, crítico e membro do júri, comentou à época a atuação de Orlando 

Miranda: “sua resoluta iniciativa de ressuscitar, após seis anos de letargia, o Prêmio 

SNT, dotando-o de uma verba inédita em promoções congêneres, e garantindo ao júri, 

como condição sine qua non, uma irrestrita independência de trabalho e decisão, é um 

gol de placa que ele conquista a favor de sua gestão e, sobretudo, do teatro brasileiro”. 

(MICHALSKI, 1979, p.4) 

O texto Rasga Coração, apesar de premiado com o 1° lugar no concurso, mais uma vez 

teve sua montagem proibida. Era a contradição institucionalizada: o Ministério da 

Educação, através do SNT, premiava textos que viriam a ser censurados e proibidos 

pelo Ministério da Justiça. Monografias
66

 e depoimentos eram publicados em livros 

assinados pelo Governo, nos quais muitos dos artigos criticavam o próprio Governo.  

Orlando Miranda, ao ser questionado na recente entrevista sobre essas premiações e 

proibições dentro do mesmo governo, apresentou a seguinte resposta: 

Eu não deixaria de forma alguma de realizar por exemplo o prêmio de 

dramaturgia, independente da realização do espetáculo. Pra mim, esse era o 
papel do Ministério

67
, e eu não poderia me furtar de ocupar o espaço que a 

mim foi delegado. O papel que cabia ao Ministério da Justiça naquele 

momento era o de permitir ou proibir em sua fase de encenação. Eu não 

podia me meter no trabalho deles pra eles não se meterem no meu, e de 

verdade, nunca se meteram. Legalmente e constitucionalmente este é o 

direito que todos tinham que respeitar. O que eu podia era discutir, dialogar e 

tentar mudar a maneira de pensar daqueles que tinham condições de legislar 

sobre a censura. Isso sim, era um problema meu, como homem de teatro 

dentro do governo. Me sentia muito à vontade para dizer todas essas coisas, 

porque antes de ser um homem do governo, eu era um homem de teatro que 

respeitava os poderes constituídos (...) Mas tinha uma coisa, pro pessoal do 

teatro eu me colocava como um homem do governo e para o pessoal do 

governo eu me colocava como homem de teatro. Eu trabalhava para aquele 

governo, e nunca fui desrespeitado pela minha classe por isso, pelo contrário. 

Hoje em dia eu penso, os textos, os livros ficaram e podem ser montados por 

qualquer um, se naquele momento do SNT, se eu não tivesse bancado a volta 

do concurso, talvez esses textos não tivessem sido registrados ou sequer 

tivessem sido escritos. (Entrevista Orlando Miranda, 12/06/2014) 
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 Teatrólogo, crítico teatral, professor e ensaísta polaco-brasileiro, chegou ao Rio de Janeiro aos doze 

anos, escapando do regime nazista em um navio de refugiados. Participou do Tablado, da Fundação 

Brasileira de Teatro e teve como professores Adolfo Celi, Gianni Ratto e Ziembiński. Assumiu a coluna 

de teatro do Jornal do Brasil, tornando-se um dos grandes críticos cariocas, referência para toda a 

produção no período de 1963-1982. Recebeu vários prêmios e é autor de importantes publicações para o 

teatro brasileiro. Em 1982 fundou a Casa de Arte das Laranjeiras (CAL), sendo seu coordenador até 1990, 

quando morreu no Rio de Janeiro, aos 58 anos. 
66

 Coleções publicadas pelo SNT: Prêmios Monografias, Cartilhas de Teatro, Ensaios, Publicações 

Documentais, Depoimentos, Prêmios, Clássicos Brasileiros e Dramaturgia Brasileira. 
67

 Ministério da Educação e Cultura neste período sob a gestão do Ministro Ney Braga, que estava 

subordinado o SNT. 
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Em meados de 1976 o MEC, através da direção do SNT, anunciou novas medidas para 

o setor teatral, que visavam ampliar as políticas de incentivo a outras áreas como a 

criação do Projeto Criança, centrado na formação do público do teatro infantil, o Projeto 

Memória, voltado para a preservação da história do teatro nacional, e a reforma da 

Companhia Dramática Brasileira, destinada à produção de grandes espetáculos teatrais. 

Apesar da autonomia algumas vezes ameaçada, no final de 1977 apresentava editais de 

vários concursos, entre eles o Prêmio SNT, Prêmio Serviço de Teatro-Dramaturgia 

Infantil, III Concurso Universitário de Peças Teatrais, II Concurso Nacional de 

Monografias, Concurso de Peças de Teatro de Boneco, Concurso Texto de Comédia, 

Prêmio Van Jafa de Reportagem e os prêmios Mambembe e Mambembinho.
68

 Pela 

primeira vez na história do país, políticas teatrais efetivas se expandiam para outros 

estados brasileiros e estabeleciam novas parcerias com setores do governo. 

Este é um período de fato controverso. Podemos perceber que as contradições cênicas 

apresentadas por Vianinha não se encerravam nelas mesmas. Como podemos notar, as 

contradições se tornam agudas no que diz respeito à relação da classe teatral com o 

poder público instituído a época. Ao mesmo tempo que a censura era implacável –

desempenhada pelo Ministério da Justiça, sobretudo a partir de 1968 - o Serviço 

Nacional de Teatro - subordinado ao Ministério da Educação e Cultura através do SNT, 

injetou dinheiro e desenvolveu ações da maior importância (algumas das quais refletem 

até os tempos atuais) quando Orlando Miranda buscou restituir o diálogo do governo 

com o meio teatral e renovou as políticas de incentivo ao teatro.  

Mesmo antes, ainda na gestão do Ministro Jarbas Passarinho
69

, foi implementado o 

PAC – Plano de Ação Cultural, um projeto de financiamento de eventos culturais, com 

espetáculos nas áreas de música, teatro, circo, folclore e cinema. Havia um processo de 
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 Os troféus Mambembe e Mambembinho - para teatro adulto e infantil respectivamente- foram um dos 

mais importantes prêmios teatrais do país. Foram criados pelo MEC através do SNT em maio de 1977, 

com o objetivo de distinguir e premiar a produção teatral centralizada no eixo Rio-São Paulo, estimulando 

a circulação dos espetáculos premiados. 
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 Militar e político brasileiro, em 1969, assumiu o MEC a convite do então Presidente da República, o 

General Emílio Garrastazu Médici. 
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fortalecimento da Cultura dentro do MEC, onde havia o Departamento de Assuntos 

Culturais que repassava os recursos vindos do FNDE
70

. (CALABRE, 2009, p.77) 

Essa não era a única ambiguidade apresentada nos tempos da ditadura militar, pois ao 

mesmo tempo que punia opositores, abria espaço para artistas e intelectuais que 

quisessem ou não colaborar com o regime.  

Nesse período – década de 1970 – instituições governamentais de incentivo à 

cultura ganharam vulto, caso da Embrafilme, do Serviço Nacional de Teatro, 

da Funarte, do Instituto Nacional do Livro e do Conselho Federal de Cultura. 

A criação do Ministério das Comunicações, da Embratel, e outros 

investimentos governamentais em telecomunicações buscavam a integração e 

segurança do território brasileiro, estimulando a criação de grandes redes de 

televisão nacionais, em especial a Globo. (RIDENTI, 2005, p.98) 

 

A partir de 1974, na gestão do presidente Ernesto Geisel e do Ministro Ney Braga, são 

estabelecidas três metas prioritárias: 1. Difusão das manifestações do âmbito da cultura; 

2. Incentivo à criatividade artística brasileira e 3.preservação e defesa dos bens 

culturais. Este governo marca o início da distensão política, da abertura lenta e gradual, 

na qual o governo busca se reaproximar da classe artística e intelectual. (CALABRE, 

2009, p.78, 81) 

Apesar da louvável tentativa de criar planos para a área cultural, os mesmos ainda são 

muito vagos. Nos anos seguintes o plano de apoio à cultura começa a ser mais objetivo, 

o que vem a se traduzir em ações mais eficazes. Além disso, embora as diretrizes 

abrangessem todas as linguagens artísticas e culturais, entre elas ressalto o apoio direto 

e acompanhamento das fontes culturais; apoio às áreas de produção teatral e a difusão 

da cultura através dos meios de comunicação de massa. Dessa forma, ressaltava-se neste 

momento a criação, produção, divulgação e circulação de espetáculos artísticos e 

culturais.  

A política formulada para balizar as ações da gestão Ney Braga à frente do 

Ministério da Educação e Cultura promoveu a reorganização das instituições 

num organograma da área que, embora sofrendo algumas alterações, foi 
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 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal fundada em 21 de 

novembro de 1968 pela Lei nº 5.537, e alterada pelo Decreto–Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, 

funciona neste formato até os tempos atuais. É responsável pela execução de políticas educacionais do 

Ministério da Educação (MEC) e tem a finalidade de prestar assistência financeira e técnica e executar 

ações que contribuam para melhorias na educação. 
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aquele que sedimentou o apoio federal à cultura até 1990. (BOTELHO, 2001 

apud CALABRE, 2009, p.80) 

 

Em 1975 foi criada a Fundação Nacional de Arte, que viria a ser o braço executor das 

políticas culturais estabelecidas no PAC. Inicialmente foi criada com quatro Institutos: 

Nacional de Artes Plásticas, Nacional de Folclore, Nacional de Música e Nacional de 

Teatro, no entanto, alguns Institutos já existiam e coube à Funarte a função de agrupá-

los.  Além de desenvolver projetos próprios e atender às solicitações diversas, a 

Fundação apresentava as seguintes metas: 

I. Formular, coordenar e executar programas de incentivo das manifestações 

artísticas; 

II. Apoiar a preservação dos valores culturais caracterizados nas manifestações 

artísticas e tradicionais representativas da personalidade do povo brasileiro; 

III. Apoiar as instituições culturais oficiais ou privadas que visem ao 

desenvolvimento artístico nacional para os quais deveriam sempre ser 

observadas as diretrizes, os objetivos e os planos do Ministério da Educação e 

Cultura. 

Em 1977, ao fazer um balanço da sua gestão no MEC, o Ministro Ney Braga chamou 

atenção para a criação do Conselho Nacional de Cinema (Concine), do Conselho 

Nacional de Direito Autoral (CNDA) e para a reformulação da Embrafilme, além da 

excelente atuação da Funarte com vários projetos de excelência artística com dimensão 

nacional, entre eles o Projeto Pixinguinha
71

. No campo teatral, com a forte atuação de 

Orlando Miranda – que ficou à frente do SNT ao longo de 11 anos – foram realizados 

apoios a espetáculos através dos concursos, campanha de ingressos, reformas de teatros 

e formação técnico-profissional com ampliação de cursos universitários em artes 

cênicas. (CALABRE, 2009, p.91) 
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 É um projeto musical que tem por objetivo difundir a música popular brasileira em todo o país. Criado 

em 1977 pela Funarte e viabilizado em parceira com as Secretarias de Cultura Municipais e Estaduais, foi 

idealizado pelo poeta e produtor Hermínio Bello de Carvalho, que fez circular pelo Brasil espetáculos 

de música brasileira que reuniam duas ou três atrações, sempre a preços populares,  Interrompido 

desde 1997, foi retomado em 2004 e atualmente ocorre de forma assistemática, sendo favorecido pela Lei 

Rouanet, com a Petrobrás como principal patrocinadora.  
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(...) No ano seguinte, Ney Braga foi substituído por Euro Brandão
72

, que na 

Conferência anual realizada na ESG
73

, em 24 de agosto de 1978, informava 

sobre a futura transformação do Departamento de Assuntos Culturais em 

Secretaria de Assuntos Culturais, o que de certa forma demonstrava o 

crescimento da área cultural dentro do MEC. (CALABRE, 2009, p.91) 

Na realidade, a criação da Secretaria (SEAC) já estava prevista desde março, ainda na 

gestão de Ney Braga. Pelo decreto, estavam vinculados à SEAC o IPHAN
74

, IJNPS
75

, 

Embrafilme, FCRB
76

 e a Funarte. À Secretaria cabia planejar, coordenar e supervisionar 

a execução da política cultural, além de prestar, através dos seus Institutos, cooperação 

técnica e financeira a Instituições públicas e privadas, de modo a incentivar a cultura em 

todo o país.  (CALABRE, 2009, p.92). Esses objetivos já se cruzam com o que seria 

hoje o conceito de fruição aos bens culturais, no qual todas as etapas devem ser 

usufruídas pela sociedade, passando pela criação, produção, distribuição e acesso.  

Assim, o processo de produção cultural pode ser desenvolvido a fim de buscar novos 

públicos consumidores e propiciar o acesso desde os processos de criação à fruição do 

produto cultural. (COELHO, 1997, p.345). 

A implantação da SEAC só aconteceu em 1979, já na gestão do Ministro Eduardo 

Portela. O Ministro trazia com ele uma questão importante: a desigualdade social do 

país. Tinha portanto, como proposta para a área cultural, através da Secretaria de 

Assuntos Culturais, corrigir o desequilíbrio social democratizando a cultura.  

Fazer com que a política nacional de cultura, por meio dos seus mecanismos 

revisados ou restruturados, esteja concretamente a serviço da produção, 

distribuição e consumo de bens culturais. Sempre tendo em vista que o apoio 

ou a cooperação estatal nunca pode desvirtuar-se em qualquer tipo de 

dirigismo. (PORTELA, 1979 apud CALABRE, 2009, p.94) 
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 Foi engenheiro, professor, filósofo, escritor brasileiro e membro da Academia Paranaense de Letras. 

Foi nomeado Ministro da Educação e Cultura no governo de Ernesto Geisel entre os anos de 1978 e 1979. 

Morreu em Curitiba, sua cidade natal, em 2000, aos 76 anos. 
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 Durante o regime militar, o MEC realizou Conferências anuais na Escola Superior de Guerra (ESG). 

Esses encontros tinham como objetivo analisar as metas e ações do Ministério ao longo do respectivo ano. 
74

 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é uma autarquia do Governo do Brasil, 

vinculada ao Ministério da Cultura, responsável pela preservação do acervo patrimonial, tangível e 

intangível, do país. 
75

 Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais foi criado em 1948 com a função de produzir, acumular 

e difundir conhecimentos; resgatar e preservar a memória; e promover atividades científicas e culturais, 

visando à compreensão e ao desenvolvimento da sociedade brasileira, prioritariamente a do Norte e do 

Nordeste do país. 
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 Fundação Casa de Rui Barbosa tem sua origem no museu-biblioteca instituído em 1928. É uma 

instituição pública federal, vinculada ao Ministério da Cultura, e oferece um espaço reservado ao trabalho 

intelectual, à consulta de livros e documentos e à preservação da memória nacional. A instituição 

contribui para o conhecimento da diversidade cultural e para o fortalecimento da cidadania, assegurando a 

implementação das demais políticas do MinC. 
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Uma meta fundamental para a área cultural, de ordem estruturante, é a consolidação dos 

planos nacionais de cultura, plano setorial de desenvolvimento educativo-cultural e 

aperfeiçoamento dos Conselhos Federal e Estaduais de Educação e Cultura, além de 

ações educativas-culturais e o atendimento às camadas populares (CALABRE, 2009, 

p.95). É importante observarmos também que além de uma maior preocupação com a 

descentralização de produção e os recursos dos projetos culturais, o Ministro toca em 

um assunto delicado para um governo militar: o não dirigismo. É justamente o ano em 

que o Presidente João Figueiredo encaminhou ao Congresso Nacional o seu projeto de 

abertura política e inicia o processo de anistia, ainda que não fosse ampla nem geral, 

muito menos irrestrita.  

Em 1981 há uma nova troca de Ministro, assumindo o MEC o General Rubem Ludwig. 

Este nomeou Aluísio Magalhães como diretor da SEAC e posteriormente criou a SEC 

(Secretaria de Cultura), que viria a ser uma junção da SEAC com o SPHAN, os quais 

continuavam a atuar inseridos em duas subsecretarias: Patrimônio Histórico e Artístico 

e Assuntos Culturais, ambas com duas Fundações especialmente fortes: Funarte e Pró-

Memória. 

Apesar da nova organização, o orçamento da SEC ainda era baixo, e em 1983, a 

Secretaria buscou outras formas de financiamento. Esse é um dos primeiros momentos 

que a Instituição busca verbas privadas, implementando novidades na gestão pública em 

cultura a nível federal. Nesse momento, em função inclusive do apoio aos Conselhos 

Estaduais, há uma certa institucionalização da cultura fora do âmbito federal e o 

processo de captação de recursos fora dos limites governamentais também se repete. 

Nesse momento, também há a criação do Fórum Nacional de Secretários de Cultura. 

Começa nesse momento a se desenhar um novo modelo de gestão para a cultura no país. 

O Fórum de Secretários defende a posição de que se crie um Ministério exclusivo para a 

Cultura, descolando-o da Educação. Há grande rejeição por parte do MEC, que via 

nessa ação um esvaziamento do Ministério da Educação. Também as equipes que 

atuavam na SEC, em sua maioria, não viam com bons olhos essa mudança, uma vez que 

o novo Ministério perderia a verba oriunda do FNDE (Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento Escolar). Dessa forma, segundo a equipe da SEC deixariam de ter 

uma Secretaria forte por um Ministério fraco.  

Apesar da resistência do MEC os argumentos para a criação do novo Ministério 

prevaleceram, pois era senso comum no Fórum dos Secretários e na classe artística que 

os assuntos da cultura nunca haviam sido objeto de uma política consistente, além de 

que a educação absorvia as atenções do Ministério da Educação. Na verdade, se buscava 

também uma ruptura com a herança do período da ditadura. (CALABRE, 2009, p.100). 

Além dos futuros problemas de verbas que estariam por vir, o novo Ministério teria que 

se equipar de pessoal e tentar manter a proximidade com o MEC, pois um dos 

problemas crônicos do teatro, a formação de plateias, poderia ser minimizado através da 

educação e da formação cultural da população. 

Em 1985, através do decreto n° 91.144, o governo criou o Ministério da Cultura. O 

Minc foi composto pelos seguintes órgãos: Conselho Federal de Cultura, Conselho 

Nacional de Direito Autoral, Conselho Nacional de Cinema, Secretaria da Cultura, 

Embrafilme, Funarte, Fundação Pró-Memória, Fundação Casa de Rui Barbosa e 

Fundação Joaquim Nabuco. Como podemos observar, instâncias subordinadas ao 

Ministério são as mesmas da Secretaria, e nesse primeiro momento não existem 

mudanças significativas. O primeiro Ministro nomeado pelo Presidente José Sarney
77

 

foi José Aparecido
78

, logo substituído por Aluísio Pimenta
79

. 

Em 1986 assumiu o Ministério da Cultura o economista Celso Furtado
80

, que ficou 

quase três anos no cargo (1986-1988). Foi de fato em sua Gestão que estruturou-se o 

novo Ministério. Neste período, foram criadas quatro Secretarias: Patrimônio Artístico 

Nacional (SPHAN), Atividades Socioculturais (SEAC), Difusão e Intercâmbio (SEDI) e 
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 Político e escritor brasileiro, era vice-presidente do Brasil quando o então Presidente Tancredo Neves -

eleito por voto indireto- faleceu antes de assumir. Cumpriu mandato como Presidente no período de 1985-

1990.    
78

 Político e embaixador do Brasil em Portugal e um dos fundadores da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa. Faleceu em 2007, aos 78 anos, em Belo Horizonte. 
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 Foi reitor da Universidade de Minas Gerais em 1964. Em 1967, deixou o cargo de reitor da UFMG, 

cassado pelo AI-5, quando passou 17 anos fora do Brasil. Em 1985, foi nomeado Ministro da Cultura pelo 

presidente da república José Sarney. 
80

 Grande economista e intelectual brasileiro. Assumiu cargos importantes, entre eles diretor do BNDE, 

superintendente da SUDENE, Ministro do Planejamento e Diretor da École des Hautes Études en 

Sciences Sociales. Com a edição do Ato Institucional nº 1 (AI-1), foi incluído na primeira lista de 

cassados, perdendo os direitos políticos por dez anos. Beneficiou-se da anistia decretada em agosto de 

1979. Em 1986, a convite do Presidente José Sarney, foi empossado como Ministro da Cultura. Morreu 

no Rio de Janeiro, em 2004, aos 84 anos. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/BNDES
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_Hautes_%C3%89tudes_en_Sciences_Sociales
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de Apoio Cultural (SEAP). Neste mesmo período foi criado o INACEN
81

, desvinculado 

da Funarte. As Artes Cênicas sempre tiveram destaque dentro do MEC muito em função 

da atuação do SNT. Essa desvinculação da Funarte neste momento é reflexo desta luta 

interna que vinha sendo travada para a obtenção de um Instituto mais autônomo na 

estrutura do novo Ministério.  

Um grave problema encontrado no Ministério era a falta de recursos. As ações 

implementadas no âmbito do MEC eram subsidiadas pelo FNDE, e fora da estrutura do 

Ministério da Educação, esse aporte não era mais possível. Desde a década de 1970, o 

então Deputado Federal José Sarney - neste período Presidente da República- procurava 

aprovar uma nova modalidade de incentivo através de renúncia fiscal. Na Gestão do 

Ministro Celso Furtado foi aprovada a Lei n° 7.505
82

 que concedia benefícios fiscais, 

através do imposto de renda, para projetos artísticos e culturais. 

Para o Ministro, o desenvolvimento era uma questão central, através do aumento da 

produtividade e do trabalho e essa era uma forma de fazer o setor funcionar. Além das 

verbas públicas. Suas diretrizes não se restringiam à lei de incentivo, e esse processo 

passaria também pela organização estrutural do setor. A cultura seria um horizonte em 

expansão de possibilidades abertas ao homem. As duas dimensões do desenvolvimento 

– econômica e cultural – não poderiam ser captadas senão em conjunto (FURTADO, 

1975, p. 129). 

É velho lugar-comum, muitas vezes esquecido, afirmar que a economia existe 

para o homem, não o homem para a economia. Sempre pensei como cidadão 

de meu país e membro da humanidade, logo, como político. Se procurei 

estudar economia foi na busca de instrumentos que pudessem ajudar a 

organizar o mundo, e organizar o mundo é construir a justiça. (FURTADO, 

1975, p.98) 

 

Celso Furtado viveu na França e foi professor da Sorbonne. Traz consigo também a 

experiência de uma cultura subsidiada e intimamente ligada ao desenvolvimento de uma 

nação, conceito que permeia sua gestão. Pela primeira vez, institucionalmente, um 

Ministério se ocupa de formas de captação de recursos e mecanismos de viabilização 

econômica, estabelecendo interferência direta com o mercado, além do patrocínio 
                                                           
81

 Instituto Nacional de Artes Cênicas, recriado em 1986 pelo Ministro Celso Furtado. O INACEN era o 

órgão que substituiu a FUNDACEN. 
82

 Também conhecida como Lei Sarney. 
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direto. Nesse contexto, a Lei Sarney é implementada, apesar de criticada no que diz 

respeito à sua aplicabilidade e finalização de contas, tem o mérito de ter sido a primeira 

Lei de incentivo do país. "(...) a produção de bens culturais transformou-se em ciclópico 

negócio e uma das leis que regem esse negócio é a uniformização dos padrões de 

comportamento, base para criação de grandes mercados” (FURTADO, 1984, p.31). 

Mesmo depois da saída do Ministro Celso Furtado, o Ministério da Cultura era fruto da 

Nova República quando já havia um novo quadro para a política cultural no Brasil e 

uma preocupação antiga no que se refere a contabilização de dados. A partir da 

valorização da dimensão cultural e da importância atribuída ao setor, é despertado o 

interesse em entender melhor esse mercado. Inserido neste contexto, está o público. 

A questão que trata a prática teatral e a ausência de público é muito anterior ao 

Ministério da Cultura e da Gestão do Ministro celso Furtado. Segundo Fernando 

Peixoto
83

, em artigo escrito em 1968 para a Revista Civilização Brasileira
84

, um dos 

maiores problemas ao se tentar entender a situação do teatro no Brasil é justamente a 

ausência de dados concretos, o que se torna ainda mais grave quando se pretende 

analisar frequência, ausência e preferência do público. Peixoto reclamava que até aquela 

época não havia um trabalho sistematizado neste sentido. A partir de algumas ações 

desenvolvidas pelo Minc a partir de 1986, quase 20 anos depois do artigo escrito por 

Fernando Peixoto, esse assunto começa a vir à pauta. No entanto, até hoje são escassos 

os dados reivindicados pelo autor. O fato é que o público até hoje é um desconhecido e 

a fórmula para conseguir um sucesso de bilheteria aliado a um elevado resultado técnico 

e artístico ainda não existe. 

No artigo citado, o autor ressalta a urgência de uma pesquisa profunda de público, seja 

ele já conquistado ou mesmo sobre ausente. A falta do público já era sentida, não 

somente no que diz respeito às salas vazias, mas também sobre aquele que se afastou da 

atividade teatral pelos vários motivos elencados neste capítulo. Com muita lucidez, o 
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 Ator, escritor, jornalista, pesquisador, tradutor, diretor, professor e crítico teatral. Grande intelectual do 

teatro brasileiro, teve inúmeros artigos sobre teatro brasileiro publicado no exterior. Em 1985, ingressou 

no quadro do INACEN, onde chegou a ser diretor do Departamento de Teatro. Faleceu em São Paulo, em 

2012, aos 75 anos, no dia 15 de janeiro, deixando extenso legado e vigorosa contribuição para as artes 

cênicas no Brasil. 
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 Artigo: O Público de Teatro, Êsse Desconhecido – sua composição, seu pensamento e sua ausência. 

(Revista Civilização Brasileira, caderno Especial 2, Teatro e Realidade Brasileira, 1968, Editora 

Civilização Brasileira, RJ, p.179-192). 
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autor demonstra a consciência de que a pesquisa não resolveria a crise do teatro 

nacional, neste momento muito desamparado pela política pública e meios de 

comunicação. (PEIXOTO, 1968, p. 183) 

A consciência por parte da classe teatral de que havia a necessidade de buscar uma 

maior comunicação com a plateia e um teatro que se comunicasse com as camadas mais 

populares datam do final da década de 1960. Buscou-se, tanto a classe artística como a 

gestão pública -mesmo dentro do regime militar- suprir esta lacuna, que ainda não foi 

preenchida até os tempos atuais. Para Fernando Peixoto, o teatro estava em crise. Em 

1968 a afirmação abaixo já era comum.  

Ainda hoje um certo número de pessoas é atraído pelo nome de um ator ou 

atriz, geralmente intérpretes que há alguns anos atrás tiveram prestígio 

grande junto ao público. (...) Geralmente são os donos em Companhias que 

ainda hoje procuram conservar as estruturas de estrelato que tiveram lugar há 

alguns anos. (...) Já um fenômeno novo de estrelato é o do grande nome de 

televisão. Uma das fórmulas ainda de sucesso é apanhar dois ou três 

intérpretes de grande popularidade na televisão e montar um espetáculo 

circunstancial, utilizando toda publicidade existente em si, explorando a 

vontade de um público estranho ao hábito do teatro de ver em carne e osso 

seus ídolos, que todas as noites penetram em seus lares através das fórmulas 

mágicas das telenovelas. (PEIXOTO, 1968, p. 188) 

 

Ao ler esse texto de Fernando Peixoto, fica a percepção de que avançamos pouco no 

sentido de formação e fidelização de um público de teatro. O Teatro brasileiro passou 

por um importante momento de descobertas e aprimoramento estético. Nesse período, 

ocorreu um certo afastamento do público popular, sobretudo no teatro carioca. Durante 

o regime militar, no qual é exigido da classe teatral uma tomada de posição de ordem 

ideológica e muitos partem para um teatro político, o teatro fica fragmentado. Ficam 

vazios os palcos e também as plateias. 

Os processos vividos pelo teatro carioca desde 1950 (a explosão da indústria cultural, a 

crise da criação artística, o regime militar, a normatização do setor e a busca do 

desenvolvimento) fizeram com que o quantitativo de público que existia no teatro 

mudasse significativamente, assim como a atividade teatral dentro da cidade. Segundo 

Vianinha, por vezes o vazio poderia ser de conteúdo, ou de forma ou mesmo de 

identidade. Para Yan Michalski, no livro O palco amordaçado, a ação da censura foi 

devastadora no teatro brasileiro, no entanto, em 1979, quando publicou seu livro, 
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considerava que havia já uma pequena luz piscando no fim do túnel, e talvez uma outra 

crise, dessa vez uma crise de ordem conceitual e estética, anunciava-se. Cinquenta anos 

depois do artigo de Fernando Peixoto, temos a missão nos tempos atuais, de tentar 

responder algumas de suas perguntas e também tentar conhecer o público, esse 

desconhecido. 

(...) Tentemos, porém, ser otimistas. Suponhamos que os prenúncios de 

tempos melhores que se desenham no horizonte se concretizem e consolidem. 

Começará, então, para todos nós, uma outra batalha, que consistirá em 

mostrar a nós mesmos e ao mundo que o vazio cultural que se instalou neste 

país foi, mesmo, uma consequência da falta de liberdade de criar. Que não 

ficamos esse tempo todo usando a censura como desculpa. Que em condições 

normais de trabalho somos capazes de construir um teatro que seja reflexo 

fiel, ao mesmo tempo apaixonado e crítico, artisticamente inspirado e denso 

de ideias, da vida e dos problemas do povo brasileiro. (MICHALSKI, 1979, 

p.58)
85

. 
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 O livro Palco Amordaçado recebeu o 1º. Prêmio do terceiro concurso nacional de monografias do SNT 

realizado em 1978 e teve sua publicação realizada na Coleção Prêmios Monografias do próprio SNT. No 

ano seguinte, foi relançado em uma publicação ampliada na Coleção Depoimentos da Avenir Editora com 

capa de Oscar Niemeyer. 
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CAPÍTULO II - EMPRESÁRIOS QUE ULTRAPASSAM AS 

FRONTEIRAS DO TEMPO 

 

Sobre as Biografias 

Ao conhecer um pouco o universo histórico e teórico acerca das políticas culturais que 

cercaram o teatro carioca a partir da década de 1950 até 1985 - quando foi criado o 

Ministério da Cultura - optei por conhecer e relatar as experiências de cinco empresários 

teatrais. Esses profissionais viveram em diferentes épocas, com ênfase para o fato de 

que os períodos nos quais atuaram são complementares, compondo dessa forma uma 

linha do tempo a partir de suas experiências profissionais, como recortes cronológicos. 

Neste capítulo, descrevo essas trajetórias através de biografias de cada empresário 

escolhido, tentando manter o foco nas experiências de produção teatral e nas relações 

estabelecidas com o campo. É verdade que todos eles atuaram de maneira diferenciada, 

desde a própria forma como se inseriram no mercado teatral – lembrando que uma delas 

é inclusive atriz, além de importante empresária - até a época na qual desenvolveram 

seus trabalhos e as diferenças cruciais vivenciadas. 

A meu ver, a importância dessas biografias dentro do trabalho se dá pelo fato de haver 

pouco material sobre essa categoria de profissional que atua nos bastidores do mundo 

dos espetáculos. É comum encontrarmos nas livrarias biografias sobre artistas, 

principalmente os famosos. Um empresário raramente se torna conhecido além do seu 

campo de atuação e quando isso acontece, fica restrito a um período e depois cai no 

esquecimento. Isso tudo somado ao fato de que a organização e preservação de 

documentos dessa ordem é uma prática muito recente, pouco se tem registrado nesse 

sentido. Graças ao trabalho da pesquisadora Filomena Chiaradia, foi possível ter acesso 

a um rico material de dois dos três mais antigos empresários aqui expostos, sendo eles 

Paschoal Segreto e Walter Pinto. Quanto a Jardel Jércolis, o material apresentado foi 

fruto de diferentes fontes apresentadas pela pesquisadora Angela Reis. A biografia de 

Bibi Ferreira foi mais facilmente encontrada; já o empresário e gestor Orlando Miranda 
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não é objeto de nenhuma publicação, sendo sua biografia fruto das já citadas entrevistas 

realizadas, além de fontes que tratavam da história do SNT. 

A quantidade de casos, os períodos e a localização do campo de atuação na cidade do 

Rio de Janeiro permitem uma escala de pertinência dos exemplos inseridos no trabalho. 

Considero-os como casos exemplares, uma vez que não se reproduzem na sua geração 

dada a especificidade do perfil de cada um, apesar de para tanto serem usadas bases 

históricas e contemporâneas. O olhar sobre os objetos descritos se dá a partir do tempo 

presente e também da minha experiência vivida dentro deste campo de trabalho; as 

relações entre os atores escolhidos, e aqui reproduzidas, atuam e se relacionam de 

formas diferentes, mas a partir do mesmo ponto de visão, que é onde me encontro. À 

medida que me aproximo dos objetos de estudo, é possível aprofundar e problematizar a 

categoria, além de perceber que alguns conceitos sofreram mudanças. Ao compreender 

esses atores, foi possível classificar essas trajetórias no campo e arena social, onde se 

inseriram ao longo deste período. (PINHEIRO, 2012) 

Até 1950, os antropólogos faziam a coleta de um número enorme de casos relacionados 

para análise de um costume dentro de um grupo social, usavam os casos para se adequar 

a um dado ou hábito específico, a princípios de organização e relações sociais. A partir 

desse período, o antropólogo britânico Max Gluckman
86

 desenvolve uma nova 

metodologia analítica e de escolha dos casos a serem trabalhados, selecionando casos 

para serem colocados na composição dos relatos etnográficos. Segundo o estudioso, a 

análise de um caso pode esclarecer melhor sobre o funcionamento de um sistema social 

do que uma série de considerações morfológicas. Dessa forma, foi possível ter um 

maior aprofundamento das formas de organização do trabalho do empresário teatral, 

utilizando cinco casos conexos, dados em períodos diferentes, mas dentro de um mesmo 

campo de atuação profissional. 

Quero dizer que, se pretendemos penetrar mais profundamente no processo 

real pelo qual pessoas e grupos convivem como um sistema social, sob uma 

cultura, temos que utilizar uma série de casos conexos ocorrentes dentro da 

mesma área da vida social. Acredito que, assim, vamos alterar 
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 Antropólogo social britânico, nascido em Johanesburgo, África do Sul, em 26 de janeiro de 1911 e 

falecido em 13 de abril de 1975. Dirigiu o Rhodes-Livingstone Institute (1941-1947) antes de se tornar o 

primeiro professor de antropologia social na Universidade de Manchester (1949), onde fundou o que 

ficou conhecido como a Escola de Antropologia de Manchester.  Uma característica da Escola de 

Manchester era a ênfase em estudos de caso envolvendo análise de instâncias de interação social para 

deduzir regras e suposições.  
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profundamente nossa visão do funcionamento de algumas instituições e 

aprofundar nosso entendimento do significado do costume em geral. 

(PINHEIRO, 2012) 

Gluckman presume a incorporação dos dados ao campo teórico, não como mera 

ilustração, mas parte integrante do próprio processo analítico. Esse conceito permite 

usar a ação de indivíduos com trajetórias relevantes a este objeto de estudo, para que 

representem a trajetória da determinada categoria e constituam uma base confiável da 

análise. Esse processo não depende do número de casos, mas sim da consistência dos 

mesmos ao trabalharmos com casos exemplares. São trajetórias que ajudam a pensar 

sobre o tema ao longo do período, organizando-os dentro do contexto.  

A partir dessas biografias, é possível estudar as formas de produção de outras épocas, 

comparando-as aos tempos atuais, e tentar analisar a partir da história o modelo de 

negócio ora apresentado no mercado teatral brasileiro. As questões se relacionam, e é 

importante refletir até que ponto as evoluções estéticas, o contexto político e a 

modernização dos palcos fizeram com que os custos de produção se elevassem.  

É evidente que nos dias de hoje os custos de produção são bastante altos. É possível que 

isso se deva em parte às novas tecnologias empregadas e à compra e locação de 

equipamentos especiais, muitas vezes importados, mas seria necessário um estudo 

comparativo e mais específico sobre os campos de custos de um espetáculo da época e 

outro realizado nos tempos atuais. Outro fato é que, atualmente, as funções profissionais 

são mais subdivididas e especializadas, gerando mais salários e impostos e uma maior 

profissionalização do setor. Neste sentido, nota-se também uma mudança de classes 

sociais dos profissionais envolvidos no processo criativo e técnico do fazer teatral: 

enquanto os atores e diretores em sua maioria são oriundos das classes média e alta, os 

técnicos são profissionais mal formados, com baixa escolaridade, o que proporciona 

uma hierarquização questionável dentro do processo de criação de um espetáculo no 

Brasil
87

. 

Nota-se, a partir das biografias, que as subvenções públicas e privadas também sofreram 

mudanças expressivas a partir da década de 1950. A presença do Estado na construção 
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 Em vários países da Europa, os técnicos são muito bem formados e inclusive interagem propondo 

soluções técnicas a determinados impasses de ordem artística. No Brasil, isso raramente é possível em 

função da defasagem de formação e escolaridade, no entanto estes técnicos recebem salários fixos e altos, 

uma vez que são poucos no mercado e detém um conhecimento específico de transmissão oral. 
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da cultura e do fazer teatral da cidade foram determinantes e as leis de incentivos podem 

ser consideradas um divisor de águas, apresentando grandes benefícios no 

desenvolvimento do setor e também algumas distorções. Uma delas trata-se justamente 

da nova relação estabelecida entre o produtor teatral e as plateias. Este momento não é 

mais possível falar na figura do empresário teatral, e essa nomenclatura cai em desuso 

assim como sua função. A relação que este estabelecia com o público mudou, e 

atualmente o produtor teatral por muitas vezes não consegue sequer identificar o seu 

público, além de não se contar mais com a renda obtida na bilheteria para garantir a 

sobrevivência do espetáculo e dos envolvidos nele. 

Na cadeia produtiva do teatro brasileiro, entre o empresário do teatro de revistas e o 

produtor dos dias de hoje, existem muitas diferenças, sobretudo no que diz respeito a 

formação e manutenção do público. Não se trata apenas do aspecto financeiro. 

Atualmente, conquistar o reconhecimento das plateias, não é mais fundamental, já que a 

renda obtida nas bilheterias não faz mais parte integrante da economia deste setor, uma 

vez que os custos de produção são sanados através de patrocínios e leis de incentivo. 

Em geral há pouco interesse pela construção de uma estrutura administrativa ou ainda 

sobre a organização de um setor cada vez mais profissionalizado. Desta forma, faz-se 

importante pensar sobre os dados de montagens teatrais de diferentes épocas, 

observando como se tornaram produções teatrais viáveis diante dos raros, porém 

singulares, benefícios financeiros da época e as diferenças que estabelecem com o 

modelo contemporâneo de gestão teatral. 

Considero importante tratar do empresário teatral no âmbito deste trabalho através das 

biografias que se seguem, pois sua figura sofre profundas transformações, uma vez que 

a ele cabe transformar a idealização da montagem de um texto teatral em um espetáculo 

concreto e apto a receber o público. Dar concretude a uma ideia depende sobretudo dos 

profissionais envolvidos e dos recursos para viabilizá-lo. Uma vez que o formato de 

obtenção de recursos mudou radicalmente, assim também se transformaram as práticas 

do fazer teatral. Para tanto, me aterei neste capítulo a três modelos de empresários e 

para expor o primeiro modelo, lancei mão de três pequenas biografias escritas para esse 

fim. Já os modelos 2 e 3 encontram-se simbolizados apenas por uma personalidade 

cada, uma vez que são figuras contemporâneas foi possível ter contato com um material 
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individual mais rico, seja em forma de publicações ou entrevistas. A seguir a 

organização das biografias:  

1) o genuíno - responsável pela viabilização do setor, personificado na figura de três 

importantes empresários teatrais: Paschoal Segreto, Jardel Jércolis e Walter Pinto;  

2) o artista – que acumulava as funções, representado pela atriz e empresária Bibi 

Ferreira;  

3) o gestor – que transitou entre lados opostos e complementares, na figura emblemática 

de Orlando Miranda. 

 

Três Empresários Exemplares: Paschoal Segreto, Jardel Jércolis 

e Walter Pinto 

Pachoal Segreto: o primeiro e a companhia sem ator-empresário 

O italiano Paschoal Segreto nasceu em 1868 na província de Salerno e migrou aos 

dezoito anos na companhia do seu irmão Gaetano Segreto para a cidade do Rio de 

Janeiro, onde viveu até 1920. Apesar da sua atuação no mercado teatral carioca 

anteceder ao período proposto neste trabalho, considero relevante pontuar rapidamente a 

atuação deste grande empresário teatral na cidade do Rio de Janeiro. Segreto começou a 

atuar na área do espetáculo a partir de 1911 e foi o primeiro grande empresário das 

diversões no Brasil, tendo se dedicado principalmente ao teatro e ao cinema, além de 

outros ramos do entretenimento. Chegou a ser chamado por Procópio Ferreira
88

 de papa 

do teatro brasileiro.  

(...) Anteriormente, em geral, os empresários organizavam uma companhia 

teatral, sobre a qual detinham responsabilidade financeira, muitas vezes nela 

exercendo também as funções artísticas de ator e/ou diretor. Mas Paschoal 

Segreto, com experiência no campo das diversões, não se restringia a 

empreendimentos teatrais. A característica fundamental que os distinguiria 

dos outros empresários do período devia-se ao fato de terem sido 

                                                           
88

 Ator e diretor carioca, nasceu em 1898 e morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro. É considerado um dos 

grandes nomes do teatro brasileiro. Descobriu cedo o talento de envolver a plateia, arrastando aos seus 

espetáculos contingentes de público de fazer inveja aos maiores sucessos de hoje. Em 62 anos de carreira, 

Procópio interpretou mais de 500 personagens em 427 peças. Foi casado com Aída Izquierdo, com quem 

teve sua primeira filha Bibi Ferreira, e com Norma Geraldy e Hamilta Rodrigues. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_brasileiro


58 

 

proprietários de casas de espetáculos, ainda que arrendassem, sempre que 

necessário, outros espaço. (CHIARADIA, 2012, p. 46). 

 

Paschoal Segreto começou a trabalhar com seu irmão como distribuidores de jornais, 

quando fundaram o jornal independente Il Bersagliere e posteriormente O Socialista, 

além de serem proprietários de diversas bancas de jornais, mas estes negócios eram de 

maior interesse do seu irmão. No final do século XIX Paschoal começou a diversificar 

os negócios, com restaurantes e casas de jogos. Neste período o seu nome aparece 

também ligado ao ramo de diversões, quando teria arrendado ou comprado o Teatro 

Eldorado.  

O Teatro Eldorado ou Teatro Phênix foi inaugurado em 1863 e era localizado na Rua 

da Ajuda no.57, atual Rua México.  Tinha lotação de 860 lugares, divididos em 

camarotes, galerias nobres, cadeiras e gerais. Recebeu também os nomes de Recreio do 

Comercio, Jardim de Flora, Phênix Dramático e Variedades Dramáticas. Sofreu várias 

mudanças de nomes e de titularidades, além de reformas para melhor adequação do 

desenvolvimento cênico e conforto das plateias, fechando as portas em 1950. Firmou-se 

como um importante espaço para o desenvolvimento do teatro brasileiro, abrigando 

tanto artistas nacionais quanto importantes companhias estrangeiras. 

Embora os irmãos Segreto já estivessem introduzidos no mercado das diversões, a 

realização em 31 de julho de 1897 do Salão de Novidades Paris no Rio
89

 no qual 

mantinham o Animatographo Super Lumière como principal atração, fez com que 

obtivessem grande sucesso de público e também de divulgação. A atividade 

cinematográfica era até então itinerante, sendo este o primeiro espaço fixo de projeções. 

Neste período, os Segreto contavam também com um novo integrante na cidade, o 

irmão mais novo Afonso, que também tomou parte dos negócios. Posteriormente, 

quando o irmão mais velho Gaetano Segreto morreu, deixou oito filhos que Paschoal 

terminou de criar, mesmo nunca tendo se casado. Nesta época, Paschoal Segreto já é 

considerado o “Ministro das Diversões” na cidade, referência a ele atribuída em 

diversos jornais da cidade. 

                                                           
89

 Foi um salão de novidades, realizado na Rua do Ouvidor por Salles e Segreto. Era um espaço de 

exibição no qual eram apresentadas ‘fotografias animadas’ reproduzidas por uma máquina trazida pelos 

empresários pela primeira vez na América do Sul, chamada Vitoscópio –super- Lumière. 
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A mídia sempre foi uma grande aliada deste empresário. Como inicialmente Paschoal 

Segreto trabalhou nesse ramo, e seu irmão Gaetano permanecia atuante no mesmo 

segmento, os empresários tinham grande penetração nos jornais, o primeiro tendo 

inclusive como secretário particular Manuel Bernardino, que atuava como repórter de 

diversos jornais. Em 1911 os irmãos Segreto já são considerados ricos, e só no ramo de 

teatro possuem mais de vinte estabelecimentos próprios. Destes, cerca de dez são 

mantidos com programações subsidiadas por eles, inclusive com suas Companhias. Os 

outros espaços eram arrendados a diversos artistas e grupos. Seus teatros eram 

prioritariamente situados no centro da cidade do Rio de Janeiro, mas mantinham 

algumas casas em outras cidades além de investirem em uma possível expansão para a 

cidade de São Paulo. Segue a listagem de teatros por cidade (LIMA, 2014) 

 

 Teatro Parque Fluminense (Rio) 

  Teatro e Parque Casino (Rio) 

 Paschoal Segreto Chopps \ Maison 

Moderne (Rio) 

 Pavilhão Internacional \ Concerto 

Avenida (Rio) 

 Teatro Carlos Gomes \ Moulin 

Rouge \ Cassino (Rio) 

 Teatro São José (Rio) 

 Maison Moderne (Rio) 

 Moulin Rouge\ Variedades \ Teatro 

São José (Rio)  

 Coliseu Teatro\ Parque das 

Novidades (Rio) 

 Teatro High Life Nacional\ High 

Life \ Follies Bèrgere (Rio), 

  Follies Brésilliennes (Rio),  

 Tiro Federal (Rio) 

 Cinematógrafo Brasileiro (Rio) 

 Teatro Variedades (Rio)  

 São Pedro (Rio) 

 Paris em Campos (Campos) 

 Palácio de Cristal (Petrópolis) 

  Frontão de Niterói (Niterói) 

 Politeama Concerto (SP) 

 Moulin Rouge\ Teatro de 

Variedades (SP) 

 Teatro Sant’Ana (SP) 
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 Teatro Casino\ Teatro Apolo (SP)  Museu Científico Anatômico (SP) 

 

Ele foi um grande realizador, um grande empresário, inclusive, era chamado de 

cinematógrafo porque queria trazer o cinema para o Brasil. Dono de praticamente todos 

os teatros na praça Tiradentes, alguns dos estabelecimentos não eram utilizados 

exclusivamente pela atividade teatral, tendo pistas de patinação, cassinos, cafés-

concertos, cinematógrafos, de maneira que transitavam nas diversas formas de 

divertimentos.  No entanto o teatro se manteve como linha mestra diante de todos estes 

investimentos, pois segundo ele, essa era a área mais confiável e rentável. (GONZAGA, 

1996, p. 70).  

Com o histórico muito mais relacionado à vida de empresário e menos ao universo 

artístico, no início de sua carreira de empresário teatral Paschoal Segreto era tido como 

um investidor, meramente comercial. Isso se dava pelo fato de jamais ter exercido 

funções artísticas, o que era diferente para os padrões da época. Ele financiava 

produções de companhias teatrais de sua empresa e também de outras, além de alugar 

suas casas de espetáculos para outras companhias.  

Essa nova figura de empresário definiu claramente um modo diferenciado de 

tratamento das produções espetaculares. Fato é que determinadas produções 

teatrais começaram a ser percebidas pelas empresas como frentes de atraente 

mercado a ser explorado e oferecido a um público consumidor ávido por 

novidades e diversão. (CHIARADIA, 2012, p. 46).  

 

Na realidade, Paschoal Segreto com seu olhar de empresário, trouxe grande 

contribuição para a profissionalização do setor teatral da época, ao criar uma 

Companhia de Revistas e Burletas que se propunha a divulgar o teatro ligeiro, pouco 

prestigiado pelas classes abastadas. Pode-se afirmar que a presença deste empresário no 

cenário teatral brasileiro da época foi extremamente lucrativa para o próprio teatro. 

Justamente pelo fato de ter um distanciamento da cena e uma proximidade do mundo 

dos negócios, ele coloca a função de empresário em um patamar de importância 

fundamental para o desenvolvimento do setor, profissionalizando-o. Ele define uma 

forma diferente ao tratar as produções de espetáculos, pois até esse momento, as 
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Companhias não eram percebidas como produto passível de investimento e geração de 

lucros. 

De acordo com alguns estudiosos do período (...), poderíamos concluir que o 

teatro carioca, nas primeiras décadas do século XX, acompanhou o próprio 

movimento de seu público, que assim se delineava: a elite só comparecendo 

às récitas do Theatro Municipal; as camadas médias preferindo as 

companhias estrangeiras e as nacionais de dramas e comédias (...); e os 

seguimentos menos favorecidos economicamente assumindo o gosto pelo 

então chamado teatro ligeiro. (CHIARADIA, 2012, p. 47). 

 

A Companhia Paschoal Segreto era dedicada ao gênero cômico e popular musicado. Foi 

o grande esteio do teatro nacional no que concerne a peças musicadas - operetas, 

burletas e revistas. (CHIARADIA, 2012, p. 44) O empresário quebrou com a diferença 

hierárquica, oferecendo produtos teatrais de bom gosto e bem cuidados do ponto de 

vista das produções. Quando funda a Companhia do Teatro São José, um de seus 

empreendimentos mais importantes para o teatro carioca, vários segmentos da sociedade 

já apreciavam o teatro ligeiro, o que era incomum, uma vez que as camadas médias 

preferiam as companhias estrangeiras ou dramas e comédias brasileiros apontados pela 

crítica especializada da época. 

Um dos mais acalentados empreendimentos de Paschoal Segreto foi a Companhia de 

Revistas e Burletas do Teatro São José. Era uma Companhia estável e de grande porte 

para o início do século passado.  Este empreendimento foi fundamental para a formação 

de um público consumidor, além do fortalecimento do gênero ligeiro, certamente a 

primeira empresa teatral que desenvolve dentro deste contexto seus modos de produção, 

diferentes dos formatos estabelecidos.  

O empresário soube gerenciar seus negócios com ousadia, bom senso e perspicácia. A 

Companhia de Revistas e Burletas do Teatro São José, também chamada de a menina-

dos-olhos de Pascoal Segreto, recebeu diferentes nomes desde a sua fundação em 1913 

até ser assim denominada no período de 1918 a 1923, assim teve em sua totalidade 10 

anos de atuação ininterrupta.  A Cia. foi criada a pedido de alguns atores, e o empresário 

arriscou-se, financiando e instalando-a no Teatro São José, que funcionava como 

cinema e manteve a exibição de filmes curtos antes das apresentações. (CHIARADIA, 

2012, p. 48, 58) 
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(...) a Companhia do Teatro São José no teatro carioca do período é uma 

companhia   inserida no mercado e cujo público teria presença como 

elemento modificador e articulador da cena teatral que ela produzisse. A Cia. 

não se enquadrava inteiramente no modelo das Cias. Dos ‘grandes atores’, 

que se destacaram no panorama teatral brasileiro entre os últimos anos da 

década de 1910 e o final da década de 1930. (CHIARADIA, 2012, p. 66). 

 

O fato da Companhia não trazer o nome de um ator ou atriz fez com que o público que 

se formou em torno não procurasse aquele espetáculo para assistir o seu artista favorito. 

O espectador procurava o espetáculo e a dramaturgia que se criava em torno das 

situações. O empresário que não era um artista, ao fundar uma Companhia Teatral 

talvez não tivesse consciência da contribuição que estava dando ao teatro carioca, na 

institucionalização de um novo modelo de gestão e também de criação artística. Neste 

modelo, o empresário é o dono do espetáculo, e isso quer dizer dos cenários, figurinos, 

partituras e outros bens oriundos deste empreendimento. 

Ao mesmo tempo em que o empresário trazia as classes mais abastadas para o teatro 

ligeiro, em função da qualidade artística, também investia no público popular, uma vez 

que essa população estava retratada nas cenas, que tinha como personagens recorrentes 

malandros, operários, pequenos comerciantes, mendigos, enfim, gente do povo. Um dos 

maiores exemplos é a peça Forrobodó, um choro na cidade nova
90

. 

Foi um dos mais importantes espetáculos do teatro musicado brasileiro de 

todos os tempos. Uma burleta
91

 que retratava frequentadores habituais de um 

grêmio recreativo localizado à Cidade Nova. (...) Forrobodó inaugurou a 

utilização de uma linguagem popular nos palcos brasileiros, nos quais ainda 

falava-se castiçamente à portuguesa. (REIS, 2013) 

 

As falas eram claras e objetivas, e a comunicação extremamente popular criava grande 

proximidade com o mercado consumidor. As revistas transportavam para a cena o 

cotidiano da cidade, assim como as crônicas o faziam nos jornais e periódicos, ambos 

utilizando a ironia e o humor. Estes gêneros considerados ‘menores’ refletiam e tinham 

na população seus maiores interlocutores, desta forma ia-se criando nas camadas 

                                                           
90

 De Luiz Peixoto (1889-1973) e Carlos Bettencourt (1888-1941), estreou em 11 de junho de 1912 pela 

Companhia de Revistas e Burletas do Teatro São José (REIS, 2013). 
91

 Gênero híbrido, com traços dos gêneros cômicos e musicados então em voga - a comédia de costumes, 

a opereta e a revista de ano. (REIS, 2013). 
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populares gosto pelo teatro, um resultado da máxima importância. (CHIARADIA, 2012, 

p. 31) 

O teatro sério
92

 tem no teatro ligeiro uma contraposição. Tratavam-se de produções 

teatrais bem cuidadas, com grande carga de humor, música e atualidades cotidianas. A 

relação entre a construção das cenas e a vida da cidade possibilitou a criação de uma 

dramaturgia específica da época, estabelecendo uma estreita relação entre os autores, os 

textos a serem encenados, os espetáculos e o público. A Empresa de Paschoal Segreto 

foi um importante espaço de experimentação do gênero ligeiro, que ali podia ser 

desenvolvido de maneira profissional. 

O empresário tinha predileção por diversões de nível mais popular, seja por gosto 

pessoal ou por uma visão mercadológica, o fato é que ele investia dinheiro na realização 

e também na divulgação. Desta forma, muitos instrumentos utilizados no marketing de 

vendas de outros produtos, começaram a ser aplicados por Segreto na divulgação dos 

seus espetáculos, entre eles a loteria e as bonificações. A loteria dava direito a prêmios 

sorteados no final de cada espetáculo e as bonificações lhe dava o direito de assistir a 

um novo espetáculo pagando apenas 50% do valor cobrado, usufruindo da mesma 

categoria de assento.  

A excelente relação de Paschoal Segreto com a imprensa – pelo fato de ter trabalhado 

em jornais - também lhe garantia bons espaços para anúncios de grande porte, 

articulados a um verdadeiro plano de mídia
93

, embora não utilizassem essa 

nomenclatura à época. Notas
94

 prévias já eram publicadas antes das estreias, com o 

objetivo de criar certa expectativa no público. Durante o lançamento do espetáculo, 

além dos anúncios, eram feitas reportagens sobre os artistas e os próprios espetáculos e 

posteriormente mais notas garantiam a manutenção do público. Essa estrutura de 

divulgação chama atenção pela similaridade com que é realizada nos tempos atuais. 

Abaixo, um curioso exemplo de nota publicada. 

(...) a empresa Paschoal Segreto acusa, como criminosos, como nocivos ao 

desenvolvimento do gosto pela arte, todos aqueles que não queiram ir ver 

tudo quanto lhes apontou nestas ligeiras linhas, mas que bastam para servir 
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 Como eram chamados os espetáculos com uma dramaturgia mais elaborada, sobretudo dramáticos e na 

maior parte das vezes escritos por autores estrangeiros. 
93

 Planejamento de contratação de mídia para a promoção de um produto. 
94

 Notícias curtas que são publicadas em colunas jornalísticas. 
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de guia às pessoas cultas e de bom gosto. (SEGRETO, 1917 apud 

CHIARADIA, 2012, p.55).  

 

Ao estabelecer essas estratégias, o empresário trabalhava ativamente na captação de 

público e essas metodologias foram fundamentais na conquista deste objetivo. Os 

espetáculos empresados por Paschoal Segreto eram empreendimentos de sucesso, que 

proporcionaram as famosas enchentes
95

 de público, termo utilizado para enfatizar a 

grande afluência de espectadores a determinado evento.  Desta forma, aumentava o 

público consumidor do teatro ligeiro e consequentemente o lucro do empresário. 

Outras ações foram intensificadas no que diz respeito aos formatos das apresentações, 

as reprises e os Benefícios. Essas práticas já se davam no mercado teatral, seja ele 

popular ou erudito com a intensão de aumentar as bilheterias, e nas reprises eram 

apresentados os sucessos realizados na temporada anterior. Os Benefícios eram também 

remontagens, mas com a renda revertida em benefício de algum ator. Era um bom 

mecanismo para sanar algum prejuízo, ou manter o público ocupado no período de uma 

possível entressafra. Paschoal Segreto utilizou esses mecanismos até as últimas 

consequências, institucionalizando o teatro por sessões, trazido para o Brasil pela divette 

Cinira Polonio (REIS, 1999, p. 37) 

Como um homem também de cinema, o empresário trouxe para o teatro o formato de 

exibição cinematográfica, por sessões, assim como ele mesmo havia implantado nos 

cinemas da cidade. A partir da grande penetração dos cinematógrafos
96

 e também a 

abertura dos cineteatros, que punham em risco a atividade teatral, Paschoal Segreto, 

com a intenção de permitir uma maior oferta do produto de teatro, cria um mecanismo 

de apresentar cerca de quatro sessões diárias do espetáculo em cartaz. Os cineteatros 

criaram uma nova modalidade teatral, com duração média de 40 minutos apresentadas 

entre as exibições cinematográficas. A Cia de Revistas e Burletas é sediada no 

Cineteatro São José, no entanto, lá o procedimento se dá ao contrário, os filmes é que 

são exibidos nos intervalos das peças.  

                                                           
95

 Termo incorporado devido às enchentes que a cidade sofria na estação das chuvas. (CHIARADIA, 

2012, p.55). 
96

 Aparelhos inventados pelos irmãos Lumière, em 1895, capaz de reproduzir numa tela em movimento, 

por meio de sequência de fotografias. (HOLANDA, Aurélio) 
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Essa prática se espalha pela cidade e a maioria das Companhias teatrais adotam este 

formato, no entanto há uma grande resistência, sobretudo da dramaturgia que se vê 

obrigada a criar dentro de padrões comercialmente pré-estabelecidos. O espetáculo tinha 

que durar em torno de 1 hora e 15 minutos. O fato do autor ter que desenvolver um 

poder de síntese dessa ordem, sem com isso empobrecer o texto, necessitava de muita 

habilidade, e nem todos se sujeitavam ao formato. Ao mesmo tempo em que a cena 

ganha em rapidez e ritmo, o texto muitas vezes perde em profundidade, e em vários 

casos os mesmos eram arbitrariamente cortados para se adequarem à duração exigida. 

Os atores também reclamavam, pois trabalhavam sem folga semanal e sem descanso e 

ainda fazendo três a quatro sessões diárias. 

De domingo a domingo, viviam em atividade permanente, como operários da 

indústria do lazer em que a atividade teatral se transformava neste momento: 

enquanto apresentava um espetáculo, ensaiava-se a montagem que 

substituiria a que estava em cartaz, pois em geral, as temporadas eram curtas, 

salvo algum grande sucesso. A produção de espetáculo em série e a 

inexistência de subvenções ou patrocínios (que levava a dependência 

econômica do público consumidor) motivou Arthur Azevedo a usar os termos 

comercial ou indústria para designar a produção teatral do período: “o autor é 

o industrial que fabrica, o empresário é o negociante que vende, o público é o 

consumidor que adquire. (...) Sendo a bilheteria a única fonte de renda de 

uma companhia, cabia ao público a determinação da qualidade de um 

espetáculo: espetáculo bom era o que agradava à plateia, garantindo a 

subsistência do gênero. (REIS, 1999, p. 63)  

 

Houve de fato um incremento ao trabalho teatral de forma geral a partir do teatro por 

sessões. A competição na captação de público estabelecida com outras Companhias 

fazia com que tentassem se superar, apresentando espetáculos mais atraentes, inclusive 

do ponto de vista visual. Agora, os atores precisam se esmerar, além de interpretar, 

todos cantam e dançam. Desse modo, o lucro efetivamente aumenta, além da 

sustentabilidade das Companhias, sem falar no público que acessa mais os teatros em 

função da diminuição dos valores dos ingressos. Quanto mais comercial se torna o 

espetáculo mais polêmico também é o teatro por sessões. 

Não gozava a classe teatral do direito de repousar. Vimos agitada, algures, a 

questão do descano semanal dos artistas teatrais, aspiração muito legítima 

que devia ser, desde já, resolvida pelos empresários, que assim praticariam 

um ato de inteira justiça. (NUNES, 1956 apud CHIARADIA, 2012, p. 186). 
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Paschoal Segreto morreu em 1920, aos 52 anos. Apesar das inúmeras campanhas contra 

o teatro por sessões, não cedeu às mudanças e só em 1922, através dos seus sobrinhos e 

herdeiros, modifica-se o sistema de sessões no Teatro São José. Desta forma, o 

empresário mais brasileiro que italiano, especialmente pela Companhia do Teatro São 

José, foi responsável pela formação de muito profissionais de teatro, artistas, técnicos e 

dramaturgos, ao mesmo tempo em que garantia sua popularização, além de oferecer 

oportunidade de sobrevivência em meio frequentemente instável, abrindo também 

espaço para novos profissionais na carreia teatral. (CHIARADIA, 2012, p. 199) 

 

Jardel Jércolis – o espetáculo em primeiro lugar 

Jardel Gonzaga de Boscoli nasceu em 1894 no Rio de Janeiro e morreu aos 50 anos de 

infarto em 1944, também na cidade do Rio. Tendo iniciado sua carreira em 1912, aos 18 

anos de idade, atuou no teatro e no cinema, como ator, roteirista, escritor, dramaturgo, 

cenógrafo, iluminador, diretor, produtor e empresário teatral. Mais conhecido como 

Jardel Jércolis, nasceu e foi criado em uma família de artistas, sobrinho da compositora 

Chiquinha Gonzaga
97

 e irmão do teatrólogo Geysa Bôscoli
98

. Casou-se com a atriz 

Lodia Silva
99

, com quem teve seu único filho, o ator Jardel Filho
100

 (1928-1983). Foi 

ainda tio do compositor Ronaldo Bôscoli
101

 e do radialista Heber de Bôscoli
102

 e avô de 
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 Compositora, pianista e regente brasileira, nasceu em 1847 e morreu aos 88 anos, também no Rio de 

Janeiro.  Autora da primeira marcha carnavalesca com letra Ô Abre Alas e também a primeira mulher a 

reger uma orquestra no Brasil. A comemoração do Dia Nacional da Música Popular Brasileira se dá em 

17 de outubro em função do dia do seu nascimento. 
98

 Advogado, teatrólogo, jornalista, escritor e compositor carioca, nasceu em 1907 e morreu aos 71 anos 

em Caxambú. Suas canções mais conhecidas incluem Céu e mar (com Custódio Mesquita e Jardel 

Jércolis) e Naná (com Custódio Mesquita e Jardel Jércolis). 
99

 Lodia Silva, atriz polonesa nascida em 1907, morreu aos 81 anos no Rio de Janeiro. Em 10 anos de 

carreira, atuou no teatro e no cinema, teve seu personagem mais marcante no filme Noites Cariocas, onde 

também foi conhecida com Lodia Bôscoli. 
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 Jardel Filho nasceu casualmente em São Paulo –seus pais estavam em turnê-  em 1928 e morreu aos 55 

anos no Rio de Janeiro. Foi um importante ator de teatro, cinema e televisão. Casou-se com Glauce 

Rocha, Myriam Pérsia, Márcia de Windsor, Maria Augusta Nielsen e Beth Faria, teve duas filhas Tânia 

Bôscoli (atriz) e Adriana de Bôscoli (produtora). Fez 17 novelas e minisséries e 35 filmes, entre eles 

Terra em Transe, Macunaíma, Pixote -a Lei do Mais Fraco, entre outros. 
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 Ronaldo Bôscoli, compositor e produtor musical  carioca, nasceu em 1928 e morreu de câncer aos 66 

anos no Rio de Janeiro. Casou-se com Nara Leão, Maysa Monjardim e Elis Regina. Compôs, 

com Roberto Menescal, O Barquinho, Nós e o Mar, Telefone e Balançamba e com Carlos Lyra duas 

músicas para o histórico disco Chega de Saudade, de João Gilberto. Produziu diversos espetáculos, o 

primeiro pocket-show, expressão criada por ele, para o Little Club, além dos principais shows do Beco 

das Garrafas. 
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 Heber de Bôscoli, radialista, ator, rádio-ator, apresentador, nasceu em 1910 e morreu aos 45 anos em 

São Paulo. Iniciou sua carreira na Rádio Cruzeiro do Sul em companhia de Ary Barroso. É considerado 
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Tânia Bôscoli e Adriana Bôscoli.  Foi criado no meio artístico, tendo sido um completo 

homem de teatro e um dos pioneiros das grandes revistas no país. 

Foi um empresário teatral atuante, muito embora sua maior expertise não fosse o mundo 

dos negócios, ao contrário do seu antecessor Paschoal Segreto. Jércolis detinha uma 

profunda compreensão da carpintaria teatral e de todas as funções que nela circundam. 

Se Segreto colocou a revista em um patamar de mercado em pé de igualdade com o 

teatro sério, Jércolis dá ao gênero maior elaboração artística, destruindo de uma vez por 

todas o conceito de que esses espetáculos eram destinados exclusivamente às classes 

populares. Há uma preponderância dos elementos cênicos a serviço do espetáculo, o que 

eleva a outro status o gênero ligeiro. 

Duas Companhias estrangeiras de Revistas influenciaram de modo determinante o 

Teatro de Revistas no Brasil: Velasco e Ba-ta-clan. A primeira era uma Companhia 

espanhola, de Madrid, dirigida por Don Eulogio. Inspirou Revistas encenadas no Rio de 

Janeiro entre 1920 e 1923, que faziam referências a trajes típicos espanhóis e aos ritmos 

flamencos. Já a Companhia Ba-ta-clan era uma trupe parisiense que apresentou 

espetáculos que causaram impacto e influenciaram a cena revisteira carioca, 

despertando grande interesse. As coristas tinham corpos esculturais e figurinos que os 

deixavam à mostra, a cenografia era exuberante e a iluminação arrojada, de forma que 

no Brasil ainda não haviam sido apresentados. “(...) isto representou mudança radical na 

cenografia e nos figurinos e a introdução de uma coreografia consciente nos números de 

dança coletiva, até então executados na base do improviso”. (PAIVA, 1991, p. 218) 

Jércolis, que já era um arrojado e irreverente empresário, se deixou influenciar pela 

qualidade artística das empresas teatrais estrangeiras e não apenas adotou muitas das 

inovações mencionadas, como também fundou sua própria Companhia, que nasceu nos 

anos 20, em meio às heranças deixadas pela grande Companhia Ba-ta-clan. Jardel 

Jercolis tinha um sócio: Patrocínio Filho – conhecido no meio teatral como Zeca, em 

                                                                                                                                                                          
um dos maiores arrecadadores publicitários das emissoras de rádio, tendo criado programas de forte apelo 

popular e grande audiência. Dentre eles, A Felicidade bate à  sua porta , primeiro programa de prêmios 

com transmissão externa e Trem da Alegria, criado em 1942, em parceria com sua esposa e atriz Iara 

Salles e Lamartine Babo, apresentando o Trio de Osso, que tinha enorme audiência a ponto de ser 

apresentado em teatros ao longo de 13 anos. 

http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/03/lal-e-seus-trocadilhos.html
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alusão ao seu pai, José do Patrocínio
103

. Ambos fundaram a Tro-lo-ló, o nome é uma 

brincadeira com a citada companhia francesa. 

Patrocínio Filho deixou a Companhia antes de estrear e Jardel Jércolis assumiu o 

empreendimento. Jércolis era um encenador completo, com pleno conhecimento e 

domínio de todos os elementos componentes da linguagem teatral. Como precursor das 

grandes revistas no Brasil, revolucionou o Teatro Musicado, com um repertório 

absolutamente original que provocava e eletrizava as plateias, marcando definitivamente 

a evolução do gênero no país. O empresário era também ator, autor, cenógrafo, diretor, 

maestro e, eventualmente, compositor das músicas de alguns dos seus espetáculos. 

Sem o sócio, Jércolis seguiu sozinho, administrando e dirigindo artisticamente a 

companhia Tro-lo-ló. Ela foi considerada um dos mais importantes signos de mudança 

estética do teatro musicado no Brasil à época.  

Para escrever a revista de estreia em novo formato, foram convidados dois 

autores de prestígio no meio intelectual: Humberto de Campos e Oscar 

Lopes. (...) Jardel havia prometido ao público um texto com mais ‘qualidade’ 

e um espetáculo deslumbrante. Para tanto, cortinas mais ágeis, novas músicas 

e diferentes quadros cheios de novidades foram escritos. O cenógrafo Luis de 

Barros (...) fugindo da repetição ingênua dos telões de fundo utilizados nas 

revistas da praça Tiradentes. Era quase uma exigência dos novos tempos.  

(GUINSBURG, 2012, p. 446) 

 

Jércolis era um homem do palco, apaixonado pelo teatro e para quem a qualidade do 

espetáculo estava à frente de tudo. A iluminação passou a ser elemento integrante da 

cena, e foi justamente ele quem elevou a iluminação teatral a um patamar de apuro 

artístico e profissional; conduzindo com técnica e sensibilidade, transfigurando 

cenários, já criando variações de intensidade, cores e sombras. (GUINSBURG, 2012, p. 

447) A produção elaborada e a precisão técnica, somados a um elenco de atores, 

comediantes, cantores e compositores de alto nível, resultavam em espetáculos muita 

qualidade.  
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 Tido como autor menor, excessivamente comercial e sensacionalista. Mais conhecido como Zeca 

Patrocínio, era um grande personagem, boêmio inveterado que, depois de cair em desgraça na política, 

dedicou o fim da vida ao projeto de construção de um improvável dirigível e morreu em 1929, em Paris, 

aos 44 anos vítima de tuberculose. 
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Jércolis e Luis Peixoto
104

 começaram a desenvolver vários projetos em conjunto. Eram 

contemporâneos, sendo que Peixoto atuou intensamente como dramaturgo, compositor e 

letrista, tendo sido parceiro de Custódio Mesquita, Chiquinha Gonzaga, Ari 

Barroso, José Maria de Abreu, entre outros. Foi durante 45 anos um dos nomes mais 

importantes do teatro de revistas do Brasil, tendo participado de mais de cem peças do 

gênero e encontrado nele o maior campo para o seu talento. 

Quando Luis Peixoto chegou da Europa, veio disposto a abrir espaço para substituir o 

uso musical de ritmos ultrapassados, através da utilização intensa de ritmos da 

atualidade, especialmente os das composições populares brasileiras. Jardel Jércolis e 

Luis Peixoto fizeram uma dupla inovadora, atuando de forma moderna e bem cuidada, 

seguindo os padrões de qualidade europeia, mas atentos à presença de conteúdos 

nacionais, mostrando em suas peças a cultura e os costumes tipicamente brasileiros. 

Ao lado de Luiz Peixoto, Jardel arriscou-se ainda mais nas renovações 

cênicas para o teatro de revista. Talvez por que ambos tivessem 

experimentado diversas funções teatrais, o que lhes garantia conhecer por 

dentro o ‘edifício revista’. Luiz Peixoto era poeta, letrista, autor, cenógrafo e 

diretor. Apesar de não ter habilidades de um dramaturgo, Jardel mostrou-se à 

nossa história de forma também eclética. Era dançarino e empresário, dirigia, 

iluminava, regia orquestras, cantava e também maxixava. (...) Nos seus 

cartazes, o nome das vedetes brilhava em primeiro lugar. (GUINSBURG, 

2012, p. 450). 

 

O Teatro de Revista, gênero que teve seu apogeu nas décadas de 40 e 50, é considerado 

o mais importante e expressivo no sentido de produção teatral brasileira. As peças 

buscavam retratar os principais acontecimentos do país de forma cômica, política e 

crítica. Além da Tro-lo-ló, Jardel Jércolis dirigiu outras três Companhias, a Companhia 

de Espetáculos Modernos, Paradise e a Companhia Jardel Jércolis que lhe rendeu muito 

sucesso. “(...) Sua Companhia voou com a revista para outro bairro do Rio de Janeiro, a 

Cinelândia, inaugurando ali uma linguagem mais elaborada e uma grande carreira de 

sucesso”. (GUINSBURG, 2012, p. 446) 

Na década de 1920, a vinda da companhia francesa Ba-ta-clan trouxe também novas 

influências para o gênero: desnudou o corpo feminino, despindo-o das grossas meias. 
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 Nasceu em 1889 e morreu em 1973. Importante dramaturgo brasileiro, trabalhou também em jornais e 

revistas como redator e caricaturista. Autor, cenógrafo, compositor, diretor, diretor artístico, figurinista, 

mas sobretudo um homem voltado para a cultura brasileira, principalmente a música e o teatro. 
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As coristas passam então a serem mais valorizadas em danças, quadros musicais e de 

fantasia, não apenas como elementos coreográficos, mas também cenográficos. A 

companhia de Jardel Jércolis substituiu a orquestra de cordas pela banda de jazz e a 

performance física do maestro passa a fazer parte do espetáculo, demonstrando a 

influência dos ritmos americanos. 

A partir da Companhia, Jércolis, já com seus 30 anos de idade, desenvolveu um trabalho 

sistemático de montagens de espetáculos de revistas. A partir deste período foram 

muitas as realizações, inclusive encenando vários espetáculos por ano em determinados 

períodos. 

 Fora do sério (1925) 

 Fla-Flu (1925) 

 Stá na Hora (1925) 

 Zig-Zag (1926) 

 Plus Ultra (1926) 

 Bric-à-Brac (1926) 

 Zás tras(1927) 

 Não é isso que eu procuro (1928) 

 Angu de Caroço (1932) 

 Banana Real (1932) 

 Canja de Peru (1932) 

 Pais do Contra (1933) 

 Pra Mim Chega! (1933) 

 Traz a Nota! (1933) 

 Alô...Alô...Rio¿ (1934) 

 Ensaio Geral (1934) 

 Ondas Curtas (1934) 

 Gol (1935) 

 Rio Follies (1935) 

 Estupenda (1935) 

 Maravilhosa (1936) 

 No Tabuleiro da Baiana (1937) 

 Sempre Sorrindo (1938) 

 O Tesouro do Sultão (1939) 

 Do que Elas Gostam (1941)  

 Filhas de Eva (1941) 

 Hoje tem Marmelada (1942) 
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O empresário teatral transitava entre o teatro de revistas e a Música Popular Brasileira 

com grande desenvoltura. Além de comandar espetáculos, lançou muitos artistas, tanto 

das artes cênicas como da música, entre eles: Francisco Alves, Silvio Caldas, Araci 

Cortes, Lodia Silva, Heckel Tavares, Sinhô, Lamartine Babo, Noel Rosa, Assis Valente, 

Custódio Mesquita, Radamés Gnatali, Bonfiglio de Oliveira, Ari Barroso, Virgínia 

Lane, Dercy Gonçalves, Grande Otelo, Oscarito, Nestor Tangerini – diretor artístico da 

companhia e autor da revista "No tabuleiro da baiana". 

Francisco Alves ficou conhecido pela composição A voz do violão, canção-brasileira 

composta para a revista Não é isso que eu procuro, apresentado no teatro pela 

Companhia de Jardel Jércolis quando excursionou pela primeira vez ao exterior, 

apresentando-se em Buenos Aires, Argentina. No ano seguinte Araci Cortes, também 

apresentou-se com grande êxito, ao lado de Sílvio Caldas, interpretando o samba 

Mulato Bamba de Ari Barroso na revista Angu de Caroço, estreada no Teatro Carlos 

Gomes. Ainda em 1932, Capiba compôs, com Ascenso Ferreira, o maracatu É de 

Tororó, que, depois de se tornar um sucesso em Recife, foi levado para o Rio de 

Janeiro, sendo incluído em outra revista de Jércolis, que excursionou por Brasil, 

Espanha e Portugal.  

O empresário foi também figura fundamental na carreira do ator Grande Otelo, a quem 

este deve inclusive a escolha do nome artístico. Quando o então menino Sebastião foi 

para o Rio de Janeiro, já era chamado de Otelo, mas Jardel Jércolis lhe batizou com o 

nome que o consagraria, segundo o próprio ator já seria uma piada quando ele 

aparecesse no palco tão pequeno. Otelo iniciou sua carreira profissional em 1935 na 

Companhia Jardel Jércolis, a quem conheceu ao cantar na Rádio Educadora Paulista. 

Passou, assim, a excursionar pelo Brasil na Companhia do empresário e revistógrafo. 

Nesse mesmo ano, atuou pela primeira vez no cinema no filme "Noites Cariocas", de 

Enrique Cadimano, onde Jércolis também era ator e roteirista.  

Em 1941, Jércolis viveu uma polêmica com o espetáculo Filhas de Eva, que escreveu 

em parceria com Custódio Mesquita. A peça era uma homenagem às mulheres encenada 

no Teatro República, no Rio de Janeiro, e tratava de fatos românticos do dia a dia, 

recheada de situações hilariantes, que se referiam aos oportunismos amorosos. 

Considerada uma comédia picante, repleta de malícia, sensualidade e mulheres 
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seminuas, o espetáculo foi declarado impróprio para menores. Filhas de Eva aborda 

ainda a formação de uma sociedade brasileira que começa a engatinhar em direção a um 

futuro promissor, fazendo alusões ao rádio e uma cômica exaltação à moda, bem ao 

estilo irreverente da cultura carioca.  

Jardel Jércolis levou sua Companhia com seus espetáculos tipicamente brasileiros em 

importantes turnês pela Europa e América Latina.  Outra inovação trazida pelo 

empresário foi um instrumento chamado solovox
105

, que foi executado pela primeira vez 

pelo músico Valdir Calmon. Este instrumento foi desenvolvido e fabricado entre 1940 e 

1948 nos Estados Unidos e é uma espécie de percussor do sintetizador, podendo criar 

sons de instrumentos de cordas, sopros e órgão e sendo amplamente utilizado na música 

em seu tempo. 

Isso proporcionou um senso artístico muito apurado, desde as suas interferências nas 

construções cênicas, até a percepção e a busca de novos talentos. Desta maneira, ele 

proporcionou que muitos artistas se tornassem famosos através de suas mãos. Soube 

também orquestrar as influências estrangeiras em consonância com os talentos 

brasileiros. Absorveu em seus quadros coreógrafos vindos em turnês de companhias 

internacionais e deu espaço para os artistas brasileiros. Deu grandes contribuições para a 

revista brasileira, transformou procedimentos cênicos e proporcionou diálogos culturais 

consolidados entre as companhias brasileiras e europeias. Jércolis foi um arrojado e 

irreverente empresário que foi capaz de desviar a velha estética revisteira para voos 

mais modernos e arriscados. (GUINSBURG, 2012, p. 446) 

 

Walter Pinto– o empresário protagonista 

Carioca nascido em 1913, Walter Pinto faleceu no ano de 1994, aos 81 anos, também no 

Rio de Janeiro. Foi casado com a atriz Iris Bruzzi, com quem teve três filhos. Formou-

se em Contabilidade e Ciências Econômicas, mas acabou dedicando-se à Companhia de 

Teatro Pinto, fundada por seu pai, Manoel Pinto, dirigindo-a depois da prematura morte 

de seu irmão Álvaro, ainda na década de 1940. Seu pai deu início à Empresa Teatro 
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 Instrumento eletrônico provido de pequeno teclado, com registro ou sem ele, usado na execução de 

certas músicas populares, e que, aplicado ao piano, produz uma linha melódica insistente de sons que 

imita o timbre de alguns instrumentos. 
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Pinto Ltda, que veio a se tornar uma das maiores companhias de teatro musicado da 

história do teatro brasileiro, encenando Revistas e revelando uma geração de atores, 

músicos e compositores, dentre os quais se pode listar: Dercy Gonçalves, Carmem 

Miranda, Assis Valente, Oscarito, Grande Othelo, Mara Rubia, Virginia Lane, Aracy 

Cortes, Margot Louro e do músico Julio Cristobal Martinez, entre outros.  

A Companhia foi fundada em 1924 e se instalou no Teatro Recreio. Foi um período de 

grandes espetáculos, que passa a abrigar autores e atores próprios. Em seguida, 

transfere-se para o Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, como Companhia de 

Revistas Margarida Max. Nessa segunda fase, a revista é movida por poucos e grandes 

nomes que levam o público ao teatro.  

Existe mesmo uma rivalidade amigável entre as primeiras estrelas de cada companhia 

na disputa pela preferência dos espectadores. É uma fase em que a revista se equilibra 

entre quadros cômicos e de crítica política, e os números musicais e de fantasia. O 

elemento espetacular começa a ganhar força, e tem seu apogeu na fase seguinte, a da 

féerie
106

. 

Em 1933, Manoel Pinto tornou seu filho Álvaro sócio da empresa, em contrato no qual 

formalizava a sociedade. Mas Walter Pinto teve que assumir a empresa da família com 

apenas 27 anos, após a morte de seu irmão. Atuava como autor e empresário e era um 

grande homem de negócios. Ao assumir, como bom administrador de empresas, a 

organizou comercialmente. Dividiu em setores de produção, havendo direção de 

cenografia, direção de carpintaria, direção musical, além de adotar subdivisões técnicas, 

como coreógrafo, professor de dança, professor de canto e iluminador – que, 

curiosamente, permanecem nos dias de hoje. Walter Pinto é responsável por incluir 

definitivamente as classes mais abastadas nas plateias do Teatro de Revistas. Foi o 

primeiro a reformar uma sala de espetáculos, colocando cadeiras estofadas. No entanto, 

manteve o balcão e as galerias, de onde se podia assistir os espetáculos com preços mais 

baratos.  

Produtor e autor dos maiores espetáculos do Teatro de Revista brasileiro, Walter Pinto 

revolucionou o gênero entre as décadas de 1940 e 1950. Coube a ele garantir o caráter 

de espetáculo à cena, com escadas, luzes, coreografias grandiosas, coros e orquestras 

                                                           
106

 Feérico, mágico e encantador. 
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numerosos. Coristas francesas, argentinas e russas foram contratadas para suas 

produções, das quais participaram grandes vedetes, atores e atrizes. Muitos títulos 

traduziam o descompromisso com a trama e o firme propósito de divertir. O tema do 

carnaval, pela óbvia semelhança do descompromisso, da musicalidade e do apelo ao 

corpo, é recorrente. Técnica e artisticamente, os espetáculos da Companhia Walter Pinto 

atingem, como se dizia em seu tempo, nível internacional.  

O protagonismo dos atores neste período encontra-se totalmente diluído em detrimento 

às grandes produções e a figura do primeiro ator desaparece, sendo substituído pela 

credibilidade da empresa na produção de grandes espetáculos, uma vez que o elenco 

formado por numerosos artistas se reveza em cada temporada. Suas produções 

grandiosas contavam com elenco de estrelas nacionais e internacionais. A direção 

investe na ênfase à fantasia, por meio do luxo, de grandes coreografias, cenários e 

figurinos suntuosos. A maquinaria, a luz e os efeitos equivalem ao intérprete em 

importância.  

Neste período, consagra-se plenamente este gênero, que já se transformara em 

significativa indústria de diversões. Walter Pinto foi considerado o maior empresário de 

revistas de todos os tempos, onde atuou como empresário teatral e também como autor.  

Renovou o teatro de Revistas e proporcionou seu auge, com espetáculos em que a 

cenografia e grandes efeitos eram os principais atrativos - não propriamente um enredo 

ou a presença de determinada estrela em cena. Venceu pela Associação Brasileira de 

Críticos Teatrais (ABCT) os prêmios de melhor produtor de teatro musicado dos anos 

de 1949, 1950, 1951 e 1953, categoria criada em consequência de seu trabalho e muito 

provavelmente a ele dedicada. 

Walter Pinto tira também a ênfase do autor e além dos primeiros atores para valorizar a 

espetacularidade da cena: escadas, luzes, grandes coreografias, efeitos de maquinaria, 

coros numerosos e grande orquestra garantem o sucesso dos espetáculos que se 

sucedem. Contrata coristas argentinas, francesas e até russas que atuam principalmente 

nas partes musicais, para as quais mantém um grupo de bailarinas. Durante a guerra, 

ensaia quadros patrióticos. 

Graças à mistura de glamour, produção requintada e mulheres bonitas, de corpos 

esculturais em trajes provocantes, suas revistas musicadas caíram no gosto do público 
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de teatro de classes sociais variadas, chamando a atenção também de artistas de outros 

países, como atestou o cronista Carlos Machado ao citar o ator francês Paulo Nivoix a 

respeito da revista Trem da Central, de Walter Pinto e Freire Jr., em 1948: "Nunca 

imaginei que no Brasil houvesse um produtor de tal força para extasiar o público. O que 

acabo de ver em Trem da Central é digno de ser mostrado em qualquer parte do mundo 

sem receio de ser superado". (PINTO, 1977) 

Ele se esforçava para que tudo saísse como sonhou, e não se preocupava apenas com a 

parte estética, mas não só dava atenção à qualidade do roteiro e às sátiras políticas, 

como também atualizava o gênero revista, buscando sempre possibilidades para que seu 

teatro continuasse vivo. Foram mais de 150 espetáculos em cerca de 40 anos de 

produção na Empresa de Teatro Pinto Ltda. Inúmeros textos foram encenados, músicas 

tocadas, figurinos criados, cenários montados, luzes projetadas, atores e bailarinas 

apreciados. E, para garantir toda a produção, um enorme trabalho administrativo era 

necessário. 

As músicas eram elaboradas e muitas vezes compostas especialmente para o espetáculo. 

As produções contavam com excelentes arranjadores e orquestra de no mínimo 18 

músicos. O auge da Companhia Walter Pinto se deu entre os anos de 1945 e 1955, com 

revistas como Muié Macho Sim Sinhô (1950) e ‘É Fogo na Jaca (1953). Montadas em 

escala industrial, as revistas reuniam vedetes brasileiras e estrangeiras e misturavam, 

sem qualquer pudor, estilos musicais. A revista É de Xurupito, por exemplo, 

unia Rhapsody in Blue, do Gershwin e samba.  

Seus espetáculos eram literalmente espetaculares, coreografias com 40 girls
107

, cortinas 

de veludos, cenários suntuosos, plumas, iluminação feérica e muitas cascatas: de fumaça 

de espuma, de água e de mulheres. “Sua atuação acabou por mudar o conceito de 

temporada. Antes, muitas companhias montavam 12 ou 24 peças por ano. Depois do 

modelo Walter Pinto, duas, no máximo três por ano resultavam na medida do sucesso”. 

(GUINSBURG, 2012, p. 451). 

É curioso percebermos que o empresário dos empresários traz novamente para o 

momento um modelo que acaba por se aproximar do modelo atual, no que diz respeito à 

diminuição dos números de espetáculos montados e também do número de sessões a 
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 Dançarinas, muito bonitas que usavam trajes que deixavam o corpo a mostra e não atuavam. 



76 

 

serem executadas. No entanto, o caráter festivo de grande evento é aprimorado e a 

figura do empresário teatral é enaltecida. Walter Pinto, mesmo nesta época, é ainda o 

patrocinador e produtor do espetáculo, e o foco no público e na renda das bilheterias é 

fundamental para garantir a sobrevivência do espetáculo. 

Em termos numéricos, o teatro de revista foi o gênero mais expressivo que o 

Brasil já teve. E não se podem desprezar os números. (...) O teatro de revista 

no Brasil pode ser visto como um gênero de teatro musical (...) pode ser 

entendido como divulgador dos êxitos da música popular brasileira (...) pode 

ser tomado, também, como o gênero que melhor exprimiu a ideia que o 

Brasil tinha de si nas primeiras décadas do século XX. (...) Podemos observá-

lo, inclusive, como empresa de arte e diversão de massa e, também dizer que 

é um dos elementos responsáveis no processo da formação da nossa 

identidade cultural. (GUINSBURG, 2012, p. 450). 

 

Alguns comprovantes encontrados no seu acervo
108

 de compra de figurinos e adereços 

em Paris, por exemplo, mostram como Walter era influenciado pela estética do teatro 

francês e não, como se falava, na época apenas pelo cinema de Hollywood. A bailarina 

clássica Marina Marcel chegou a usar figurinos feitos sob medida por lojas parisienses. 

Já os equipamentos de luz e som eram trazidos dos Estados Unidos. Como era 

iluminador, Walter Pinto guardou catálogos e uma extensa listagem do material que 

possuía em seu almoxarifado. 

O empresário é o que se poderia chamar nos dias de hoje de uma personalidade 

antenada. Ao contrário de alguns críticos que escreviam nos jornais que Walter Pinto 

teria trocado a estética europeia pela americana, certamente ele não fez essa troca, mas 

conjugou as duas. O sucesso alcançado com suas revistas musicais era tão grande que, 

depois do êxito de Eu Quero Sassaricá, em 1951, o produtor se deu ao luxo de passar o 

ano seguinte viajando pela Europa a fim de pesquisar tendências para suas montagens 

seguintes.  

Walter Pinto colocou definitivamente o empresário de Teatro de Revistas como um 

protagonista no processo de produção, dentro de um formato de teatro empresarial. A 

Revista se consolidou como arte de massa e, em termos numéricos, foi o gênero mais 
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 Acervo doado em 1979 ao Serviço Nacional de Teatro (SNT), é composto por programas, textos de 

peças, partituras e fotos de espetáculos e artistas. Pertence desde 2010 ao projeto Brasil Memória das 

Artes, por onde passa por processo de organização e identificação no Centro de Documentação da 

Funarte. 
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expressivo que o Brasil já teve. Por isso, “(...) podemos observá-lo inclusive, como 

empresa de arte e diversão de massa e, também dizer que é um dos elementos 

responsáveis no processo da formação da nossa identidade cultural”. (GUINSBURG, 

2012, p. 456) 

Depois de Paschoal Segreto, que definitivamente profissionalizou o teatro carioca, e 

Jardel Jércolis, que colocou Paris na cena brasileira, surge Walter Pinto, este grande 

empresário que dá a impressão de ter absorvido todo o conhecimento acumulado da 

área, e transformado a revista em puro luxo e esplendor, quase desconectado das 

revistas de ano do século anterior. Vaidoso e atencioso, o próprio produtor fazia questão 

de receber no aeroporto as vedetes e bailarinas estrangeiras contratadas para seus 

espetáculos. Embora tenha atuado em dois filmes –Samba da Vida (1937) e Mulheres 

de Fogo (1959), não investiu na carreira de ator. 

Walter Pinto nunca entrou em cena, mas pensou nela como se fosse seu 

próprio palácio dos sonhos. (...) Nos cartazes, destacava-se em primeiro lugar 

o nome Walter Pinto. Aos poucos, seu rosto começou a se revelar no material 

de propaganda. Mais tarde, com bigodinho sorridente, a figura magricela 

começou a aparecer emoldurada por uma grande estrela. Sua foto ficava 

sempre acima das vedetes. (GUINSBURG, 2012, p. 450). 

 

Em sua coluna, o cronista Carlos Machado ainda publicaria:  

O êxito de Walter Pinto é devido, sobretudo, a ele mesmo. Podem figurar nos 

letreiros luminosos os nomes de Oscarito, Virginia Lane, Grande Otelo ou 

Mara Rubia, as maiores atrações nacionais. De um momento para outro, esses 

grandes nomes [...] são obrigados a sair do palco das revistas de Walter Pinto. 

Saem mas não fazem falta. O êxito é o mesmo... A explicação é óbvia: 

Walter Pinto apresenta uma revista em conjunto, e é o conjunto que se firma. 

Sua maior vitória está neste detalhe" (MACHADO apud CHIARADIA, 2010, 

p. 15). E assim reinou Walter Pinto, com sua milionária Companhia, durante 

mais de 20 anos. 

Ao se falar em teatro de revista, ainda que nos venham as ideias de vedetes, 

de bananas, de tropicália, de irreverência e, principalmente, de humor e de 

música, muita música. Mas que venha também a consciência de um teatro 

que contribuiu para a nossa descolonização cultural, que fixou nossos tipos, 

nossos costumes, nosso modo genuíno do 'falar à brasileira'. Pode-se dizer, 

sem muito exagero, que a revista foi o prisma em que se refletiram as nossas 

formas de divertimento, a música, a dança, o carnaval, a folia, integrando-os 

com os gostos e os costumes de toda uma sociedade bem como as várias 

faces do anedotário nacional combinadas ao (antigo) sonho popular de que 

Deus é brasileiro e de que o Brasil é o melhor país que há. (VENEZIANO, 

1994, p. 46) 
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Bibi Ferreira – a empresária-atriz 

Em julho e agosto de 1944 estrearam no teatro Fenix, na cidade do Rio de Janeiro, as 

peças Sétimo Céu de Austin Strong e A Moreninha de Joaquim Manoel de Macedo. Os 

espetáculos tiveram grande repercussão e surgiram com uma inovação: o elenco era 

equilibrado sem a figura do primeiro ator como relevo. Neles, atuaram Cacilda Becker, 

Maria Della Costa
109

, Paulo Porto, e também Bibi Ferreira, que aos 22 anos de idade já 

era uma atriz aclamada.  

Mas ali Bibi Ferreira não era apenas atriz, mas também a dona de uma nova companhia 

de teatro fundada naquele mesmo ano por incentivo de seu pai, Procópio Ferreira. Os 

espetáculos integraram a fundação e o repertório da Companhia Bibi Ferreira, que 

permaneceriam em cartaz ao longo deste ano de 1944. Era uma grande e arriscada 

empreitada abrir uma nova companhia, ainda tão jovem. Bibi Ferreira já trazia novas 

ideias para o teatro da época, e também acreditava-se uma atriz promissora, mas a 

administração teatral requeria outras habilidades. Bibi Ferreira desenvolveu inúmeras 

habilidades artísticas e de administradora, tendo procurado qualificar-se para elas, 

construindo uma das carreiras mais bem sucedidas do teatro brasileiro. “Fui eu quem a 

lançou, mas um dia falei, depois que ela se firmou e casou: minha filha, nós dois juntos 

somos uma bolsa só.  É melhor nos separarmos. E pronto”. (ALMEIDA, 1976 apud 

PRADO, 1993, p. 44) 

Bibi Ferreira, ou Abigail Izquierdo Ferreira, foi registrada no Rio de Janeiro em 10 de 

junho de 1922, data que acabou sendo adotada como sua oficial de nascimento
110

.  Filha 

da bailarina e cantora espanhola Aída Izquierdo e do ator Procópio Ferreira. Estreou em 

cena com um mês de vida, na peça Manhã de Sol, no colo de sua madrinha Abigail 

Maia
111

 (que inspirou seu nome de batismo), esposa do autor e padrinho Oduvaldo 
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 Nasceu no município de Flores da Cunha, 01/01/1926. Trabalhou como show-girl, manequim e 

modelo fotográfico no Cassino Copacabana. Em 1944, fez seu primeiro papel no teatro em A Moreninha, 

a convite de Bibi Ferreira. Em 1948, fundou sua Companhia e em 1954 seu teatro, em São Paulo. Vive 

em Paraty, onde é proprietária de um Hotel administrado por ela.  (BRANDÃO, 1994, p.11) 
110

 Apesar de na sua certidão constar 10 de junho de 1922 como o dia do seu nascimento, ela própria 

jamais teve certeza da data de seu aniversário, pois sua mãe afirmava que o dia teria sido 1º de junho, 

enquanto seu pai sustentava que o dia certo era 4 de junho.   
111

 Atriz, cantora e rádio-atriz gaúcha, nasceu em 1887 e morreu aos 94 anos no Rio de Janeiro. Fundou 

uma companhia teatral com Oduvaldo Viana, com quem se casou e teve duas filhas, Marilda Viana e 

Yedda Viana. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oduvaldo_Viana


79 

 

Viana
112

, pai do dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha. Seu bisavô materno 

era cantor lírico e os avós artistas de circo.  

Quando nasceu, Procópio Ferreira ainda era um ator em ascensão; ele despontou para a 

atividade teatral no circo-teatro – gênero que teve grande desenvolvimento no Brasil. 

Esta foi a grande escola de muitos talentos de sua geração, por ser extremamente 

popular, alcançando lugares onde nem as comédias mais populares conseguiam chegar. 

É deste mesmo viés que vem a linhagem materna de Bibi Ferreira, já que praticamente 

toda a família de sua mãe foi de artistas de circo. A família Queirolo teve quatro 

gerações de sucesso no circo brasileiro e internacional, com cantores, malabaristas, 

acrobatas, saltadores e palhaços. 

Um ano depois de seu nascimento seus pais separaram-se. Abigail Ferreira foi viver 

com a mãe então com 16 anos de idade, e atuava na Companhia de Revistas Velasco, 

que excursionava à época pela América Latina. Nas turnês, aprendeu seu primeiro 

idioma, o espanhol. Aos três anos de idade, aproveita um intervalo e entra em cena 

imitando uma corista. O que seria um problema se tornou uma solução uma vez que a 

tal aparição se transformou em sucesso e foi aclamada pelo público. A partir daí, fez 

participações cantando zarzuelas, o que a tornou conhecida como “la niña de Velasco”. 

De volta ao Brasil, com cerca de sete anos, ingressa no Coro Infantil e na escola de 

dança do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde estudou com Maria Olenewa e foi 

colega de classe de Eva Todor. Permaneceu no Coro e no Corpo de Baile até os 14 anos, 

participando de óperas e balés, como o grupo dos Soldadinhos Mirins – em Carmen, de 

Bizet. Depois deste período, a jovem Abgail ainda aperfeiçoou os estudos de balé em 

Buenos Aires, no prestigiado Teatro Colón. Sua relação com a música também vem de 

criança: começou a estudar piano aos 10 anos e adaptava letras de composições de Noel 

Rosa e Lamartine Babo a melodias de óperas de Verdi e Rossini. A experiência seria 

utilizada por ela, anos mais tarde ao compor a "Operabrás", onde mesclou letras de 

Dorival Caymmi e Lamartine Babo a músicas de Rossini e Gounod. 
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 Foi autor, diretor, produtor e roteirista de teatro e cinema. Nasceu em São Paulo em 1892 e morreu no 

Rio de Janeiro, aos 80 anos. Suas peças teatrais começaram a ser encenadas em 1916. Escreveu 15 peças 

e 9 roteiros para cinema e tv. Foi casado com a atriz Abgail Maia, com quem teve duas filhas e com a 

escritora Deocélia Viana, com quem teve seu filho, o Vianinha. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diretor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roteiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/1916


80 

 

Com apenas 14 anos, em 1936, já era formada em piano e estudava violino e violão–

instrumento, que também já lecionava no período. Compôs neste mesmo ano sua 

primeira valsa, chegando a pensar em se dedicar à música e tornar-se maestrina. Na 

época, a jovem pianista Wanda Lacerda
113

 tornou-se intérprete das composições 

clássicas de Bibi Ferreira. Participou também do filme Cidade Mulher, de Humberto 

Mauro, produzido e estrelado por Carmen Santos. No filme, cantou o samba Na Bahia, 

de Noel Rosa e José Maria de Abreu. Na sequência dos acontecimentos, Cesar Ladeira, 

a frente de um programa na Rádio Mayrink Veiga, a levou para se apresentar. 

Foi no teatro, ao lado de Procópio Ferreira, grande mestre e mentor que Bibi Ferreira, 

teve a sua estreia oficial aos 18 anos. O texto era o clássico La Locandiera, de Carlo 

Goldoni, no papel-protagonista de Mirandolina. Seu pai lhe enviou um telegrama, no 

qual escreveu “Queres estrear comigo no Serrador
114

?” Ele nem esperou a resposta, foi 

encontrá-la e disse “Menina, as poucas coisas que vi você fazer no palco me deixam 

tranquilo”. 

La Locandiera, cujo título foi traduzido para O Inimigo das Mulheres estreou em 

fevereiro de 1941 no Teatro Serrador. A comédia de Goldoni que se apropria da 

tradição da Comédia Dell’arte
115

, proporcionou à jovem atriz Bibi Ferreira uma ótima 

estreia, sucesso de críticas e público. 

Vendo Bibi Ferreira estrear ao lado de seu pai, desejo que o Brasil 

compreenda e dê o devido apreço a esse fato extraordinário. A mesma 

geração que assistiu ao advento de Procópio tem a alegria de saudar na filha a 

continuação do renome do grande artista. Ela aparece completa, num papel 

de difícil interpretação e o faz com tanta simplicidade, perfeição e graça, que 

se diria estar ali não uma aprendiz, mas uma mestra, com longa experiência 

da cena. (ATHAYDE apud LIMA, 2013, p. 30) 
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 Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1923. Foi uma importante atriz brasileira tendo 

participado de 12 filmes, 17 novelas e mais de 40 peças teatrais. Também foi presidente do Sindicato dos 

Artistas e Técnicos de Teatro. Faleceu no Rio de Janeiro, aos 77 anos, em 14 de julho de 

2001(www.museudatv.com.br/biografias). 
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 Teatro localizado na Rua Senador Dantas a arrendado por Procópio Ferreira em 1939 para sediar sua 

Companhia. (DIAS, 2012, p.375) 
115

 Tipo de teatro, sem texto convencional, de improviso e eminentemente popular. Surgiu na metade do 

século XVI, na Itália, atingindo o auge de popularidade e prestígio no século XVII. Reconhecido como o 

marco da profissionalização do teatro ocidental. (CARVALHO, 1994, p.49) 
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Desde muito jovem Bibi se constrói como uma profissional capaz de dominar a 

carpintaria teatral e sintetizar na cena a cultura artística herdada e adquirida pelo 

contexto familiar. Foram várias críticas positivas publicadas nos mais importantes 

jornais da época
116

, e até um poema de Catulo da Paixão Cearense foi publicado em sua 

homenagem. Procópio Ferreira mandou imprimir uma brochura com tudo o que havia 

sido publicado nos jornais sobre a estreia da filha.  

Bibi Ferreira cumpriu longa temporada com a estreia de La Locandiera, além do 

repertório da Companhia Procópio Ferreira que continha autores estrangeiros e 

brasileiros e contava com grandes espetáculos em 1941
117

. No ano seguinte, a 

Companhia seguiu com o repertório em turnê para o interior de São Paulo, e se estendeu 

para o sul do país, rodando em mais de 30 cidades, nas quais Procópio Ferreira 

apresentou sua filha.  

Em 1944, também por sugestão do pai, lançou a sua própria companhia no Teatro 

Fenix, especialmente reformado pela Prefeitura do Rio para abrigá-la. A estreia foi com 

o espetáculo Sétimo Céu de Austin Strong, com tradução de Elsie Lessa e direção de 

Georges Morineau, ator, diretor e marido de Henriette Morineau
118

. “Existia público 

de teatro. Os atores tinham o seu público a ponto de formar a sua própria companhia. 

Papai chega e me diz: Bibi, vamos fazer a filial”. (LIMA, 2013, p. 38) 

Apesar de ainda muito jovem e de adotar um modelo típico das Companhias da época, 

Bibi Ferreira imprimiu algumas mudanças muito significativas em seu novo 

empreendimento, prometendo desde o início uma temporada diferente e já 

demonstrando habilidade para a nova função de empresária teatral. Ela implantou um 
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 O Globo (Bandeira Duarte), Amanhã (Viriato Correa), Jornal do Comércio (Marcio Reis), Correio da 

Noite (Martins da Fonseca), O Imparcial (Ruben Gil), 
117

 La Locandiera ou O Inimigo das Mulheres (de Carlo Goldoni–fevereiro de 1941), Tudo por você (de 

José Wanderley e Mário Lago-abril de 1941), A Cigana me Enganou (de Paulo Magalhães-maio de 

1941), Escola de Maridos (de Molière-maio de 1941), A Cura da Aldeia (do espanhol Carlos Arniches-

julho de 1941), A Garota (dos franceses Weber e Gorse-agosto de 1941), Uma noite de amor (do húngaro 

Ladislau Fedor-setembro de 1941), O Marido da Estrela (de Paulo Magalhães -outubro de 1941), O Pão 

Duro (de Amaral Gurgel-outubro de 1941), Papai Felisberto (de Carlo Goldoni - novembro de 1941) , O 

genro de muitas sogras (de Arthur Azevedo-novembro de 1941), Quebranto (de Coelho Netto-dezembro 

de 1941). 
118

 Nasceu em Noirot, na França, em 29/11/1908. Em 1944, atuou e dirigiu a companhia Bibi Ferreira, 

onde permaneceu até 1946, encenando sete espetáculos. Ao lado de Bibi, representou pela primeira vez 

em português, na peça "Presa por Amor", em 1944.  Faleceu no dia 3 de dezembro de 1990, aos 82 anos, 

de parada cardíaca, no Rio de Janeiro. (www.spescoladeteatro.org.br/enciclopedia) 
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novo horário para os espetáculos, inaugurando assim uma espécie de happy hour no 

teatro carioca:  

...chegou à conclusão de que as piores horas dos transportes são as que vão 

das 5 à 7. Filas enormes, consumindo pacientemente a nossa vida ... Melhor 

fora ocupar esse tempo com alguma coisa boa. E alguma coisa boa só poderia 

ser um espetáculo de Bibi Ferreira. Em vez de fila, um bom teatro. (Diário da 

Noite, 1944). 

 

Ela também inovou na própria estrutura do espetáculo, buscou um maior equilíbrio 

entre os atores e seus personagens e fugiu do modelo no qual todas as atenções eram 

focadas exclusivamente no primeiro ator, que usualmente era o dono da Companhia. 

Essa atitude deu à cena um jogo fundamental, tornando as interpretações e encenações 

mais dinâmicas. 

Em outra atitude inovadora, Bibi Ferreira contratou atores importantes para sua 

Companhia e também lançou iniciantes, que se tornaram atores de grande sucesso no 

cenário nacional. Como Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Nydia Licia e Maria Della 

Costa, (que teve sua estreia teatral como atriz na Companhia de Bibi na montagem de A 

Moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo, dirigida por Carlos Lage
119

 e Miroel 

Silveira
120

).  

A Moreninha estreou em agosto de 1944 e foi uma montagem importante, pois além de 

lançar a belíssima Maria Della Costa e ter como protagonista o galã da Rádio Teatro 
121

 

Tupi, Paulo Porto
122

, apresentou uma apurada reconstituição de época; além de mais de 

50.000 cruzeiros gastos no guarda roupa
123

 do espetáculo. 

Bibi foi a Moreninha ideal. Tem tudo que Macedo idealizou em sua heroína: 

graça feminil, candura, ingenuidade, traquinadas de garota, sentimentalismo 

                                                           
119

 Autor e empresário, foi casado com Bibi Ferreira. 
120

 Miroel Silveira foi um diretor de teatro, crítico teatral e ensaísta brasileiro, nasceu em Santos em 

1914  e morreu em São Paulo, aos 73 anos de broncopneumonia e parada cardíaca. Foi importante diretor 

teatral, principalmente na década de 1950, tendo participado do surgimento do grupo Os Comediantes. 
121

 Produção ficcional radiofônica realizada nos anos 30 no Brasil (...) onde se acha a semente da 

dramaturgia aplicada aos veículos eletrônicos.(BRANDÃO, 2005, p.41) 
122

 Importante ator brasileiro de rádio, teatro, cinema e televisão, estreou no Teatro do Estudante do 

Brasil. Trabalhou também como diretor, roteirista e produtor. Radicou-se no Rio de Janeiro em 1940 e foi 

um dos pioneiros do rádio e da televisão. Nasceu em 1918 e morreu em 1999, aos 81 anos de parada 

cardíaca.  
123

 O mesmo que figurinos, vestuário elaborado especialmente para um determinado espetáculo, de 

acordo com a época, dramaturgia e orientação da direção adotada para a encenação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diretor_de_teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_teatral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1914
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Os_Comediantes&action=edit&redlink=1
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adolescente. Integrada perfeitamente em seu papel, Bibi deu-nos a impressão 

de que ali diante de nós estava Carolina, tal como devia ser, tal como 

imaginávamos que ela fosse. Cada vez que vemos Bibi, mais nos 

convencemos de que o teatro nacional muito terá que se orgulhar dela, 

porque Bibi tem diante dos passos uma vasta e luminosa estrada a trilhar.  

(ROLANDO apud LIMA, 2013, p. 22) 

 

A Companhia Bibi Ferreira se firmou rapidamente, e montou vários espetáculos 

alternando clássicos da dramaturgia universal e autores brasileiros. A rica temporada de 

1944 incluía: 

 O Sétimo Céu (de Augustin Strong–julho de 1944)  

 A Moreninha (de Joaquim Manoel de Macedo –agosto de 1944)  

 Que fim de semana ou Week End (de Noel Coward –outubro 1944) 

 Os amores de Sinhazinha (de Carlos Lage - outubro 1944) 

 É proibido suicidar-se na primavera (de Alejandro Casena–outubro de 1944) - neste 

espetáculo, Cacilda Becker, então integrante da Cia., substituiu Bibi Ferreira 

 Pedacinho de gente (de Dario Nicodemi –novembro de 1944) este sob a direção de 

Procópio Ferreira 

Nota-se que montavam espetáculos mensalmente ou até mesmo quinzenalmente. 

Atualmente se leva no mínimo dois meses para realizar uma encenação nos moldes 

comerciais. É importante ressaltar que o rendimento obtido na bilheteria do espetáculo 

em cartaz torna-se necessário para custear a nova montagem. As turnês eram realizadas 

com um número menor de peças, no entanto o critério de escolha era baseado nos 

sucessos de bilheteria, e não na praticidade da montagem, como é feito nos dias de hoje. 

A Companhia Bibi Ferreira em seguida fez uma turnê para São Paulo com os 

espetáculos O Sétimo Céu, A Moreninha, Que fim de semana e Pedacinho de gente. 

Além destes, estreou mais quatro, O Barbeiro de Sevilha, A Vida não é nada disso, A 

Culpa é de você e A Primeira Classe. Foram apresentados no Teatro Boa Vista e 

seguiram após a temporada paulista para a cidade de Campinas, onde inauguraram em 

abril de 1945 o Teatro Municipal de Campinas. 
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De volta ao Rio de Janeiro, ainda em 1945, Bibi convidou Henriette Morineau 

(Henriette Risner) para a direção artística do Teatro Fênix, sendo a primeira atriz 

brasileira a contratar uma diretora estrangeira para aprofundar seu conhecimento em 

teatro, pois desejava abandonar uma interpretação que considerava previsível, comum à 

maioria das atrizes da época. Mais uma vez, a artista e empresária percebe que a cena 

pode ser aprimorada, e investe no seu trabalho artístico e consequentemente no 

desenvolvimento artístico da sua Companhia. 

Bibi sempre foi uma moça muito inteligente, de muito bom gosto, sempre 

esteve a par de tudo que acontecia a respeito de teatro, além de ter 

conhecimento de tudo que eu tinha feito, ela precisava de alguém que a 

dirigisse, mas que não a conhecesse muito bem, para que pudesse tirar dela 

todo seu potencial e não o que se esperava dela. Esse alguém fui eu. 

(MORINEAU
124

, 1945 apud LIMA, 2013, p. 42) 

 

As montagens realizadas nesta fase foram: Angelus (de Bibi Ferreira -  junho de 1945), 

seu primeiro texto, Delicioso Veneno ou Arsenic an old lage (de Joseph Kesselring –

julho de 1945), Presa por Amor (de Claude Socorri – agosto de 1945), L'Ecole des 

cocottes ou A Carreira da Zuzu (de Armont e Gerbidon –setembro de 1945), Rebecca 

ou Miguette et as mère  (Daphenée du Maurier –abril de 1946), La Conchita ( de Pierre 

Louys  –abril de 1946) e La femme et le pantin (de Pierre Louÿs –maio de 1946). 

Neste mesmo período, algumas importantes ações foram tomadas dentro da Companhia 

de Bibi Ferreira: foi abolido o ponto
125

 e a abertura das cortinas no final dos atos. Desta 

forma, as cenas começaram a fluir de maneira mais natural. Outra mudança importante 

implementada por Bibi Ferreira foi o descanso às segundas feiras. Ela tinha enorme 

necessidade de saber o que acontecia nos teatros da cidade e utilizou seu dia de folga 

para assistir a outros espetáculos em cartaz. Não tardou e desenvolveu um projeto 

intitulado: Teatro às Segundas, junto à Sociedade Amigos do Teatro, iniciado com a 

leitura do texto Uma Mulher sem Importância de Oscar Wilde. Bibi Ferreira, como 

empresária, sempre esteve atenta às possibilidades de mudanças, e criar folgas semanais 

foi uma atitude importante para a melhor organização da sua Companhia. 

                                                           
 
125

 Ponto- profissional que, durante a peça teatral, ficava escondido do público em uma caixa frontal 

abaixo do nível do palco, lendo o texto em voz baixa, ‘assoprando’ as falas para os atores. 
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Um grupo inglês assistiu Rebecca e ficou impressionado com a atuação de Bibi. Como 

estavam à procura de uma atriz que falasse inglês, foi convidada pelo produtor J. Arthur 

Rank para uma audição e terminou aprovada para sua primeira atuação internacional. 

Assim participou do filme “O Fim do Rio” ou “The end of the River”, de Michael 

Powell como protagonista ao lado do ator indiano naturalizado na Inglaterra, Sabu 

Dastagir.
126

 

Bibi Ferreira embarcou para a Amazônia em 1946, onde o filme foi rodado. Nesta 

época, Madame Morineau fundou a sua própria Companhia e as atividades da 

Companhia Bibi Ferreira ficaram suspensas. Durante as filmagens, ela conheceu o 

embaixador inglês que fez com que, finalizadas as filmagens, se apresentasse na Royal 

Academy of Art de Londres. Lá aproveitou para estudar direção, interpretação e cultura 

teatral, além de filosofia do palco. Assim, aprofundou seus estudos de teatro na Royal 

Academy of Dramatics Art, ao mesmo tempo em que o filme estava sendo lançado, já 

em 1947. 

O retorno de Bibi Ferreira se deu no final de 1947 e veio acompanhado de uma 

bagagem cheia de novidades teatrais. Com um misto de juventude e um conhecimento 

teatral agora mais aprofundado, iniciou sua carreira de diretora em Divórcio, de 

Clemence Dane, onde também traduziu e atuou no papel de amante do personagem 

interpretado por Procópio Ferreira. O ator cômico desempenhou o papel dramático com 

grande brilhantismo, apesar da encenação ser considerada ‘deslocada’ para os padrões 

morais da época. A fim de comemorar a estreia e o retorno da filha, Procópio Ferreira 

preparou uma avant-premiere de gala, em benefício da Casa do Estudante do Brasil, 

transmitida ao vivo pela Rádio Roquete Pinto, no dia 14 de novembro de 1947. 

“Quantos anos tem Bibi Ferreira? Menos de vinte e cinco. E revela-se em Divórcio uma 

extraordinária diretora. Tão moça e já uma diretora de pulso firme”. (MAGNO, 1947 

apud LIMA, 2013, p. 80) 

O Divórcio foi a primeira de muitas direções teatrais de Bibi Ferreira e um dos maiores 

êxitos do Teatro Serrador. Afastado por um problema de saúde, Procópio Ferreira foi 

substituído por Rodolfo Mayer. No ano seguinte, a parceria com o pai se repetiu e ela 

                                                           
126

 Importante ator indiano, que atingiu fama fazendo filmes nos EUA e na Inglaterra na década de 1940, 

entre eles O Ladrão de Bagdá.(IMDb Biography Mini por Gary Brumburgh) 

(www.imdb.com/name/nm0754942/bio) 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_biografia&cd_verbete=429
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dirigiu e atuou em A pequena Catarina, com a Cia. Procópio Ferreira, ao lado de 

Hortênsia Santos e Luiz Cataldo, que estreou em fevereiro de 1948, no Teatro Serrador, 

Teatro João Caetano, e depois fez temporada no Cineteatro Avenida, em Portugal. 

No final de 1948, Bibi Ferreira retomou a sua Companhia, dirigindo e atuando no 

romance Senhora de José de Alencar, adaptado para o palco por Hélio Ribeiro da Silva. 

Este foi um espetáculo de grande vulto e teve grandes investimentos na sua realização. 

Foi realizado em janeiro de 1949 e tinha mais de trinta artistas em cena, elogiados 

figurinos de Sofia Magno de Carvalho e 11 cenários distribuídos em 7 palcos giratórios, 

feitos pelo cenógrafo brasileiro Paulo Elkins, que colecionava sucessos na Europa. A 

estreia foi no Teatro Regina, no Rio de Janeiro, seguindo em abril para o teatro Santana 

de São Paulo, tornando-se o carro chefe da turnê que a Companhia Bibi Ferreira 

realizaria pelo Brasil e que contava também com os espetáculos Hipócrita, Beija-me e 

verás e Senhorita Barba Azul. “... a novidade dos palcos giratórios. Além de possuir as 

vantagens de auxiliar o ritmo da peça e de não prolongar demasiadamente os intervalos, 

produziu um efeito interessante: pode-se ver os artistas se movimentarem de uma sala 

para outra, enquanto o palco gira”. (MENDONÇA, 1949 apud LIMA, 2013, p. 54) 

Na década de 50, Bibi Ferreira produziu com seu marido, o empresário Helio Ribeiro, a 

revista Escândalos 1950, de Chianca de Garcia e Hélio Ribeiro da Silva, no Teatro 

Carlos Gomes no Rio de Janeiro. Ela contracenou com Mara Rubia
127

 e Jardel Filho, 

além de 24 coristas americanas e cubanas e grande elenco. Era um grandioso 

espetáculo, com cenários de Pernambuco de Oliveira e luxuosos figurinos de Alceu 

Pena, além de canções que neste momento passariam a fazer parte da cena.  

Em apenas duas semanas, o espetáculo já alcançava o lugar do maior sucesso já 

computado na história do teatro carioca.  No entanto, um incêndio no Teatro Carlos 

Gomes, ocorrido 27 dias após a estreia, interrompeu a temporada. O Teatro foi 

totalmente destruído e com ele todos os cenários e figurinos da montagem, além do 

acervo de outros espetáculos da Companhia. Em uma manhã de domingo, 7 de maio, as 

emissoras anunciavam: 

                                                           
127

 Começou a carreira no Teatro de Revista consagrando-se durante os anos de 1940 e 1955. Foi também 

atriz de teatro, cinema e televisão. Nasceu na Ilha de Marajó, em 1919 e faleceu em 1991, aos 72 anos, no 

Rio de Janeiro. (BAIÃO e MARÇAL, 2011, p.11) 
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Está lavrando pavoroso incêndio no Teatro Carlos Gomes, onde Bibi Ferreira 

e seu elenco vinham aparecendo como coqueluche da cidade em Escândalos 

1950... Bibi tinha ali todo o seu patrimônio, conquistado à custa de muito 

esforço. No porão daquela casa de espetáculos, estava o seu material das 

temporadas de comédias e, num fechar e abrir de olhos, a grande artista e seu 

marido se viam despojados em mais de dois milhões de cruzeiros em guarda-

roupas e cenários de muitas e muitas peças... Aí se viu então a grande fibra 

que tem, simplesmente olhou aquilo tudo e disse: Tenho que continuar, o 

importante é saber por onde.  (LIMA, 2013, p. 61). 

 

Os custos de se montar um espetáculo desta envergadura são enormes, além da criação e 

do tempo dedicados a um trabalho como este. Perder tudo em uma única manhã 

significa um grande reinvestimento não só financeiro, mas também humano. Apesar das 

perdas, a empresária Bibi Ferreira e seu marido, com a ajuda dos artistas e técnicos da 

Companhia, reconstruíram os cenários e os figurinos, e reestrearam no Cinema São 

José, disponibilizado pela Companhia Paschoal Segreto. O espetáculo continuou a pleno 

sucesso e seguiu para São Paulo e Santos. A força desta empresária levantou por duas 

vezes o mesmo espetáculo, sem se deixar abater. A renda da bilheteria foi muito 

importante para retomar o trabalho da Companhia. 

Novamente em parceria com o marido Hélio Ribeiro e com o autor Geysa Bôscoli, 

Mara Rúbia e grande elenco voltaram ao Teatro Carlos Gomes, já reformado, com a 

revista Escândalos 1951. Bibi Ferreira continuou se esmerando nas produções bem 

cuidadas, de grande porte e com elencos numerosos. Nessa linha, estreou o espetáculo O 

Mundo é Nosso, que incluía as garotas do ballet Pigalle. Bibi Ferreira era então 

considerada a renovadora dos espetáculos musicados. 

Um ano depois, Bibi Ferreira interpretou Carlos, protagonista do clássico brasileiro O 

Noviço, de Martins Pena. O espetáculo teve estreia em Campinas e a seguir abriu a 

temporada nacional do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, do ano de 1952, 

transferindo-se depois para uma temporada no Teatro Regina, também no Rio de 

Janeiro. “Sua atuação como o noviço Carlos se destaca fortemente dos demais, porque é 

uma amostra do seu virtuosismo, porque sua sobriedade de representação se alia a uma 

caracterização realmente magnífica”.  (Diário de Notícias, 1952 apud LIMA, 2013, p. 

67) 



88 

 

Este foi um ano muito frutífero para Bibi Ferreira e sua Companhia, a montagem de 

textos na sua maioria clássicos facilitava a construção de espetáculos com cenografias 

grandiosas e figurinos rebuscados. A Companhia apresentava um elenco de primeiro 

time, capitaneados por ela, que se firmava uma grande atriz, além de assumir muitas 

direções dos seus espetáculos, que tinham em particular ritmo e operacionalidade 

cênica. Bibi Ferreira mantém uma força motriz de produção desde esta época. Os 

espetáculos produzidos neste singular ano de 1952, foram: O Noviço (de Martins Pena), 

A Herdeira (de Henry James), Madame Bovary (de Gustave Flaubert), O Diabinho de 

Saias (de Norma Krasha) remontagem e La Conchita (de Pierre Louys). 

Mas a companhia tem, como primeira figura, a Sra. Bibi Ferreira. Está nas 

suas mãos a possibilidade de destruir o equilíbrio, se quiser, apropriando-se 

da sua situação privilegiada de primeira atriz e empresária, mas não o faz, 

num exemplo de dignidade artística que acentua o exemplo para os outros. 

Em jogo não está sua vaidade, mas sua arte, que necessita, para sua 

efetivação, da colaboração de muitos. Como atriz, é das que sabem ouvir, 

como se estivesse ouvindo de verdade o personagem a quem se dirige ou com 

ela conversa. Sua Miriam –O Diabinho de Saias, fica por força dos detalhes 

com que a enriquece, mais simpática do que realmente é. (MAGNO, 1952 

apud LIMA, 2013, p. 80) 

 

Depois das bem-sucedidas temporadas cariocas, montou o repertório com os cinco 

espetáculos e viajou pelo Brasil com sua Companhia, mesmo com elenco numeroso e 

produções caprichadas. Dentre seus maiores sucessos está A Herdeira, que além de 

protagonizar, também dirigiu, contando com Herval Rossano, Wanda Marchetti 

e Francisco Dantas no elenco. Recebeu o prêmio dos críticos do Rio de Janeiro por sua 

direção, considerada a melhor daquele ano. 

Com o repertório a Companhia estreou em Belo Horizonte, no Teatro Francisco Nunes 

e seguiu pelo interior de Minas e outros estados brasileiros, quando realizou sua 

primeira turnê ao norte do Brasil. Aos 30 anos de idade, Bibi Ferreira se firmava como 

uma grande empresária teatral, que além de primeira atriz, estabelecia-se como uma 

promissora diretora teatral. 

Em 1953, Bibi Ferreira foi diretora contratada pela Companhia Dramática 

Nacional (CDN). O espetáculo era A Raposa e as Uvas de Guilherme Figueiredo, com 

Sérgio Cardoso, Nidia Lycia, Renato Restier, Sonia Oiticica e Leonardo Villar. A 

estreia foi no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A montagem rendeu ao ator Sergio 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=cias_biografia&cd_verbete=488
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=cias_biografia&cd_verbete=488
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Cardoso diversos prêmios neste ano por sua atuação. Também nesta Companhia, dirigiu 

no mesmo ano, Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues, com grande sucesso. 

Em 1955, foi nomeada diretora da Companhia de Comédia do Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro, onde revelou peças brasileiras como A Casa Fechada e Sonho de Uma 

Noite de Luar, ambas de Roberto Gomes, com Paulo Porto, além de dirigir "A Ceia dos 

Cardeais" de Júlio Dantas, com Jayme Costa, Sérgio Cardoso e João Vilaret. “A senhora 

Bibi Ferreira os ensaiou. Fez do palco do Municipal um campo para movê-los, criando 

como nos tecidos gregos, composições harmoniosas. Há instantes inesquecíveis”. 

(MAGNO, 1955 apud LIMA, 2013, p. 80) 

No ano seguinte, excursionou pelos estados do Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, 

Rio Grande do Norte e Pernambuco, apresentando um vasto repertório com sua 

Companhia, que nesta época tinha mais de 20 pessoas, entre elenco e técnicos. Em 

Recife, além de se apresentar com o seu repertório, dirigiu "Bodas de Sangue" de Garcia 

Lorca, convidada pelo Teatro Amador de Pernambuco, um importante grupo amador do 

nordeste neste período. Era necessária muita convicção no sucesso das bilheterias, uma 

vez que os patrocínios nesta época eram ainda muito escassos. São poucas as 

Companhias que realizam uma turnê deste porte nos dias de hoje. 

No ano de 1956, levou o repertório e sua Companhia para Portugal, estreando no Teatro 

Monumental de Lisboa com Diabinho de Saias, Senhorita Barba Azul e A Pequena 

Catarina. O sucesso pretendido não foi alcançado, o que levou a empresária a enviar a 

sua Companhia de volta para o Brasil. 

A atriz Bibi Ferreira ficou em Portugal, contratada pela Companhia Eugênio Salvador 

de teatro de revista. Lá, em 1957, dirigiu Procópio, repetindo os sucessos obtidos no 

Brasil com O Avarento de Molière, A raposa e as uvas de Guilherme de Figueiredo e 

Deus lhe pague de Joracy Camargo. Nesta temporada portuguesa, gravou o disco 

Quando bate um coração, seu primeiro grande êxito na indústria fonográfica. Sua 

interpretação na música Tic-Tac é considerada antológica pelos comediógrafos Raul 

Solnado e César de Oliveira. Dirigiu ainda diversos espetáculos e integrou a Companhia 

de Henrique Salvador, onde fez revistas e comédias. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=814
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Nos quatro anos em Portugal, participou como atriz de 8 revistas e 5 comédias, dirigiu 4 

espetáculos de brasileiros e gravou um disco. Neste ano de 1960 ela retornou ao Brasil, 

entretanto a Companhia Bibi Ferreira não seria mais retomada no formato de uma 

Companhia tradicional, mas resgatada eventualmente por produções esporádicas – eram 

os novos tempos. 

No retorno de Bibi Ferreira ao Brasil, a televisão encontra-se em expansão, a indústria 

cultural e os meios de comunicação de massa se instalam definitivamente no país nesse 

período. A atriz atua como comunicadora por longo tempo, participou da inauguração 

da TV Excelsior de São Paulo, contratada como apresentadora no programa Brasil 60. 

Este trabalho se estendeu e ela realizou o Brasil 61, Brasil 62, Brasil 64 e o Bibi aos 

Domingos. Neste programa, Bibi Ferreira fez uso do então inovador recurso do 

videotape para transmitir o programa nas outras capitais brasileiras, alternando esta 

nova técnica com a transmissão ao vivo, que na época era o mais comum na TV 

brasileira. Em 1962, ainda na TV Excelsior de São Paulo deu início ao Tele Teatro
128

. 

Em agosto deste ano Bibi Ferreira volta aos palcos brasileiros, com o espetáculo My 

Fair Lady, de Frederich Loewe e Alan Jay Lerner, que ficou 3 anos em cartaz. Baseado 

em Pigmaleão, de George Bernard Shaw. Bibi, atuou ao lado de Jayme Costa, Sérgio 

Viotti, Elza Gomes, a estreante Marília Pera e Edson França. Era uma produção muito 

cara e por imposição dos proprietários dos direitos autorais, a produção brasileira seguiu 

rigorosamente a versão americana. Foram realizados três meses de preparação com os 

profissionais americanos e cinco semanas de ensaios corridos, com 16 horas diárias 

dedicadas à montagem.  

A produção não era de Bibi Ferreira e ela foi convidada para participar como atriz, e o 

produtor Victor Berbara a escolheu em função dos seus múltiplos talentos e domínio 

técnico. Por este espetáculo, foi premiada como melhor atriz com o Prêmio Saci do 

jornal “O Estado de São Paulo” e o troféu da APTC; o espetáculo ganhou ainda o 

prêmio de melhor ator para Jayme Costa, prêmio especial para os produtores, além de 
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 Gênero de programa televisivo, surgiu na década de 50 inspirado no radioteatro.  O gênero tentou, a 

princípio, incorporar as técnicas do palco, (...) posteriormente somou o improviso e o estilo do teatro e do 

cinema, obedecendo a critérios da imagem televisiva, numa tela bem menor. (BRANDÃO, 2005, p.51) 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=5938
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=5938
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=733
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melhor espetáculo do ano. A crítica especializada enalteceu-o nos diversos meios de 

comunicação.
129

 

Em 1966, Bibi Ferreira estrelou o grande musical Hello Dolly! ou Alô, Dolly de 

Thornton Wilder, musicado por Jerry Herman e montado pelo mesmo Victor Berbara de 

My Fair Lady, no Teatro João Caetano, tendo o espetáculo chegado ao marco de 300 

apresentações e sua trilha gravada em seguida. A atriz foi pioneira na gravação de 

trilhas sonoras de espetáculos, tendo gravado além destes dois, O Homem de La 

Mancha, Gota D’Agua, Piaf e Bibi in Concert, estes últimos também gravados em 

DVDs. Um pouco antes já havia gravado o LP Bibi Ferreira em Pessoa -premiado pelos 

críticos do jornal Correio da Manhã como melhor disco em prosa do ano.  

Posteriormente a atriz passa a trabalhar na TV Tupi. Lá comandou o programa “Bibi ao 

Vivo”, com direção de Eduardo Sidney, somando mais de 200 apresentações e tendo 

ficado quatro anos no ar. Bibi Ferreira também produziu um programa especial em 

homenagem a Tom Jobim, chamado Bibi apresenta Jobim, realizado no Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro. Esta edição especial foi realizada para marcar a volta do 

compositor Tom Jobim dos Estados Unidos onde gravou com Frank Sinatra
130

.  

Nesta época, a atriz viajou para Londres, contratada pela Metro Goldwyn Meyer 

(MGM) para o lançamento do filme Longe deste insensato mundo
131

. Foi também a 

Roma, onde entrevistou alguns atores como Omar Shariff, Anthony Quinn, Vittorio de 

Sica durante as filmagens do filme As Sandálias do Pescador. Foi realizado neste 

período, um documentário para a BBC, intitulado Uma brasileira em Londres.  

Bibi Ferreira é sem dúvida a grande dama da nossa televisão. Seu programa 

na TV Tupi, o Bibi ao vivo, tem dado provas disso: sua versatilidade, seu 

charme, seu gabarito para apresentá-lo e a fidalguia com que trata seus 

convidados fazem de Bibi Ferreira no seu “ao vivo” verdadeira mestre de 

cerimônia de um dos programas de maior categoria de nossa televisão (TV-

GUIA, 1969) 
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 “... aí está ‘My Fair Lady’ para mostrar que os brasileiros são perfeitamente capazes de cantar juntos, 

levantar a perna certa na hora certa; executar coreografias intrincadas e harmoniosamente delicadas ou 

inesperadas e executá-las bem”. (JB, 1962) 
129

 “A estreia de ontem, no Teatro Paramount, de ‘Minha querida lady’, a comédia que no Rio de Janeiro 

bateu todos os recordes no gênero durante quase um ano, foi realmente de um espetáculo que pode 

chamar ‘o do ano’”. (Folha de São Paulo, 1963) 
130

 Esta gravação teve um estrondoso sucesso nos Estados Unidos e foi considerada um divisor de águas 

na carreira do maestro Antônio Carlos Jobim. 
131

 O filme tinha no elenco  Terence Stamp, Julie Christie, Alan Bates e Peter Finch. (LIMA, 2013, p. 

113) 
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Posteriormente, ainda nesta emissora carioca, produziu e apresentou com Paulo Pontes 

o "Curso de Alfabetização para Adultos", pelo qual foi escolhida entre concorrentes de 

73 países para receber o prêmio de “Melhor Comunicadora”. A cerimônia de premiação 

foi realizada em Tóquio no Grande Festival Internacional de Programas Culturais do 

Japão e é um dos prêmios que mais lhe dá orgulho. 

Após cerca de 10 anos sem produzir, no início da década de 1970 Bibi Ferreira, assina 

um dos mais importantes shows da música brasileira: Brasileiro, Profissão, Esperança, 

de Paulo Pontes e Oduvaldo Vianna Filho, inspirado nos compositores e cantores 

Antônio Maria e Dolores Duran. Neste show os autores partiam do princípio que o 

brasileiro poderia ser retratado através das composições que inspiraram o texto. 

O espetáculo teve duas versões, uma mais intimista com Ítalo Rossi e Maria Bethânia, 

inicialmente apresentado no Teatro Casa Grande no Rio de Janeiro e seguindo 

temporada para São Paulo. A segunda versão teve maior porte, em 1974, com Paulo 

Gracindo e Clara Nunes. Esta estreou em Belo Horizonte, cumpriu temporada em Porto 

Alegre e depois foi para o Canecão, no Rio de Janeiro, onde o show fez enorme sucesso, 

permanecendo em cartaz por quase um ano. Brasileiro, Profissão, Esperança entrou 

para a história dos grandes espetáculos desta década, tornando-se uma das maiores 

bilheterias em shows neste período. No futuro, Bibi reeditaria o espetáculo como atriz e 

cantora, ao lado de Gracindo Jr. “A construção teatral é habilidosamente arquitetada 

sobre canções e textos das duas figuras-síntese da vida carioca nos anos 50. O 

espectador vai tomando contato com as pegadas de Dolores e Maria pelos bares e areias 

do Rio”. (VIEGAS, 1998 apud LIMA, 2013, p. 116) 

Por dois anos seguidos, Bibi dirigiu os dois shows de Paulo Pontes, com Elizeth 

Cardoso. Os espetáculos tinham cerca de 100 pessoas em cena e ambos foram 

realizados no Canecão. O segundo foi escrito também por Paulo Pontes, mas desta vez 

acompanhado por Flavio Rangel e Sérgio Cabral. Este show foi censurado dois dias 

antes da estreia e coube a Bibi remontá-lo neste curto tempo. “Tivemos a notícia, dois 

dias antes da estreia e ficamos desesperados, era um show enorme. Enquanto Flavio, 

Paulo e eu estávamos em pânico, Bibi disse –ora, vamos reensaiar tudo!” (Declaração 

Sergio Cabral, 26/07/2013)  
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Em 1972, atuou no espetáculo considerado um ícone do teatro brasileiro, O Homem de 

La Mancha, de Dale Wassermann com tradução de Paulo Pontes, versões das canções 

feitas por Chico Buarque de Holanda e Ruy Guerra e direção de Flávio Rangel. No 

elenco, além de Bibi, estavam Paulo Autran, Grande Otelo, entre outros. A estreia se 

deu em 15 de agosto, no Teatro Municipal de Santo André, seguindo para o Teatro 

Anchieta de São Paulo. No início do ano seguinte, o espetáculo inaugurou o Teatro 

Adolpho Bloch, Rio de Janeiro, e permaneceu em cartaz por oito meses. Depois de mais 

um ano em cartaz, fez em 1974 uma temporada popular de grande sucesso, de janeiro a 

março no Teatro João Caetano no Rio de Janeiro. “... Bibi Ferreira volta numa forma 

esplendorosa: ela canta e representa igualmente bem, e cria uma Dulcinéia plenamente 

convincente, com uma força dramática, nitidez de desenho e inteligência interpretativa 

admiráveis...”  (MICHALSKI, 1973 apud LIMA, 2013, p. 124) 

O Homem de la Mancha, enquanto peça, é um hino à vida e à grandeza 

humana. Confesso, com a maior alegria, que, depois de 25 anos de crítico, 

saio de um espetáculo vivamente emocionado, como não acontecia há muito 

tempo... (OSCAR, 1973 apud LIMA, 2013, p. 124)  

 

Na década de 1970, dez anos depois, recriou a direção original de Augusto Boal para o 

antológico show Opinião, com Marília Medalha, Zé Keti e João do Vale no Teatro 

Opinião - Rio de Janeiro. No mesmo período, participou em Madureira da inauguração 

do movimento para a venda de ingressos para teatro a preços populares, este movimento 

se desdobraria na conhecida Campanha das Kombis da ACET, intitulada “Vá ao 

Teatro” e também na “Campanha teatro para todos” da APTR
132

, ainda em atividade. 

No ano seguinte, Bibi Ferreira e Paulo Pontes realizaram o espetáculo Gota d’agua, 

versão brasileira da tragédia Medéia, de Eurípedes.  Segundo a própria Bibi, Gota 

d’agua foi tão marcante em sua carreira de atriz, que poderia até parar de atuar depois 

deste trabalho. É claro que isso não aconteceu, mas o espetáculo de Chico Buarque e 

Paulo Pontes foi um grande marco não só na vida desta atriz, mas para o teatro 

brasileiro como um todo. 

Em outubro de 1975 iniciaram os ensaios. Dois meses depois, no dia 26 de dezembro, 

estreou Gota d’agua no Rio de Janeiro, no Teatro Tereza Rachel. Além de Bibi Ferreira, 
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 Associação de Produtores Teatrais do Rio de Janeiro. 
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o espetáculo contava com grande elenco
133

 sob a precisa direção de Gianni Ratto. Em 

novembro deste mesmo ano, recebeu o prêmio Molière como Melhor Atriz de 1975, 

pela atuação memorável como a personagem Joana. Além da brilhante atuação 

acompanhada por músicas de Chico Buarque e Dori Caymmi, o texto escrito em versos 

por Pontes foi também premiado pelo Molière de Melhor Autor. Gota d'água foi um 

sucesso arrebatador e só encerrou a temporada carioca em fevereiro de 1977.  

Seis anos depois, a atriz lançava um novo sucesso, Bibi canta e conta Piaf. Trata-se de 

um espetáculo, com Orquestra Sinfônica e Coral Lírico, ao todo 150 pessoas em cena. A 

estreia se deu no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, e também circulou por vários 

estados brasileiros, além de se apresentar em Paris e em Lisboa, iniciando as 

comemorações dos seus 60 anos de teatro.  

Poucos terão sido os que não sentiram um arrepio quando viram Bibi Ferreira 

entrar no palco do Casino de Espinho tal qual Amália Rodrigues ressuscitada, 

os lábios vermelhos, o cabelo negro como ébano, o pescoço erguido, o 

mesmo vestido preto, as pesadas arcadas. Para quem nunca teve a 

oportunidade de ver e ouvir em palco a diva do fado, a emoção foi grande. 

Para todos os outros, foi ainda maior. A atriz brasileira, de 79 anos, não se 

propôs a imitá-la, antes quis homenagear aquela que considerou ter sido 

“uma verdadeira deusa. (PALMA, 2001 apud LIMA, 2013, p. 70) 

Em 1999, para comemorar o que seria o centenário de seu pai, Procópio Ferreira, Bibi 

Ferreira idealiza um projeto intitulado Procópio 100 Anos. O projeto consiste na 

montagem do espetáculo Deus lhe Pague de Joracy Camargo
134

 em diversas capitais 

brasileiras, uma exposição fotográfica sobre o ator no Museu de Belas Artes do Rio de 

Janeiro, a produção de um vídeo de imagens que antecedia as apresentações e a 

publicação de uma foto-biografia sobre o ator. Este projeto foi grandioso, o espetáculo 

estreou em abril de 1999 no Teatro Villa-Lobos no Rio de Janeiro e também se 

apresentou em São Paulo, além de ter percorrido mais de seis capitais brasileiras.  
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 No elenco, além de Bibi Ferreira, tinha Oswaldo Loureiro, Luiz Linhares, Roberto Bonfim, Beth 

Mendes, Carlos Leite, Sônia Oiticica, Isolda Cresta, Norma Suely, entre outros. (LIMA, 2013, p. 126). 
134

 Foi um jornalista, cronista, professor e dramaturgo carioca, que nasceu em 1898 e morreu aos 75 anos. 

Integrou a equipe de Álvaro Moreyra no Teatro de Brinquedo. Foi o primeiro dramaturgo brasileiro a 

abordar questões do proletariado, cujo texto Deus lhe pague se tornou o maior sucesso de Procópio 

Ferreira e foi representado mais de 14.000 vezes no Brasil. Foi eleito para a Academia Brasileira de 

Letras em 1967, na sucessão de Viriato Correia - cadeira 32.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1898
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Letras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Letras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viriato_Correia
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A direção do espetáculo foi de Paulo Afonso de Lima
135

 e o projeto teve direção geral e 

direção de produção de Bibi Ferreira. Como diretora de produção
136

, recebeu 

patrocínios através da Lei Rouanet. Aos 77 anos, Bibi produziu um projeto dessa 

envergadura, já se beneficiando de um novo formato de obtenção de recursos 

financeiros
137

. 

Entre as várias premiações e homenagens recebidas, algumas foram especialmente 

marcantes sob o ponto de vista da empresária-produtora. Em 2003, Bibi recebeu o 15º 

Prêmio Shell de Teatro, na categoria prêmio especial, pela sua contribuição para o 

desenvolvimento do teatro no país. Ao agradecer, declarou que “é muito difícil fazer 

teatro no Brasil, mas hoje me orgulho de viver só disso há 25 anos”. (LIMA, 2013, p. 

148).  

No ano seguinte foi eleita pela UNESCO uma das dez personalidades do ano, pela 

“contribuição inigualável ao teatro e à cultura brasileira”. Ela é ressaltada justamente 

por gerar acesso aos seus espetáculos em turnês realizadas pelo país. 

“(...) a atriz, diretora, cantora, intérprete e compositora Bibi Ferreira, de 82 

anos, é a vencedora na categoria cultura. Em mais de 60 anos de carreira 

dedicados à diversidade cultural brasileira, Bibi sempre manteve sua 

Companhia viajando pelo país, produzindo e atuando em muitos dos mais 

importantes espetáculos teatrais já encenados no Brasil(...)”. (PRÊMIO 

UNESCO, 2004) 

 

Posteriormente ela apresentou diferentes espetáculos, como Bibi muito especial, Bibi in 

Concert III - Pop, além de lançar o CD e o DVD do show Bibi Canta e Conta Piaf, no 

qual há uma retrospectiva da carreira de Bibi, narrada por Marco Nanini, uma entrevista 

e o making off da gravação ao vivo. Também ganhou o prêmio Tim de Música, na 

categoria melhor disco em língua estrangeira com o CD Tango. Em 2007 voltou ao 

teatro de prosa em Às favas com os escrúpulos, de autoria de Juca de Oliveira e dirigida 

por Jô Soares. Três anos depois, aos 78 anos, a incansável Bibi Ferreira montou Bibi in 
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 É diretor, professor e pesquisador. Nasceu no Rio de Janeiro e dirigiu mais de setenta peças e 

musicais. 
136

 Crédito do profissional que é o dono da produção teatral, sendo responsável por todo orçamento 

aplicado no projeto. 
137

 A documentação fiscal desta montagem foi disponibilizada pela empresária para esta pesquisa e as 

referidas análises encontram-se no 3º capítulo desta dissertação.  
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Concert IV, que estreou na comemoração dos 160 anos do Teatro Santa Isabel, no 

Recife.  

Já em 2011, Bibi Ferreira foi homenageada pelo 5º. Prêmio da Associação de 

Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (APTR), que homenageou seus 70 anos de 

carreira.  No ano seguinte, quando completou 90 anos, na inauguração do novo Teatro 

NET Rio, antigo Tereza Raquel e mesmo palco em que estreou Gota D’Agua em 1975, 

foi apresentou o BIBI - Histórias e Canções. “Retornar ao palco onde apresentei pela 

primeira vez em 1975 ‘Gota d’água’, é emocionante”. (Bibi Ferreira) (LIMA, 2013, p. 

201)  

BIBI - Histórias e Canções, até o momento, fez mais de 150 concertos para uma plateia 

de aproximadamente 100 mil pessoas, já tendo passado por vários teatros brasileiros. 

Inspirada neste espetáculo, estreou em Nova York no dia 14 de abril de 2013, o Bibi in 

Concert, Brazil’s Musical Icon. Bibi Ferreira, a cantora, diretora e produtora, lotou o 

auditório do Lincoln Center em uma única noite, realizando um show histórico, 

acompanhada por uma orquestra de 21 componentes. O concerto do Lincoln Center 

apresentou um repertório variado, com canções de compositores brasileiros 

importantes
138

 e números musicais como os de Irving Berlin, Edith Piaf e Amália 

Rodrigues.  Mais do que a carreira de Bibi passada em revista, este show foi uma 

amostragem do que há de melhor na música brasileira.  

Bibi Ferreira é sem dúvida parte da história do teatro brasileiro, não apenas pela grande 

artista que vem deixando sua marca e referência a cada vez que sobe ao palco, mas 

também pela empresária que tanto investiu ao longo da sua carreira. Só a longevidade 

mantida por uma intensa atividade profissional somada a uma coleção de sucessos faz 

com que possa ser considerada um ser excepcional. A empresária Bibi Ferreira sempre 

teve enorme respeito pelo seu público, oferecendo produtos culturais de nível, e sempre 

colhendo excelente retorno aos seus investimentos, sempre com o olhar atento no 

público, que soube cultivar ao longo de tantos anos. 
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 Ela cantou Pixinguinha, David Nasser, Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, 

Dorival Caymmi, Francis Hime, Edu Lobo, Capinam, Dolores Duran, Maysa, Noel Rosa e até mesmo 

Cazuza, entremeados com seleções de clássicos do teatro norte-americano. 
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O teatro de Bibi Ferreira muitas vezes foi rotulado de teatro comercial ou teatrão
139

. Na 

verdade a atriz-empresária transitou por diferentes campos do teatro, desde o musical 

americano My Fair Lady até o drama com toda brasilidade de Gota D’Agua. O que 

interessa a esta personalidade é o teatro em si e sua relação com o público. A atriz foi 

forjada na linhagem do circo e a empresária e diretora formada nos idos anos de 1940, 

quando o teatro era auto sustentável. A soma destas formações ‘desaguam’ em um 

elemento comum a todas estas influências, o público. Aos 92 anos e 74 anos de carreira 

profissional, é incomensurável a contribuição desta mulher ao teatro brasileiro. 

 

Orlando Miranda: empresário, produtor e gestor 

Orlando Miranda de Carvalho é provavelmente o mais antigo empresário e produtor 

teatral em atividade no Rio de Janeiro. Aos 81 anos, o empresário que jamais realizou 

seu sonho de tornar-se ator quando se envolveu com teatro, consagrou-se uma das 

figuras mais emblemáticas como empresário e gestor do teatro carioca, entre as décadas 

de 1950 e 1980. Nascido em 1933, vive de teatro desde os seus 24 anos, somando 57 

anos dedicados ao teatro brasileiro, de onde tirou seu sustento e construiu seu 

patrimônio. 

Nascido no bairro do Catumbi
140

, no Rio de Janeiro, em junho de 1933, teve uma 

infância simples, brincou na rua e quando jovem envolveu-se com os ranchos do 

bairro
141

, além de praticar remo pelo Botafogo Futebol de Regatas. Se auto intitula um 

apaixonado pelo carnaval de rancho, tendo sido campeão do rancho União dos 

Caçadores
142

. “O rancho na verdade é um teatro ambulante, e a escola de samba, por sua 

vez, chupou do rancho. Era a minha aproximação maior com o teatro, não tinha 

aproximação com o teatro mesmo, nenhuma, era apenas uma pessoa motivada pelo 

                                                           
139

 Como era pejorativamente denominado o teatro comercial, de fácil assimilação por parte do público. 
140

 Um dos bairros mais antigos da cidade do Rio de Janeiro, fica localizado na zona central e faz divisa 

com os bairros de Santa Tereza, Estácio, Cidade Nova e Rio Comprido. 
141

 Esse bairro abrigou inúmeros sambistas e dominou o samba de rua ao longo do século XX. Ali 

surgiram vários blocos de rua e foi o único bairro da cidade que teve três Ranchos Carnavalescos: União 

dos Caçadores, Unidos do Cunha e Inocentes do Catumbi. 
142

 Rancho carnavalesco, fundado na década de 1940, semente da extinta Sociedade Carnavalesca Ameno 

Resedá, que encerrou suas atividades em 1941, tendo sido campeão de vários carnavais. Alguns de seus 
campeonatos tiveram como temas:  Arte – incomparável sabedoria de nossa raça (1960), Amor de 

Carnaval (1969) e Homenagem à Benjamim de Oliveira (1972). 
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rancho, provavelmente talvez tenha sido isso. E eu vinha do esporte, porque eu 

remava”. 

Profissionalizou-se na área administrativa e posteriormente como técnico de 

comunicação social, profissão na qual se aposentou. Trabalhou na Comissão Executiva 

do Leite, como caixa, e na Fábrica de Borracha de São Paulo, como datilógrafo, mas 

segundo Miranda, não se encontrava em nada, porque “(...) na verdade alguma coisa não 

estava querendo que ele fosse nada daquilo”. 

Em 1957, buscou na Escola de Teatro Martins Pena o sonho de se tornar ator, tendo 

concluído o curso em 1959. Lá envolveu-se com movimento estudantil, presidindo o 

Centro Acadêmico da Escola e, quando se deu conta, já era também o produtor da 

turma. Neste mesmo ano participou do espetáculo que viria a ser o mais marcante da sua 

carreira de ator, A Paixão da Terra, da Heloísa Maranhão, realizado no Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro com grande elenco, ente eles Paulo Goulart e Grande 

Otelo. 

Suas atividades não se limitavam apenas à formação de ator e produtor, pois nessa 

altura já lançava o programa Cortina Teatral, através da Rádio Roquete Pinto. Também 

em 1959 estreou sua primeira produção no Teatro Follies
143

: trava-se de uma peça de 

teatro para crianças, Joãozinho anda para trás, de Lúcia Benedetti. No início da carreira 

também se arriscou como autor, mas as atividades de produtor concomitantes ao 

trabalho de comunicador se sobrepuseram. “Como ator eu só tinha que me submeter, era 

passivo, então eu passei a ser ativo, me levou às minhas realizações”. Segundo ele “a 

história toda de produção, ela vem sem você sentir, eu não tinha curso de produtor, não 

tinha nada, não fiz curso de produção nem nada. A vida começou a mostrar …” 

Em 1959, aos 26 anos, Orlando propôs a Edmundo Muniz
144

 fazer um Festival de 

Teatro Infantil no Teatro João Caetano e, dentro da programação, apresentaram também 

o espetáculo Joãozinho anda para trás. O Festival foi autorizado, mas o Estado não 

entrou com nenhum recurso, apenas com o Teatro. Apesar de muito jovem, Miranda foi 

pedir dinheiro à Coca-Cola, que acabou patrocinando o evento. Tiveram também o 
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 Localizado em Copacabana, no Posto 6, era um teatro de pequeno porte que foi aberto em 1949.  
144

 Foi escritor e jornalista, nasceu em Salvador em 1911 e morreu aos 86 anos também na Bahia. Foi 

editorialista do Correio da Manhã, publicou 15 livros, entre eles, Guerra dos Canudos. Foi diretor do 

SNT durante a presidência de Juscelino Kubitschek e João Goulart. 
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apoio do Jornal O Globo, através da sua direção de marketing. O Festival foi um 

sucesso inesperado, ao longo de quatro semanas filas se formaram em torno do teatro, a 

ponto do Ministro da Educação comparecer à abertura oficial. 

O Ministério gostou muito porque levou todas as glórias do sucesso do 

festival de teatro para crianças (...) O importante é que não gastei um tostão, 

não precisei botar a mão em dinheiro, e a bilheteria era para as companhias, 

também não ganhei nenhum tostão, eu tinha tempo pra perder e pra não 

ganhar porque eu ainda era muito jovem.  

 

Neste período, Orlando Miranda foi funcionário do Serviço Estadual de Teatro do 

Estado do Rio de Janeiro, dirigido por João Betencourt, além de, posteriormente 

assessor de Murilo Sales, então Presidente da Fundação Theatro Municipal do Rio de 

Janeiro. Quando o mesmo Murilo Sales foi nomeado por Jânio Quadros para dirigir a 

Rádio do Ministério da Educação e Cultura, Orlando Miranda o acompanhou, uma vez 

que já havia trabalhado na Rádio Roquete Pinto e se interessava também em trabalhar 

pela área. 

Na Rádio MEC atuou como redator, produtor e chefe de reportagem, fazia entrevistas 

de rua, lançamento de livros, exposições. Segundo Miranda, Murilo Sales colocou a 

rádio MEC na rua. Quando Sales saiu e entrou o novo diretor, Eremildo Viana
145

, 

devido à truculência do novo diretor, não foi possível Orlando Miranda continuar e saiu 

da Rádio MEC assim como outros intelectuais que trabalhavam ali no período.  

Retornou então para o Governo do Estado, mais especificamente para o Palácio 

Guanabara, pois tinha boas ligações com a equipe do Governador Carlos Lacerda
146

, da 

UDN
147

.   

Neste período, o Governador destinou um terreno no Largo da Carioca para que fosse 

construído um teatro, que ficou sob a responsabilidade de Orlando Miranda. Ficava 
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 Diretor da Faculdade de Filosofia, muito próximo dos militares e diretor da rádio MEC.  
146

 Foi jornalista e político, nasceu em 1914 e morreu aos 63 anos no Rio de Janeiro. Foi membro da 

UDN, Vereador, Deputado Federal e Governador do Estado da Guanabara. Fundou o jornal Tribuna da 

Imprensa e criou a editora Nova Fronteira. 
147

 União Democrática Nacional, foi um partido político brasileiro fundado em 1945, frontalmente 

opositor às políticas e à figura de Getúlio Vargas e de orientação conservadora. O "udenismo" 

caracterizou-se pela defesa do liberalismo clássico e da moralidade, e pela forte oposição ao populismo. 

Além disso, algumas de suas bandeiras eram a abertura econômica para o capital estrangeiro e a 

valorização da educação pública. O partido detinha forte apoio das classes médias urbanas e de alguns 

setores da elite. 
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localizado no início da Avenida Chile, onde se pretendia construir a Broadway 

Brasileira. Lá foi erguido o Teatro Arena da Guanabara. O Teatro foi fundado com os 

arquitetos Hélio de Carvalho e Aurélio Teixeira além de Pedro Veiga
148

 e Pernambuco 

de Oliveira. Segundo Miranda, este teatro era na verdade um Galpão que foi construído 

em um terreno cedido pelo Governo do Estado. A abertura do teatro foi realizada com 

várias parcerias. A localização era excelente -onde atualmente se encontra uma das 

saídas do metrô do Largo da Carioca- pois ficava no meio do caminho entre a 

tradicional Praça Tiradentes e a Cinelândia, onde viria a ser o novo polo cultural da 

cidade. Neste espaço, Miranda já exercia a função de produtor. 

Em 1963, em função da experiência obtida na Rádio MEC, recebeu um convite para 

dirigir a rádio difusora do recém criado estado do Acre. Acabou desempenhando a 

função de Assessor da Secretaria de Educação e Cultura e fundou o Teatro Escola do 

Acre. Neste período, também viajou pelo interior da região norte e se envolveu 

fortemente com produção.  

Lá eu fiquei na Escola do Acre. E Fui pra lá pra dirigir a rádio difusora, mas 

os políticos não me deixaram assumir, porque era a única emissora que tinha 

lá. Lá ainda não tinha rádio, não tinha nem periódico, nem folhetim, não 

tinha nada em Rio Branco. E aí não me deixaram pegar de jeito nenhum e eu 

fiquei apenas pra montar o teatro e montei uma peça minha, infantil, que eu 

também dirigi, Príncipe Valente. E aí, para formar um elenco tive que fazer a 

Escola, aula de teatro com o pessoal, porque ninguém nunca tinha subido 

num palco (...) foi a primeira vez em que se montou uma peça de teatro no 

estado do Acre.  

 

Quando voltou ao Rio de Janeiro, Orlando Miranda teve vontade de produzir 

permanentemente. O espetáculo Joãozinho anda pra trás, havia lhe rendido um duro 

aprendizado, pois durante a temporada estourou uma epidemia chamada gripe coreana. 

“Os jornais diziam -não levem suas crianças para lugares fechados. Foi uma porrada que 

eu tomei ali, criança não podia entrar!”.  

                                                           
148

 Foi autor e dramaturgo, além de especialista em teatro infantil. Escreveu cerca de 20 textos infantis 

entre 1940 e 1965, tendo sido a Revolta dos Brinquedos em parceria com Pernambuco de Oliveira, 

recebido diversos prêmios e tido várias montagens ao longo do país até os tempos atuais. Fundou em 

1949 no Brasil a primeira Companhia profissional de teatro infantil, o Teatro da Carochinha. Participou 

do grupo que construiu o Teatro Arena da Guanabara e também fundou o Teatro Princesa Isabel ao lado 

de Pernambuco de Oliveira e Orlando Miranda.  
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De qualquer modo, continuou a exercer funções executivas tanto nas rádios quanto no 

teatro, o que foi conduzindo-o naturalmente para as próprias produções.  

Orlando Miranda não tem muita intimidade com os eletrônicos, começou a produzir em 

um período em que para erguer um espetáculo era preciso ir para a rua. Sem faxes, e-

mails ou celulares, lembra com certo saudosismo dos tempos em que ia aos jornais 

conversar com os colunistas sobre o espetáculo que estava produzindo. “Antigamente 

nós tínhamos aqui 15 jornais, era jornal que não acabava mais e eu lia eles todos, ia 

também levar o material de divulgação e conversar com as pessoas. Eu entrava nas 

redações, fiquei amigo de tanta gente (...)” 

A maneira de produzir era muito diferente, desde questões de ordens trabalhista e 

operacional como também com relação a captação de verbas para a produção e 

manutenção dos espetáculos. As contratações eram feitas como pessoa física, através de 

um documento chamado nota contratual
149

. Havia também a possibilidade de 

contratação através da assinatura da carteira de trabalho, mas neste caso não havia os 

recolhimentos do INPS
150

, era citado na carteira que a contratação se dava de acordo 

com a nota contratual.  

A questão da estabilidade econômica no fim da vida artística sempre foi um problema. 

O empresário fala, por exemplo, de alguns importantes artistas que se aposentaram na 

sua empresa, a Companhia Princesa Isabel, entre eles Procópio Ferreira. Miranda foi o 

produtor de um grande sucesso do ator, O Avarento
151

 em 1969. Esse espetáculo fez 

longas temporadas no Rio e em São Paulo, além de uma grande turnê pelo Brasil. “(...) 

Ele acabou se aposentando por aqui. E aí, a história da carteira, era uma coisa que 

estava começando, foi aí que o Sindicato começou a encher o saco, o Ministério do 

Trabalho às vezes, começou uma nova fase. Antes era na base do embrulha e manda”. 
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 É um instrumento de contrato de substituição ou de prestação de serviço eventual que pode ser 

utilizado para temporadas culturais.  
150

 Instituto Nacional de Previdência Social do Brasil, atual Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), foi criado em 1966, originando-se da fusão de todos os Institutos de aposentadoria de pensões da 

época. 
151

 Célebre montagem do texto O Avarento de Molière realizada em 1969. O espetáculo foi dirigido por 

Henri Doublier, tendo sido a primeira direção no Brasil deste encenador francês. Cenários de Pernambuco 

de Oliveira e produção de Orlando Miranda. O elenco encabeçado por Procópio Ferreira, contava ainda 

com Érico de Freitas, Isolda Cresta, Maria Lucia Dahl, Paulo Augusto, Paulo Padilha, Thaís Portinho, 

entre outros. Era uma montagem da Companhia Princesa Isabel, que fez temporada no próprio teatro e 

excursionou por todo o país. 
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Neste período, o empresário ainda era solteiro e sua relação com a família não era 

intensa, embora afetuosa. Segundo Miranda, era muito difícil compatibilizar a vida 

dedicada ao teatro com a rotina familiar. Embora tenha se casado várias vezes, nunca 

morou com as esposas na mesma residência, por acreditar que essa combinação fosse 

muito complicada. 

(...) é difícil você poder conjugar as coisas junto com a realização de teatro, 

porque você pega as pessoas, beija no rosto, agora tão beijando na boca, fica 

na madrugada adentro, aquela coisa toda, aí era difícil uma mulher da minha 

época que aceitasse isso, ou vice versa, mas e aí, onde ficava a família? E eu 

tinha a minha filha, de qualquer forma eu acompanhei, não do jeito que eu 

gostaria, quando começava o início de aula, primeiro dia de aula, eu pegava 

minha filha lá em São Paulo, levava ela no Santa Marcelina … 

 

Quando Orlando Miranda estava no Governo conseguia ver sua mãe, Dona Virgínia, 

uma vez por mês. Em 2005, quando ela completou 90 anos, ele passou a dar maior 

atenção e nos seus últimos nove anos de vida, eles ficaram muito próximos. Seu 

relacionamento mais duradouro foi com Omar Elliot Pinto
152

. Eles se conheceram no 

Ministério da Educação e ficaram juntos ao longo de 25 anos. Segundo Orlando, esse 

foi seu relacionamento mais tranquilo, e como ele próprio diz, foi seu casamento de 

alma: “Tínhamos uma propriedade rural em Teresópolis e nós íamos pra lá direto. Fim 

de semana, eu não abria mão”. Oficialmente casou-se apenas uma vez, com a advogada 

Claudia Camanho, de quem se separou há cerca de um ano. Ele brinca que com todos os 

seus relacionamentos sérios, somam 45 anos de fidelidade, apesar do assédio que já 

sofreu, sobretudo no período em que trabalhava para o MEC. Orgulha-se de ter tido um 

relacionamento de cada vez e nunca ter vivido na mesma casa com nenhuma de suas 

mulheres, nem mesmo a mãe de sua filha, a historiadora Isabel Miranda. Foi casado 

ainda com a atriz Isolda Cresta
153

, também conhecida por ser uma ativista de esquerda. 

O casamento começou na montagem de O Avarento (espetáculo produzido por Orlando) 

que tinha como uma das protagonistas a atriz. Eram polos opostos e viveram juntos uma 

forte história de amor. 
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 Foi funcionária do MEC, diretora da Escola Estadual de Teatro Martins Pena e diretora da Escola 

Nacional de Circo. 
153

 Importante atriz conhecida na intimidade como Zozô Vulcão, dado o seu temperamento forte. 

Militante de esquerda, participou na resistência dos artistas à repressão do regime militar pós-64. Em 

1965, chegou a ser detida pela polícia após uma apresentação. Ela foi presa por ter lido, na véspera, um 

manifesto contra a intervenção na República Dominicana.  
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Em 1964, juntamente com Pedro Veiga e Pernambuco de Oliveira, o empresário 

adquiriu o Teatro Princesa Isabel no Rio de Janeiro, do qual há 49 anos é dono e diretor. 

O teatro foi aberto em 27 de Janeiro de 1965, com a presença do Governador Carlos 

Lacerda, seus assessores, secretários de estado e a nata da classe teatral carioca. O trio 

tinha enorme apoio entre críticos, jornalistas, artistas e intelectuais da época e, nesse 

período, Orlando Miranda já era um empresário importante da cena carioca. A intenção 

inicial era a de abrir um teatro só para crianças. Os três vinham de experiências bem 

sucedidas nessa área, e desde esta época apresentavam uma preocupação com a 

formação de novas plateias. 

Imagina, eu ia fazer um teatro pra criança, só para crianças. E pegamos esse 

espaço aqui que ia ser um cinema, pegamos esse espaço e alugamos para 

fazer aqui teatro só para crianças. Mas a realidade mostrou que o teatro não ia 

se sustentar só para crianças, não tinha como, tinha a semana inteira e não só 

sábado e domingo, e aí nós resolvemos -vamos mudar- porque o 

Pernambuco, o Pedro Veiga e eu éramos, todos os três do teatro infantil, 

então o ideal no início era a gente ter um teatro pra gente. 

 

O Teatro Princesa Isabel foi muito importante, tendo uma programação voltada para 

comédias, espetáculos musicais e também teatro infantil, muito valorizado na casa. Um 

ano depois da abertura, os três sócios fundaram a Companhia Princesa Isabel, que fez 

vários espetáculos no próprio teatro, mas também excursionaram por todo o país. Os 

custos de manutenção eram muito altos, e a renda obtida nas turnês muitas vezes era 

empregada no próprio teatro.  

Na inauguração do Teatro Princesa Isabel, houve um feito extraordinário: a presença de 

um Governador de Estado. Estiveram presentes Carlos Lacerda, todo o seu secretariado 

e também a nata do Teatro Brasileiro. Como Orlando Miranda trabalhava no Governo 

com teatro e comunicação, tinha muito trânsito com o coordenador de imprensa do 

Palácio Guanabara e explica, com a naturalidade que lhe é peculiar, como a inauguração 

se tornou o evento da cidade no período. 

(...) Pernambuco de Oliveira era decorador da mulher do Othon Benziane, 

dono do Leme Palace Hotel, e ele perguntou se seria possível que o hotel 

oferecesse um almoço para 400 pessoas para lançarmos o teatro. O Benziane 

disse que ‘se o governador garantir, se o governador vier aqui, aí eu dou esse 

almoço para a inauguração do Princesa Isabel’ (...) Bom, eu era um deles 

trabalhando na sala de imprensa do Lacerda, aí eu falei com o governador, 

expliquei que ele ia fazer almoço para 400 pessoas, aí ele disse -pode dizer a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
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ele que eu vou. (...) Eu fiquei estressado com essa história, mas no dia ele 

chegou com todo o secretariado dele, tudo gente famosa, o secretariado dele 

não era pé de chinelo não, devia ter uns 15, sei lá, e aí foi uma farra, ele 

pulou com o pessoal, nunca teve nada parecido. Quando acabou sabe o que 

ele fez¿ Ele falou assim -bom, agora eu vou parar de brincar, me arranja uma 

sala, porque eu quero ficar numa sala fechada e aí todos que quiserem falar 

comigo, eu estou à disposição” e começou a resolver os problemas de todo 

mundo! 

 

Este acontecimento é citado em várias fontes a respeito do teatro carioca. A presença da 

classe artística e intelectual foi maciça, entre eles estavam Cacilda Becker, Tônia 

Carreiro, Maria Fernanda, Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Eva Todor, Sergio 

Britto, Rubens Correa, Ivan de Albuquerque, Bárbara Heliodora (diretora do SNT), 

Aurimar Rocha, Flexa Ribeiro (Secretário Estadual de Educação), João Bethencourt 

(Diretor do Departamento de Cultura do Estado do Rio de Janeiro), entre muitos outros. 

O diálogo do Governo do Estado com a classe teatral se estreitou substancialmente a 

partir deste episódio. Ali mesmo no encontro, a partir da reunião de trabalho, o 

Governador resolveu problemas crônicos, como o do teatro Miguel Lemos
154

, que não 

podia ser inaugurado em função da ação de um capitão do exército, que impedia a sua 

abertura. O Governador transformou a rua particular em logradouro público e o teatro 

foi inaugurado.  

Outro assunto de fundamental importância dizia respeito ao financiamento para 

construção, reforma e abertura de novos teatros. Era fato que a cidade precisava de mais 

teatros, mas os juros abusivos praticados pelos bancos impediam que os empresários e 

produtores teatrais abrissem novos espaços. Carlos Lacerda possibilitou que a classe 

teatral tivesse acesso a uma linha de crédito, já usufruída por outros setores econômicos, 

que apresentava juros baixos, viabilizando os novos empreendimentos. Não era um 

patrocínio, uma vez que apesar das boas condições, precisava ser pago e, no que diz 

respeito ao setor teatral, todos foram liquidados. A verba saía através do Banco de 

Desenvolvimento do Estado do Rio
155

 em parceria com o COPEG
156

. Importantes 
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 Construído em 1965, localizado na Rua Miguel Lemos em Copacabana, construído por Ibañez Filho, 

Jayme Barcellos e Marcos Kalmon, teve o projeto arquitetônico assinado pelo arquiteto Sérgio Bernardes. 
155

 Também chamado de BD-Rio, foi criado em 1975, a partir de uma tendência econômica de criação de 

bancos ligados aos governos com objetivo de injetar capital e estimular o desenvolvimento econômico de 

diversas área. 
156

 Criado em 1968, como Banco de Desenvolvimento e Investimento COPEG, foi transformado em 1970 

em BanCopeg. Inicialmente destinado ao investimento na área industrial, tornou-se no Governo de negrão 
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teatros do Rio foram construídos com esses recursos, entre eles Teatro Tereza Raquel
157

, 

Teatro dos Quatro
158

, Teatro Vanucci
159

, Teatro de Bolso Aurimar Rocha 
160

(Leblon) e 

o Cine-show Madureira
161

. O próprio Orlando Miranda conseguiu este financiamento 

para implantação de um sistema de refrigeração de seu teatro.  

Ah, aquilo era um financiamento que você ganhava na loteria (...) ele deu pra 

todo mundo que estava precisando, não perguntou se o cara era de esquerda, 

se era de direita. Aí ele me deu, me deu o financiamento, saiu pela COPEG, 

era muito fácil e tinha tempo demais pra pagar, aí eu desisti, ganhei na loteria 

e abri mão do bilhete premiado. Fiquei com medo, não sei como é que ia ser 

minha vida e eu ainda era do Governo, quer saber de uma coisa, resolvi 

comprar direto, paguei em dez prestações e liquidei o assunto, não vou ficar 

carregando isso a vida toda. 

 

Existiam também neste período aportes que eram dados a algumas Companhias 

Teatrais. No entanto, os critérios de obtenção de verbas, de acordo com Orlando 

Miranda, eram totalmente subjetivos, sobretudo no âmbito Federal. Já no estado eram 

chamados de subvenção, praticamente todas as companhias em quantias que variavam. 

De qualquer maneira, havia uma comissão que julgava e distribuía o dinheiro. Foi a 

partir de um destes recursos obtidos pelo Estado que foi criada a Associação Carioca de 

Empresários Teatrais (ACET), provavelmente a primeira entidade brasileira de 

                                                                                                                                                                          
de Lima um dos maiores investidores no setor imobiliários, através da criação de uma carteira de crédito 

imobiliário. 
157

 Teatro Tereza Rachel, atual Theatro NET Rio, foi oficialmente inaugurado em 1972 em Copacabana, 

embora tenha sido projetado em 1958. Fundado pela atriz e produtora Tereza Rachel, após arrendá-lo, 

montou o teatro a partir de empréstimos bancários, e dotou-o de excelente aparato técnico, embora tenha 

ficado muito desconfortável para o público.  Ali se apresentaram espetáculos memoráveis, entre eles o 

musical Gota d’água, estrelado por Bibi Ferreira. Na década de 1980, Tereza Rachel passou a ser 

proprietária do imóvel, quando foi feita uma grande reforma através da linha de financiamento chamada 

BD-Rio. 
158

 Foi inaugurado em 1978, no Shopping da Gávea, local de maior concentração de teatros particulares 

da cidade do Rio de Janeiro. O projeto foi de Thompson Motta e Fernando Pamplona, que desejavam 

criar um espaço versátil, com palcos flexíveis, em sintonia com as novas tendências cênicas.  O teatro de 

propriedade do ator e diretor Sergio Britto tinha mais três sócios: José Ribeiro Neto, Paulo Mamede e 

Mimina Roveda e foi financiado pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio (BD-Rio). 
159

 Também inaugurado em 1978 no Shopping da Gávea, o teatro é propriedade de Augusto Cesar 

Vanucci, que a exemplo de outros artistas de sua época e de épocas anteriores, acreditava que ter um 

teatro era um privilégio. O Teatro Vanucci foi também construído com recursos do Banco de 

Desenvolvimento do Estado do Rio (BD-Rio).  
160

 Também foi chamado de Teatro de Bolso do Leblon, Teatro Aurimar Rocha e atualmente Teatro Café 

Pequeno. Foi inaugurado em 1968, localizado na Av. Ataulfo de Paiva, foi a continuidade de vida do 

Teatro de Bolso de Ipanema aberto em 1949 no bairro vizinho. Pertenceu ao dramaturgo e diretor 

Aurimar Rocha, que contou com o financiamento do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio (BD-

Rio).  
161

 Antigo Teatro Zaquia Jorge, inaugurado em 1952 em Madureira pela vedete Zaquia Jorge. Foi 

reinaugurado com este nome graças aos recursos do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio (BD-

Rio). 
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representação de empresários teatrais. “Eram só os empresários, não eram aventureiros, 

até porque não existiam aventureiros, eram efetivamente produtores”. 

Em 1973, foram realizadas três reuniões com empresários, produtores e algumas 

personalidades do teatro carioca com o objetivo de tirar um documento. Entre eles 

Fernando Torres, Paulo Pontes, Orlando Miranda, João Bethencourt, Pernambuco de 

Oliveira, Léo Jusi, José Renato Pécora, Max Haus, Zanoni Ferrite, Aurimar Rocha, 

Paulo Nolding e Oduvaldo Vianna Filho. Essas reuniões foram feitas a fim de redigir 

um documento para ser apresentado ao Governo, no qual elencavam-se algumas 

importantes ações para se reestabelecer uma política de mercado para o teatro do país.  

Neste período, o Ministro da Educação e Cultura era o tenente-coronel Jarbas 

Passarinho. Além de ser entregue à ele, o documento final também foi enviado a outras 

autoridades próximas do setor cultural. Ele trazia uma série de reivindicações, mas a 

mais importante para Orlando Miranda, dizia respeito aos subsídios financeiros. 

Nós empresários não queríamos dinheiro dado. Acreditávamos que dinheiro 

dado era para as escolas, creches, orfanatos … A gente queria mudar essa 

modalidade, nós queríamos sim que o governo estivesse presente, mas com 

um negócio chamado financiamento, nós queríamos o que as indústrias já 

tinham. Pegou, pagou, é isso que nós queríamos. É claro que isso daí deve ter 

assustado o pessoal do governo - deve, porque eu não sei como eles se 

comportaram - foi uma tomada de decisão na história do teatro brasileiro 

 

Além desta questão, considerada central, outras questões eram tratadas como 

fundamentais no documento: como por exemplo a identificação de critérios claros com 

relação a atuação da censura, as dificuldades de divulgação dos espetáculos teatrais e a 

péssima infraestrutura teatral no Brasil –que, segundo o empresário, precisava ser 

reformulada urgentemente, “eu viajava muito, sabia como é que se encontravam as 

casas de espetáculos pelo Brasil, e o que nós queríamos é que os teatros fossem 

reformados. A pauta da reunião era em cima da nossa experiência vivida”. 

Ainda se tratando da infraestrutura, foi abordado um problema que dizia respeito à 

energia elétrica. Queriam também, a exemplo da Light, que subsidiava uma série de 

empresas e indústrias com a cobrança de luz em alíquotas mais baratas, que estas taxas 

também fossem repassadas para os teatros, a fim de baratear as produções. A energia 

elétrica é, até os dias de hoje uma alta despesa para a atividade teatral. Uma vez que tal 
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benefício já existia, eles tentavam estendê-lo para o ambiente teatral. De acordo com 

Orlando Miranda, o documento atendia ao setor teatral como um todo. “(...) tinha gente 

na mesa de esquerda e tinha gente de direita, eu era um homem de direita, João 

Bettencourt também, já o Paulinho Pontes um homem de esquerda, (...) era uma coisa 

pensada como gente de teatro”.  

Orlando Miranda era um empresário muito ativo. As reuniões com as pessoas de teatro 

e o documento redigido e entregue às autoridades geraram muitos frutos, embora nem 

todas as reivindicações tenham sido atendidas. Nestas reuniões, além dos ilustres 

convidados citados anteriormente, havia a presença da diretoria da Associação Carioca 

de Empresários Teatrais – ACET, uma vez que as reuniões foram consideradas 

extraordinárias.  Como podemos notar em entrevista de Paulo Pontes ao Jornal do 

Comércio: 

(...) empresários e produtores elaboraram um documento de diagnóstico do 

teatro brasileiro, entregue ao Ministro da Educação, que Pontes definiu como 

-uma exposição bem detalhada e rica dos problemas estruturais e conjunturais 

do nosso teatro. Nele, se dispõe o problema do financiamento ao teatro, um 

serviço altamente especializado e muito caro, além de ser indispensável à 

sociedade (Jornal do Comércio, 1973)  

 

Segundo Pontes, o documento fazia proposições importantes para o Plano de Ação 

Cultural que entraria em vigor. No que se referia, por exemplo, ao financiamento das 

viagens de montagens cariocas e paulistas pelo interior do país, o documento propôs 

que não fossem feitos aportes financeiros para as companhias teatrais, mas pelo 

agendamento de passagens e hospedagens para os grupos itinerantes, barateando assim 

as despesas de viagens.   

Em 1973, Orlando Miranda foi eleito Presidente da Associação Carioca de Empresários 

Teatrais – ACET, substituindo Fernando Torres. Paulo Pontes, que também estava 

presente nas reuniões citadas, tornou-se o Secretário-Geral da entidade na sua chapa. 

Neste mesmo ano, a ACET criou a primeira Campanha de popularização de ingressos 

de teatro do país, intitulada Vá ao Teatro
162

, que tinha a finalidade de popularizar o 
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 Também conhecida como Campanha das Kombis, foi criada pela ACET na década de 1970, com a 

finalidade de levar o maior número de pessoas aos teatros com descontos e preços acessíveis. A 

Campanha acontecia durante o mês de dezembro, período no qual a renda obtida no setor caía 

significativamente. Os ingressos eram vendidos em kombis adaptadas como bilheterias volantes que 
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teatro carioca. A Campanha foi financiada pelo MEC através do Ministro Jarbas 

Passarinho, e teve enorme sucesso de público e mídia. 

Em 1974, foi nomeado Diretor do Serviço Nacional de Teatro – SNT, do Ministério da 

Educação e Cultura. Durante os onze anos que esteve à frente deste órgão federal, foi 

responsável por conquistas importantes, como a implantação do Instituto Nacional de 

Artes Cênicas – INACEN
163

, onde permaneceu até julho de 1985 como Diretor. 

Posteriormente, o órgão foi extinto. Atualmente é reduzido à Secretaria de Artes 

Cênicas, que consta no organograma da Funarte, o que para Miranda foi uma grande 

perda de status dentro do governo e de poder político para a resolução dos problemas 

relacionados ao teatro brasileiro. 

Ao ser convidado para dirigir o Serviço Nacional de Teatro, o Ministro da Educação era 

o recém empossado Coronel Ney Braga, mas Orlando Miranda não conhecia muito bem 

o Governo por dentro. Depois da realização da Campanha Vá ao Teatro, foi feito um 

manifesto a nível nacional que pedia a presença de Orlando Miranda a frente do Serviço 

Nacional de Teatro e o então Ministro foi sensível aos apelos.  Embora Orlando nunca 

tivesse ocupado um cargo deste porte, tinha plena consciência de que o seu perfil era 

totalmente adequado às necessidades do Governo, e as referências sobre o Ministro 

eram excelentes para o campo teatral, uma vez que o mesmo havia sido Governador do 

Paraná. 

(...) eles queriam uma pessoa com um perfil que era muito difícil de atender, 

não podia ser homossexual, não podia ser comunista e nem podia ser uma 

pessoa que tivesse trambicado na praça. Naquele momento de teatro, com 

esse perfil tinham que procurar a dedo né, procurar com lanterna pra 

encontrar (...) Eu era conveniente pro governo, eles não mexiam em mim, 

porque, primeiro que eu tive uma base forte que era o Ney Braga, e olha que 

o Ney Braga assinou o AI-5, hein, mas não era gorila, homem da maior 

integridade, um intelectual, um homem sério. 

 

                                                                                                                                                                          
circulavam pela cidade. Posteriormente, esta Campanha espalhou-se por vários Estados Brasileiros, 
adotando outros nomes, com destaque para Minas Gerais e São Paulo. Desde 2004, no Rio de Janeiro, foi 

resgatada pela APTR como Teatro para Todos, adotando um sistema de venda de ingressos mais 

modernizado, porém seguindo o mesmo modelo. 
163

 Instituto Nacional de Artes Cênicas, fundado em 1984 por Orlando Miranda e recriado em 1986 pelo 

Ministro Celso Furtado já no âmbito do MinC. O Inacen substituiu o SNT, que até então não era 

subordinado à Funarte. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Funarte
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Orlando Miranda sempre se auto denominou da UDN, mas ao ser perguntado se possuía 

filiação, declarou que nunca foi filiado a partido nenhum, que na verdade era apenas 

simpatizante da UDN, a qual ele mesmo intitulou como um partido de centro-direita. 

Sua posição apresentava algumas contradições, uma vez que foi casado com a atriz 

Isolda Cresta, militante de esquerda que abrigou em casa refugiados e dizendo ao 

marido que eram primos, enquanto ele achava melhor fingir que acreditava.  Orlando 

Miranda também admite que todos os cartazes utilizados pelos artistas na célebre 

Passeata dos Cem Mil, contra o AI5
164

, realizada na Cinelândia em 1968, foram 

pintados no Teatro Princesa Isabel. As contradições não param aí, amigo muito próximo 

de Paschoal Carlos Magno e Plínio Marcos, o próprio Miranda denuncia que estas 

foram as personalidades teatrais mais prejudicadas pela Ditadura Militar.  

Mas é que o governo da ditadura unia o pessoal de esquerda, eu dizia 

permanentemente que era UDN, era conveniente eu dizer porque o governo 

que estava por trás, aqueles gorilas safados, eles tinham que saber que eu era 

UDN, isso já era um salvo conduto eu ser UDN pra eles, então abertamente 

eu… O pessoal de esquerda dizia -Orlando, para com isso, você não é UDN 

coisa nenhuma, você não é de direita coisa nenhuma, você é mais de 

esquerda do que a gente, sempre falavam isso pra mim, minha assessoria 

eram uns 20, eram todos de esquerda, era tudo de esquerda, uma porção deles 

tinha saído da UNE, CPC da UNE. 

 

Orlando Miranda presidiu o órgão em uma de suas fases mais polêmicas, diante de um 

dos períodos mais complexos  que caracterizaram a produção teatral a partir da década 

de 1960 e durante o regime militar No mesmo ano de 1968, quando aconteceu a 

Passeata dos Cem Mil, antes mesmo de ser convidado para o SNT, Orlando coproduziu 

o polêmico espetáculo Roda Viva
165

, com texto de Chico Buarque e direção de José 
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 A Passeata dos Cem Mil foi a manifestação popular de protesto contra a Ditadura Militar no Brasil, 

ocorrida em 26 de junho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, organizada pelo movimento estudantil e 

que contou com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. 
165

 Espetáculo realizado em 1968, ficou famoso pela agressividade e síntese da ira e da rebeldia contra um 

momento político conturbado. A peça radicalizava as propostas tropicalistas do diretor José Celso 

Martinez Corrêa, que ocupou a partir deste momento o lugar de expoente teatral do movimento. A partir 

da cenografia de Flávio Império, foi criada uma passarela que invadia o espaço da plateia, onde várias 

cenas foram criadas com o objetivo de provocar os espectadores, em um momento em que o teatro 

assumiu um tom mais violento de cobrança de atitudes. Após bem sucedida montagem no Rio de Janeiro, 

o espetáculo teve que ser suspenso em outras cidades, após sofrer agressões por parte do Comando de 

Caças aos Comunistas. 
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Celso
166

. Também estreou no Teatro Princesa Isabel O Botequim
167

, de Gianfrancesco 

Guarnieri. 

No que se refere ao movimento promovido pela ACET, Orlando Miranda, quando 

assumiu a direção do SNT, acabou implementando no país boa parte das reivindicações 

feitas pela Associação. Como diretor do órgão estatal responsável pela política cultural 

no ramo do teatro, adaptou o plano de trabalho que declarava a intenção de realizar os 

propósitos explicitados no documento da ACET do ano anterior. Ele mesmo em 

entrevista, admitiu que o seu plano para o desenvolvimento do teatro no país se deu a 

partir deste documento. 

Orlando Miranda conhecia profundamente os teatros brasileiros. Entre as muitas turnês 

realizadas com a Companhia Princesa Isabel, uma em especial não lhe sai da 

memória,foi em 1968 com Glauce Rocha
168

, Darlene Glória
169

 e Jorge Dória
170

, quando 

encontrou os teatros brasileiros em profundo estado de degradação. 
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 Conhecido como Zé Celso, nasceu em 1937 em Araraquara e é diretor, ator, dramaturgo e encenador. 

Ao longo dos seus 77 anos, esteve à frente do Teatro Oficina desde a década de 1960. Encenou inúmeros 

espetáculos, entre eles Pequenos Burgueses, Na Selva das Cidades, As Bacantes, Os Sertões, O Rei da 

Vela, Roda Viva, Vento Forte, Para um Papagaio Subir e Santidade, só para citar alguns. Embora seu 

trabalho seja encarado como orgiástico e antropofágico, foi e é cultuado por grandes nomes do teatro 

brasileiro, entre eles Augusto Boal, Henriette Morineau, Fernanda Montenegro, Sérgio Britto, Raul 

Cortez, Bete Coelho e Flávio Império, entre outros.  Zé Celso construiu um dos mais originais percursos 

dos palcos brasileiros e mesmo com setenta anos ainda está com a criatividade e a disposição em vigor. 
167

 Espetáculo realizado em 1973, com texto de Gianfrancesco Guarnieri, no Teatro Princesa Isabel. Era 

uma metáfora sobre a situação política do país como também uma imagem do próprio teatro, tornando-se 

uma das produções representativas do teatro de resistência. Dirigido por Antônio Pedro Borges, 

apresentava uma encenação naturalista, tendo no elenco Oswaldo Louzada, Marlene –a cantora-  Andre 

Valli, Eduardo Tornaghi, Ivan Candido, Thaia Perez e Isolda Cresta, que, segundo as críticas, viveu neste 

espetáculo o melhor personagem de sua carreira, justamente para quem o espetáculo foi encomendado, 

por seu marido o empresário Orlando Miranda. 
168

 Atriz, nasceu em 1930 em Campo Grande e morreu aos 41 anos em São Paulo, de enfarte do 

miocárdio. Teve aulas de teatro no Conservatório Nacional de Teatro com Ester Leão, Maria Clara 

Machado e Luísa Barreto Leite. Começou a carreira apresentando peças teatrais infantis. No início, 

entre 1950 e 1951, era uma das integrantes do Grupo Os Fabulosos. Sua primeira aparição profissional no 

teatro adulto foi com a Companhia de Teatro de Alda Garrido, em 1952. Atuou até o dia de sua morte em 

14 espetáculos teatrais, 10 telenovelas e 29 filmes, entre eles Rio 40 Graus, Cinco vezes favela, Os 

Cafajestes, Terra em Transe, A Navalha na Carne. 
169

 Atriz, nasceu em 1943 no Espírito Santo. Iniciou sua carreira como cantora em uma rádio 

de Cachoeiro do Itapemirim no final da década de 1950. Em1958, foi Miss Cachoeiro do Itapemirim. 

No Rio de Janeiro tornou-se rádio-atriz e foi vedete do teatro de revista até estrear no cinema 

em 1964 em Um Ramo Para Luíza
.
 A consagração veio em 1973, no filme Toda Nudez Será Castigada, 

em que viveu a prostituta Geni, ao lado de Paulo Porto. O filme ganhou dois Kikitos no Festival de 

Gramado, inclusive o de melhor atriz, além de conquistar o Coruja de Ouro por esse mesmo papel. No 

final dos anos 70, a atriz passou por um grave processo de depressão e tentou o suicídio. Abandonou a 

carreira artística, tornando-se evangélica. A partir deste período adotou o nome de batismo, Pastora 

Helena Brandão. Voltou à carreira em 1987 na novela Carmem, e depois se mudou para Nova York, onde 
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Pude conhecer um Brasil parado, estagnado. Os teatros oficiais fechados, 

nada acontecia, ninguém se preocupava com os espaços cênicos, muitos 

templos de cultura estavam ruindo. No nordeste só no Rio Grande do Norte 

tinha um teatro que funcionava bem. Em Maceió, a limpeza urbana usava o 

teatro para guardar os carrinhos de lixo; em Sabará, tinha um botequim que 

funcionava dentro do teatro. E isso acontecia em outras cidades, os teatros 

estavam sub utilizados ou fechados. Muito diferente da época do Procópio, 

da Bibi e da Maria Della Costa. Não só os teatros mas igrejas, palácios, tudo 

despencando, o Brasil inteiro era assim. Eu não cheguei a ir no interior de 

São Paulo, por isso não posso falar, as cidades do Rio e de São Paulo ainda 

funcionavam, mas no resto do país a realidade era outra. 

 

 O empresário e produtor teatral durante a presidência do Serviço Nacional de Teatro 

(SNT), atuou como importante mediador político no campo da cultura, justamente 

quando se deu início ao processo de distensão do regime militar a partir do ingresso do 

General Ernesto Geisel na Presidência da República, além de uma fase de redefinições 

das políticas culturais tendo o Ministro Ney Braga à frente do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). Posteriormente, em 1979, Miranda também teve forte influência na 

efetivação do agrupamento das agências de fomento às artes com a criação do Instituto 

Nacional de Artes Cênicas (Inacen) e da Fundação Nacional de Artes (Funarte).  

Dentre uma série de medidas que incluíam desde a criação de alguns concursos do SNT, 

como o de teatro universitário até a implantação de um programa de popularização do 

teatro e de federações de teatro amador, cabe ainda destacar a reativação dos concursos 

anuais de dramaturgia que, de modo geral, sofreram os influxos da ditadura militar. 

Criado em 1964 e suspenso em 1968, o concurso retornou pelas mãos de Orlando 

Miranda, que comprou muitas brigas para tê-lo de volta, além de criar outras categorias 

de premiações. É justamente neste período em que ele esteve à frente do Órgão que o 

Serviço Nacional de Teatro mais publicou coleções e livros na área teatral. 

                                                                                                                                                                          
passou a produzir filmes e vídeos evangélicos; de volta ao Brasil, fez pequenas aparições na TV. Até hoje 

atuou em 9 trabalhos na Tv e 24 filmes, também entre eles Terra em Transe, Os Paqueras e Feliz Natal. 
170

 Ator, roteirista e autor, nasceu em 1920 e morreu aos 92 anos no Rio de Janeiro. Foi casado com 

Cristina Dória e Íris Bruzzi. Estreou no teatro em 1942, trabalhou na Companhia da vedete Zaquia Jorge, 

sob a direção de Esther Leão e também da Companhia da atriz Eva Todor; depois trabalhou na Tv e por 

último no cinema. Em 1962, ganhou o Prêmio Saci como ator coadjuvante pelo filme O Assalto ao Trem 

Pagador, de Roberto Farias. Em 1964, participou do filme Asfalto Selvagem, de J.B.Tanko, ao lado de 

Jece Valadão, mas o filme foi proibido pelo golpe militar. Na Tv, interpretou o personagem Lineu, da 

grande família, em 1972. Foi um grande ator cômico e manteve-se ativo até a sua morte em 2013. Atuou 

em mais de 20 espetáculos teatrais, 23 filmes e 29 telenovelas, além dos programas de televisão. 
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Muitas vezes durante a sua gestão, Orlando Miranda foi acusado de apresentar ações 

contraditórias, uma vez que o SNT concebia prêmios a peças que frequentemente eram 

proibidas pela Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP). Miranda buscou 

renovar as políticas de incentivo ao teatro, assim como restituiu o diálogo do governo 

com o meio teatral. Contudo, segundo alguns teóricos, atuava com limitações políticas e 

suas ações reduziam-se ao âmbito do MEC. (SOUZA, 2011, p. 2) Miranda não recuou 

diante das críticas e se manteve lúcido. Apesar das controvérsias, continuava mantendo 

os concursos e ampliando as categorias, ainda que muitos vencedores tivessem suas 

obras censuradas no momento da produção ou da encenação, e o Ministério da Justiça 

não visse as premiações com bons olhos. 

E aí o governo teve que engolir essa, não teve jeito, eu não tinha medo do 

governo, se quisesse me mandar embora, me manda embora. Quando foi a 

peça do Vianinha proibida eu dizia assim pro pessoal -eu não tenho nada com 

isso, com a proibição, o que eu tenho que fazer é o concurso, a proibição é 

com o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça faça o que ele bem 

entender, é problema deles, e o meu, ele não se mete no meu, é fazer o 

concurso e premiar, e eu fazia o concurso e premiava, eles podiam não 

gostar, mas não dizia pra mim como eu tinha que fazer, depois o Ministério 

proibia. 

 

No ano seguinte à sua entrada no SNT, Orlando participou do Conselho Federal de 

Cultura
171

. O Conselho era ligado ao Ministério de Educação e Cultura e deveria ser 

estruturado nos moldes do Conselho Federal de Educação. O CFC tinha o objetivo de 

formular políticas culturais para o Brasil e, futuramente, constituir as bases para a 

formulação do Plano Nacional de Cultura. O CFC também defendeu a criação de outros 

órgãos e conselhos de cultura estaduais, o que mais tarde deveria servir como suporte 

para o desenvolvimento no setor também em nível municipal. Esta atuação estatal 

resultou neste mesmo ano na criação da Política Nacional de Cultura (PNC), um 

programa político pensado durante o governo Geisel, que tinha à frente do MEC o 

próprio Ministro Ney Braga. A PNC concretizou, portanto, o reconhecimento oficial, à 

sua maneira, da necessidade de incluir a cultura no programa de desenvolvimento 

pretendido pelo governo para o país e Orlando Miranda foi muito importante neste 

processo no que diz respeito à área teatral. 
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 Conselho Federal de Cultura. Foi criado em 1966 e instalado a partir de 1967. Permaneceu em 

funcionamento por mais de 20 anos e foi dissolvido em 1990. 
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(...) no período que eu tive no Ministério, viajei pelo Brasil inteiro, precisava 

entender o que os setores teatrais do país precisavam. Eu viajava três vezes 

por semana, três no mínimo, viajava sem parar, chegava num estado de 

manhã, me reunia com a categoria teatral, aí almoçava, reunia com outra 

categoria. Pegava um avião, ia pra outro estado, me reunia com outras 

pessoas, fazia tudo no horário que eu chegasse de avião, às vezes tinha 3 

reuniões em 3 estados diferentes, pra poder ganhar tempo, então o Carlos 

Miranda
172

 ficava ali tomando conta para que todas as agendas fossem 

cumpridas.  

 

Durante sua gestão, além dos concursos e publicações, muitos editais de fomento foram 

abertos. Tratava-se como fomento aportes financeiros dados a título de patrocínio 

governamental. Esses recursos tinham como objetivo auxiliar na estruturação do setor 

teatral no país, como também viabilizar novas montagens teatrais. Miranda percebeu em 

suas viagens que o desequilíbrio na produção teatral brasileira era muito grande e que, 

saindo do eixo Rio-São Paulo, era complicado manter uma produção teatral local com 

investimentos próprios de empresários e produtores, às quais ele estava acostumado. No 

entanto, à medida que esta forma de fomento ia sendo implementada, o gestor e 

empresário ia se distanciando de um dos seus propósitos iniciais que era abrir linhas de 

crédito retornáveis para a produção teatral, nas quais o teatro realizado sob um olhar 

mais empresarial pudesse ser mantido. De qualquer maneira, o próprio Miranda chama 

atenção para a forma de acesso destes recursos. “No tempo da ditadura dos militares, 

não podia dar dinheiro por fora, tinha que ser através do edital, e era gente de teatro que 

julgava, não era o governo quem julgava, o governo tinha minoria, nesse conselho que 

eu te falei, tinha minoria”. 

Orlando Miranda se orgulha de ter ao longo dos seus onze anos de gestão à frente do 

Serviço Nacional de Teatro boa parte da classe teatral ao seu lado, fosse na sua equipe, 

nas comissões julgadoras, ou ainda nos constantes encontros que fazia ao longo do país. 

Era também comum pedir conselhos a quatro pessoas da maior importância para o 
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 Ator, nascido no Maranhão em 1936, viveu muitos anos em Belém. Cursou a Faculdade de direito, 

mas logo depois de formado trocou a advocacia pelo teatro. Foi no Rio de Janeiro, com a Companhia 

paulista Grupo Decisão, que teve sua estreia profissional, no espetáculo Electra de Sófocles, ao lado de 

Glauce Rocha, Norma Blum e Margarida Rey, posteriormente contracenou com grandes nomes, entre eles 

Paulo Autran. Seu maior destaque profissional foi como pensador e ativista cultural. Teve brilhante 

atuação no SNT durante 11 anos como braço direito de Orlando Miranda, e posteriormente sucedeu 

Orlando na gestão do órgão por cinco anos, quando foi extinto pelo Presidente Fernando Collor de Melo.  
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pensamento teatral brasileiro, eram eles: Yan Michalski, Sábato Magaldi, Décio de 

Almeida Prado e Mariângela Alvares de Lima
173

. 

Se alguma coisa eu fiz errado, a classe foi conivente comigo, porque eu não 

fiz nada sozinho, só fazia através deles, eu nunca tomei decisão unilateral, foi 

sempre com os interesses em geral, quer dizer, sempre estive junto, até 

porque minha assessoria não me permitia isso não, imagina. E a minha 

cabeça mudou muito também, um pouco, muito também não, mas um pouco 

mudou sim com essa turma toda de esquerda que estava comigo. 

 

De certo, ele não falhou com a classe teatral em seu empenho de estruturar melhor as 

condições de trabalho para o setor, abriu e reformou vários teatros no país. 

Especificamente na cidade do Rio de Janeiro ele fez importantes incorporações de 

teatros para a rede do SNT, o primeiro deles trata-se do Teatro Experimental Cacilda 

Becker
174

. Em 1974, o Serviço Nacional de Teatro (SNT), na figura de Orlando 

Miranda, iniciou o processo de compra, orientando a sua programação para um teatro 

experimental. A seguir, o Cacilda Becker sofreu reformas substanciais, a partir do 

projeto do cenógrafo Pernambuco de Oliveira foram construídas arquibancadas 

modulares que organizavam a plateia de acordo com a concepção cênica dos 

espetáculos. Em 1975, foi rebatizado como Teatro Experimental Cacilda Becker, sendo 

esta a primeira sala permanente do Rio de Janeiro concebida a partir das exigências de 

flexibilidade, que caracteriza o teatro contemporâneo.  Em 1979, foram abertas por 

Orlando Miranda as salas Santa Rosa, Napoleão Moniz Freire, Joel Carvalho e Elias 

Contursi, localizadas em sobrelojas -atualmente são dedicadas a cursos, ensaios, 

oficinas, palestras e residências de grupos e associações teatrais e o Cacilda Becker 

tornou-se exclusivamente um teatro de dança e continua a ser administrado pela 

Funarte. 
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 Considerada uma das mais importantes críticas teatrais do país, a ensaísta e pesquisadora nasceu em 

São Paulo em 1947. Formada pela ECA/USP, inicia-se na crítica jornalística no jornal O Estado de S. 

Paulo em 1971, onde atuou até 2011. Entre 1973 e 1977, ministrou aulas de história do teatro na 

Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Integrou a equipe de pesquisa em Artes Cênicas do Idart, hoje 

fundido ao Centro Cultural São Paulo – CCSP - entre 1978 e 1987. Entre muitos livros publicados, 

ressalta-se em 1985 o livro Imagens do Teatro Paulista, reunião de fotos de marcantes realizações na 

cidade de 1900 a 1985. Trata-se de um panorama que resgata do esquecimento imagens que retratam a 

estética e modo de produção de cada período. 
174

 Antigo “Teatro São Jorge” e  “Teatro do Rio”. Fundado em 1957, localizado à Rua do Catete, em uma 

pequena galeria entre a Praça José de Alencar e o Largo do Machado, era um tradicional teatro italiano 

que em 1960 foi dirigido por Rubens Corrêa e Ivan de Albuquerque. Em 1966 o teatro foi fechado, 

permanecendo assim durante 10 anos. 
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O resgate do Teatro Dulcina
175

 contou também com a intervenção de Miranda. O 

estabelecimento pertenceu à atriz Dulcina de Moraes
176

 durante 36 anos, entre 

arrendamento e compra. Ela o colocou à venda em 1976, pois precisava levantar 

recursos para erguer em Brasília a Faculdade de Artes Cênicas. Em abril de 1977, foi 

comprado pelo Ministério de Educação e Cultura, através de Orlando Miranda, que 

abrigou ali a Companhia Dramática Brasileira, mantida pelo Serviço Nacional de 

Teatro, que, a partir deste ano, lançou editais de ocupação, a fim de abrir espaço 

também para outras companhias no Teatro.  Em 1981, o Teatro Dulcina foi fechado para 

obras, pois suas condições eram totalmente precárias, sendo reaberto em 1984. 

Posteriormente, foi cedido à Rede de Teatros da Secretaria Municipal de Cultura da 

Cidade do Rio de Janeiro. Foi reintegrado à FUNARTE em 2008 e reaberto em 2011, 

após mais uma reforma.  

Outro espaço ‘salvo’ por Orlando Miranda foi a Casa de Paschoal Carlos Magno
177

, que 

contém o Teatro Duse
178

. Paschoal Carlos Magno foi um dos maiores incentivadores do 
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 Inaugurado em 1935 com o nome de Teatro Regina e localizado na Cinelândia, também foi chamado 

de Cinema Orly e Cinema Rio. Foi de propriedade da Companhia Industrial Minas Gerais, que ofereceu o 

arrendamento do teatro para o Ministério de Educação e Saúde, que cuidava dos assuntos ligados à 

cultura na época. 
176

 Atriz, nasceu em 1908 em Valença no Estado do Rio de Janeiro e morreu aos 88 anos em Brasília.  Foi 

uma das maiores atrizes do teatro brasileiro. Fundou a Fundação Brasileira de Teatro, depois 

transformada na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, que funciona em Brasília. Era filha de dois 

grandes atores Átila e Conchita de Moraes. Aos 15 anos, estreou o espetáculo Travessuras de Berta, pela 

Companhia Brasileira de Comédia no Teatro Trianon, em 1925, quando foi contratada pela companhia 

Leopoldo Fróes. Em 1930, casou-se com o ator e escritor Odilon Azevedo e 5 anos depois fundaram a 

Cia. Dulcina-Odilon, responsável por êxitos memoráveis nos palcos nacionais, entre eles o polêmico 

espetáculo Amor. Recebeu a medalha do mérito da ABCT como melhor atriz do ano pelo conjunto de 

trabalhos. No cinema, teve uma única experiência com o filme 24 Horas de Sonho. No teatro, participou 

de 121 espetáculos como atriz, 94 como diretora e 1 como produtora. 
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 Localizada em Santa Thereza desde 1952, em 1956 as atividades foram suspensas por falta de recursos 

financeiros. Em 1973, foi realizada uma reforma no primeiro andar da casa e reinaugurada pelo Ministro 

da Educação e Cultura Jarbas Passarinho, com apresentações de corais universitários e orquestra de 

Câmara da Casa do Estudante do Brasil. Esta reforma possibilitou, além do funcionamento do teatro, a 

abertura de uma Sala de Música –exclusivamente para apresentação de compositores brasileiros eruditos, 

uma galeria para jovens artistas e uma biblioteca com 5.000 volumes.  
178

O nome do teatro é uma homenagem a atriz italiana Eleonora Duse. Ali funcionava também uma escola 

de arte dramática, com palestras, oficinas e cursos oferecidos por grandes nomes do teatro nacional e 

internacional, entre eles Jean-Louis Barrault, Vittorio Gassmann, Vincenzo Spinelli, Bibi Ferreira. Muitos 

autores foram lançados neste teatro, como Raquel de Queiroz, Antonio Callado, Hermilo Borba Filho. 

Inicialmente, o teatro não possuía bilheteria, e 2 ônibus saíam do Largo da Glória para levar artistas e 

público. Um ‘chapéu’ era passado no final das apresentações. Posteriormente, foi reaberto em 1969, com 

bilheteria a preços mínimos. Uma geração de atores foi formada neste teatro, como Glauce Rocha, 

Myriam Pérsia, Maria Pompeu, Moacyr Deriquém e Othon Bastos. Também ali foram gravados pela 

Rádio Ministério da Educação, o “Rádio Teatro Duse”, um programa de leituras dramatizadas.  
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teatro brasileiro ao criar e manter o Teatro do Estudante do Brasil
179

, além de 

desenvolver importante carreira política e diplomática até o golpe militar. 

Posteriormente, teve graves problemas financeiros, o que lhe obrigou a vender sua casa, 

onde, nesta fase, já abrigava um importante Centro Cultural. Paschoal desejava investir 

em um novo empreendimento cultural, a Aldeia de Arcozelo
180

 e transformá-la em um 

centro de fomento e reciclagem teatral no interior do Estado.  

Em 1977, a casa foi vendida para particulares, depois de fracassar a tentativa de que 

fosse adquirida pelo SNT, e ali se instalou uma empresa Belga que não fez nenhuma 

mudança no imóvel, colocando-a à venda em 1984. Neste momento, o Instituto 

Nacional de Artes Cênicas (Inacen), através de Orlando Miranda, adquiriu a Casa com 

recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “Mexi mundos 

e fundos, até peitei umas pessoas, mas eu não podia deixar que a casa fosse vendida de 

novo”. Em 1991, o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (IBAC) aceitou a proposta da 

Cia Teatro do Pequeno Gesto, com o Projeto Teatro Duse volta à Cena, executado 

durante dois anos. Em 1993 foi fechado, e retornou em 1998, abrigando uma mostra de 

teatro de bolso. Atualmente, toda casa permanece sob propriedade da Funarte. Embora o 

teatro não tenha programação periódica, a Casa é utilizada como hospedagem de grupos 

que venham de fora do estado para se apresentarem no Rio de Janeiro, e não apresentem 

condições financeiras de se instalarem na cidade.  

Já o Teatro Carlos Gomes é considerado um baluarte na arquitetura teatral carioca. Dos 

três teatros sobreviventes construídos até 1910, é o único na Praça Tiradentes que 

mantém sua arquitetura, se não original, próxima da reconstrução realizada em 1932 em 

função de um incêndio que o destruiu por completo. Este teatro foi alvo da especulação 
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 Fundado em 1938, manteve-se até 1952. Importante celeiro de atores, criadores e técnicos teatrais, foi 

criado por Paschoal Carlos Magno e teve seu ponto alto com a montagem de Hamlet de Shakespeare em 

1948, dirigida por Hoffmann Hamish e protagonizada por Sergio Cardoso. Dedicou-se a montagens de 

grades autores nacionais e estrangeiros e o grupo foi um marco ao priorizar o senso de grupo e o 

conhecimento, além da modernidade cênica e a formação global do profissional de teatro. 
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 Localizada em Paty do Alferes no Estado do Rio de Janeiro, foi inaugurada por Paschoal Carlos 

Magno em 1965 para ser um lugar onde jovens e artistas de todo o país pudessem desfrutar de todas as 

formas de criação e expressão artística. As instalações contam com dois teatros, Itália Fausta, ao ar livre, 

com capacidade para 1.200 espectadores, e Renato Vianna, para 240 pessoas. Existem ainda a Sala de 

Música Padre José Maurício, para 150 ouvintes; os espaços para as artes plásticas, Galeria Pancetti e 

Galeria Bernardelli; uma sala de vídeo, Alberto Cavalcante, com 80 lugares; biblioteca, coreto, além do 

edifício colonial, com 54 quartos, salões e varanda. Após a morte de Paschoal, em 1980, o Aldeya, que já 

vivia com muitas dificuldades, entrou em processo de decadência. Atualmente, o espaço pertence à 

Funarte, mas encontra-se em péssimo estado de conservação. 
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imobiliária e só não foi demolido graças ao empenho da classe teatral e ao envolvimento 

de Orlando Miranda, através do SNT. Neste período, o Carlos Gomes pertencia à 

Rômulo Dantas, um empreendedor do ramo das incorporações imobiliárias. Por parte de 

Dantas, houve a tentativa de demolir o teatro e de construir em seu lugar um grande 

prédio com a promessa de um novo teatro que teria o projeto de Oscar Niemeyer. De 

1981 a 1984 foram anos de luta no sentido de manter o Teatro Carlos Gomes tal como 

se encontrava; em agosto de 1983, graças às intervenções de Miranda à frente da 

mobilização da classe teatral, o Prefeito Marcelo Alencar sancionou o projeto de lei que 

tombava por interesse histórico e cultural o Teatro Carlos Gomes. A partir daí, o teatro 

em estilo art-déco foi tombado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro como 

Patrimônio Cultural da cidade. Desde 1988, o Prefeito Saturnino Braga viabilizou a 

transferência do teatro para o Município, através da troca por dois terrenos que foram 

cedidos a Romulo Dantas, localizados na cidade nova. Desde então o teatro pertence à 

Rede Municipal de Teatros
181

 da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Durante este período em que esteve à frente do SNT, chamo atenção também para uma 

ação desenvolvida por Miranda que teve uma especial importância: sua participação na 

inauguração da Escola Nacional de Circo, fundada na Praça da Bandeira em 13 de maio 

de 1982.  Foi Miranda que pela primeira vez no governo, em 1975, implantou uma 

assessoria de circo, convidando Luiz Olimecha para ocupar o cargo. Foram sete anos 

entre o estabelecimento das primeiras políticas públicas para o circo e a inauguração da 

tão sonhada Escola. 

As obras haviam começado em 1978, por sua iniciativa através do Ministro da 

Educação Ney Braga, que liberou os recursos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE). O custo das obras ficou, em Cr$ 25 milhões para a construção de 

uma área de 7 mil metros de diâmetro, com lotação para 4 mil pessoas. Em declaração à 

imprensa, Orlando Miranda adiantou que o circo, equipado da maneira mais moderna 

possível para a época, permaneceria armado permanentemente e não serviria apenas 
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 Foi implantada na gestão da Secretária de Cultura Helena Severo, atualmente conta com nove teatros 

reconhecidos pela classe artística e pelos cariocas. Com uma programação variada, são oferecidos 

diversos tipos de espetáculos com ingressos a preços populares visando a formação de novas plateias. 
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para as aulas práticas da escola, mas também para outros espetáculos. (Jornal O 

Globo, 1982). 

No ano da inauguração, a assessoria de circo já pertencia ao Instituto Nacional de Artes 

Cênicas (INACEN), Instituição fundada por Orlando Miranda, que substituiu o SNT. 

Na nova estrutura foi criado o Serviço Brasileiro de Circo, ao qual a escola estava 

subordinada. A Escola Nacional de Circo estabeleceu significativas mudanças no 

processo pedagógico do ensino das artes circenses no Brasil. 

Miranda permaneceu na presidência do INACEN até 1985, quando decidiu desligar-se 

do Governo, deixando seu assessor Carlos Miranda em seu lugar. Orlando Miranda 

mantinha grande representatividade do meio teatral e total integração com o Conselho 

que nesta época já contava com maior participação da sociedade civil, incluindo 

associações de Teatro Amador, de Sindicatos de classe e também de representantes do 

Governo. O próprio Conselho indicou Carlos Miranda como sucessor de Orlando em 

uma articulação feita pelo próprio. “Carlos Miranda foi o maior executivo que eu já 

conheci na minha vida, e dedicado demais”.  

Apesar de uma gestão difícil e controvertida, Orlando Miranda deixa o órgão com 

excelente relação com a classe teatral em um momento de profundas mudanças na 

Gestão de Cultura no país. Dentro do Ministério da Educação, mudanças fundamentais 

estariam sendo articuladas na criação do novo Ministério da Cultura, o Minc. Miranda 

se colocou claramente contra a criação do novo Ministério, em concordância com 

Aloísio Magalhães
182

 que, como Ministro da Educação, de certa forma administrava a 

verba do FNDE que mantinha os projetos do Ministério, inclusive os da Secretaria de 

Cultura.  O Secretário acreditava que seria preferível uma secretaria forte do que um 

Ministério estruturalmente fraco e pobre enquanto o MEC mantinha um quadro de 

profissionais competentes, professores concursados, grande parte com nível superior. 

                                                           
182

 Nasceu em 1927 no Recife. Foi designer gráfico, artista plástico, secretário de cultura do MEC e 

diretor do IPHAN. É considerado um dos pioneiros na introdução do design moderno no Brasil, tendo 

ajudado a fundar a primeira escola superior de design neste país, a Escola Superior de Desenho Industrial 

do Rio de Janeiro (ESDI). É frequentemente intitulado pela crítica como um dos mais 

importantes designers gráficos brasileiros do século XX. Sempre ligado às questões próprias do 

patrimônio, faleceu em Pádua, Itália em 1982, aos 55 anos, quando tomava posse como presidente da 

Reunião de Ministros da Cultura dos Países Latinos. 
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Com a saída de Orlando Miranda do Ministério, aconteceram vários eventos de 

despedida. Para se ter ideia, houve uma na Churrascaria Copacabana na qual estavam 

presentes Tônia Carreiro, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho, Jorge Doria, Cesar 

Sarraceni, Isolda Cresta, Ferreira Goulart, Gustavo Manhani, Zé de Abreu, Perfeito 

Fortuna, Flavio Marinho, Macksen Luiz, Luis de Lima, Jorginho de Carvalho, Vanda 

Lacerda, Bela Vidal, Norma Dumar, Davi Machado, Hélio Freitas, Tereza Aragão, Ivan 

Candido, Louzadinha, Helô Pinheiro, entre outros. 

Cabe ressaltar que o SNT da fase Orlando e Carlos Miranda deixou um dos mais 

importantes legados de publicações que constam em fundamental bibliografia acerca da 

história do teatro brasileiro. Foram onze coleções, somando cerca de 165 volumes, além 

da publicação de títulos avulsos somando mais 30 neste formato. A seguir a síntese do 

trabalho editorial realizado. 

 Coleção Cartilhas de Teatro  

o 10 volumes de livros-apostilas que visavam contribuir com a formação 

do trabalhador teatral. Com linguagem clara e objetiva, repleto de 

ilustrações, os títulos eram muito variados, entre eles: História do 

Espetáculo (Hermilo Borba Filho), Manual de voz e dicção (Lilia 

Nunes), Manual de Administração Teatral (Moema Renart), Jogos 

Dramáticos (Maria Clara Machado), Eletricidade Básica para Teatro 

(Hamilton Saraiva), entre outros.  

 Coleção Clássicos do Teatro Brasileiro 

o 5 volumes de textos de autores que construíram a dramaturgia brasileira, 

entre eles: França Jr, Gonçalves Dias, Machado de Assis, José de 

Alencar, e Artur Azevedo. 

 Coleção Concurso de Dramaturgia Brasileira 

o 16 volumes constava a compilação dos premiados no referido concurso 

ao longo deste período. Na lista de premiados e publicados, contam: 

Vianinha, Carlos Henrique Escobar, Ricardo Meirelles, Leilah Assunção, 

Maria Adelaide Amaral, entre outros.  
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 Coleção Concurso Nacional de Monografia 

o 7 volumes repletos de ensaios vencedores. Este concurso tinha como 

finalidade incentivar o estudo do teatro, fosse teórico ou factual e as 

monografias apresentadas eram de diversos autores, atualmente 

considerados importantes teóricos de teatro, entre eles: Yan Michalski, 

Tania Brandão, Geir Campos, Waldemar de Oliveira, Betti Rabeti, Maria 

Helena Kühner e Ângela Leite Lopes, entre outros.  

 Coleção de Dramaturgia Brasileira 

o 41volumes foram publicados nesse que foi um dos mais importantes 

projetos editoriais do SNT. Dividido em 4 módulos intitulados, 

Iniciadores, Teatro Romântico, Teatro de Costumes e Teatro Moderno, 

continha textos de todos estes períodos. Posteriormente foi compilado 

em 4 tomos utilizando para isso a mesma organização de títulos. 

 Coleção Depoimentos 

o 6 volumes publicados a partir de um projeto de gravação de depoimentos 

de importantes personalidades teatrais. Dentre das mais de 100 

entrevistas, foram selecionados cerca de 40 para serem publicados. Entre 

os depoentes constam: Dias Gomes, Gianfrancesco Guarnieri, Nelson 

Rodrigues, entre outros. 

 Coleção Dionysos 

o 29 volumes numerados e mais duas edições especiais, formam esta 

coleção. Eram revistas-livros ilustradas, na qual eram registrados temas e 

movimentos específicos da história do teatro brasileiro, entre eles: Teatro 

de Arena, Teatro Brasileiro de Comédia, Escola de Arte Dramática, 

Teatro Opinião, Teatro do Estudante, entre outros. 

 Coleção Ensaios 

o 5 volumes escritos pelos mais importantes pensadores de teatro em sua 

área a época, são eles: Gustavo Dória (Moderno Teatro Brasileiro), 



121 

 

Luiza Barreto Leite (Teatro e Criatividade) Eugenio Kusnet (Ator e 

Método), Sábato Magaldi (Panorama do Teatro Brasileiro) e Joel Pontes 

(Teatro de Anchieta). 

 Coleção Prêmios 

o 18 volumes sintetizaram outras categorias de premiações que não 

possuíram coleções específicas, entre elas Teatro e Educação, 

Dramaturgia do Teatro Infantil e Concursos Especiais. 

 Coleção Teatro Completo 

o 15 volumes de textos distribuídos por dramaturgos importantes, entre 

eles: Araújo Porto Alegre, Coelho Neto, Manuel de Macedo, Nelson 

Rodrigues e Quorpo Santo. 

 Coleção Teatro Universitário 

o 6 volumes sintetizaram a produção dos vencedores do concurso de 

dramaturgia apenas com produções ligadas ao teatro universitário, com a 

finalidade de promover e incentivar a prática de teatro no meio 

estudantil. 

A produção editorial do Serviço Nacional de Teatro e, posteriormente, Fundação 

Nacional de Artes Cênicas foi extremamente significativa, tendo organizado a história 

dramatúrgica brasileira e também sua teoria. Havia uma clara preocupação em publicar 

tudo o que dizia respeito aos projetos realizados e seus resultados e essa bibliografia foi 

fundamental para a formação de novas gerações do teatro, sobretudo carioca.   

Eu não deixaria de forma alguma de realizar por exemplo o prêmio de 

dramaturgia, independente da realização do espetáculo. Pra mim, o papel do 

Ministério
183

 era incentivar e organizar o setor, e eu não poderia me furtar de 

ocupar o espaço que a mim foi delegado. Eu trabalhava para aquele governo, 

e nunca fui desrespeitado pela minha classe por isso, pelo contrário. Hoje em 

dia eu penso, os textos, os livros ficaram e podem ser montados por qualquer 

um, se naquele momento do SNT, se eu não tivesse bancado a volta do 

concurso e feito todas as publicações, talvez esses textos não tivessem sido 

registrados ou nem tivessem sido escritos. (Entrevista Orlando Miranda, 

12/06/2014) 
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 Ministério da Educação e Cultura, que estava subordinado o SNT, neste período sob a gestão do 

Ministro Ney Braga. 
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Depois de onze anos, Orlando Miranda decidiu sair do poder público, retirando-se do 

Serviço Nacional de Teatro. Foram anos de dedicação exclusiva, provavelmente os mais 

turbulentos da sua vida profissional, vários Ministros passaram pelo MEC, mas Miranda 

se manteve no cargo. Quando a FUNARTE foi fundada, ele recebeu o convite para 

presidi-la, mas não aceitou, justificando que o assunto dele era exclusivamente teatro, 

era disso que entendia. Orlando Miranda, quanto Gestor, soube lidar com o poder e a 

legitimidade que o levaram a ocupar o cargo por tanto tempo. Quando perguntado sobre 

a avaliação que faria da sua atuação na gestão pública, explica que não era gestor, e sim 

um produtor teatral, ocupando um cargo temporariamente para tentar melhorar a 

situação do teatro no Brasil. 

O governo sabia que eu era confiável e o pessoal de teatro também sabia que 

eu era confiável, eu não escondia o jogo nem de um lado, nem do outro, era 

um jogo aberto. Mas eu não estava lá para atender ao governo, em momento 

algum, Deus me castigue se eu fui pra lá pra atender ao governo, de jeito 

algum, o meu ideal era o teatro.  

 

Ao sair do governo, Orlando Miranda voltou a se dedicar integralmente ao Teatro 

Princesa Isabel e à retomada das suas produções. Inevitavelmente acabou participando 

de diversas ações estruturantes no que diz respeito às políticas culturais que vinham 

sendo estabelecidas neste período.  

Neste sentido, participou da implantação da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet do 

Ministério da Cultura, onde permaneceu como Conselheiro durante três anos, de 1991 a 

1994. Já tinha também a experiência de ter colaborado na implantação da Lei Sarney 

quando teve o suporte diretora executiva do FNDE, a Profa. Ecilda Ramos de Souza, 

secretaria executiva do MEC no período. 

Em 1986, Orlando Miranda adquiriu o Teatro Galeria, no Flamengo, junto com Max 

Haus, também um dos donos do Teatro Casa Grande. O Galeria já funcionava com este 

nome escolhido pelos críticos teatrais cariocas em 1972. Apesar do baixo pé direito, era 

um bom teatro de 400 lugares, com palco giratório. A casa tinha muita credibilidade, 

estreando com um espetáculo dirigido por José Renato Pécora. Quando Miranda e Haus 

compraram o Teatro, destinaram sua programação para ocupação com espetáculos de 
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dança, mímica e dança-teatro. Eles foram proprietários do teatro ao longo de 15 anos, 

divididos entre uma gestão própria e a locação para a Câmara de Arte
184

. Este foi sem 

dúvida um negócio ruim, pois a entidade não honrou a locação e deixou os sócios com 

uma grande dívida. Neste mesmo período, Max Haus ficou doente e Orlando também 

esteva muito envolvido com a doença de sua mulher, Omar. Por fim, decidiram vender 

o teatro para saldar as dívidas contraídas. Atualmente, foi aberta uma academia de 

ginástica, no espaço do teatro. 

No ano seguinte à saída de Orlando Miranda do SNT, ele recebeu um convite no 

mínimo inusitado. Rômulo Dante, aquele grande empreendedor do ramo das 

incorporações imobiliárias que queria demolir o Teatro Carlos Gomes e foi impedido 

pela classe teatral liderada pelo próprio Orlando, o convidou para se associar ao Teatro 

Carlos Gomes. Miranda não aceitou a sociedade, mas capitaneou as obras de restauro do 

referido teatro. Como o Carlos Gomes neste período já era um bem tombado municipal, 

não podia ser demolido e cabia ao proprietário zelar pela integridade física do imóvel. 

Tratava-se de um exemplo único de teatro na Praça Tiradentes em estilo art-déco e, por 

isso, de grande interesse histórico e cultural para a cidade do Rio de Janeiro. Em 1985, o 

próprio Rômulo Dantas patrocinou o restauro do teatro, com supervisão de Orlando 

Miranda, que também elaborou um projeto de programação completo e de alto nível, 

transformando-o em Centro de Artes Carlos Gomes. Orlando estreou o teatro com uma 

produção sua, “Miss Banana” que tinha no elenco Regina Duarte. Desta vez, concordou 

com a sociedade, mas apenas na peça.   

Em 1982, Orlando auxiliou Perfeito Fortuna
185

 na Fundação da Fundição Progresso
186

 e, 

entre os anos de 1999 e 2001, foi um de seus diretores. Também atuou como debatedor 

do Programa Sem Censura, transmitido pela TV Educativa de 1986 à 1994. Neste 
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 Associação de Espectadores Teatrais ou Clube de Teatro, como se intitula, teve cerca de 30 anos no 

mercado carioca, tendo declarado falência em maio de 2014. O associado recebia mensalmente a revista, 

contendo vários ingressos grátis ou com descontos para espetáculos teatrais associados. 
185

 Nasceu em Portugal, na cidade de Bonsucesso, e mudou-se para  Brasil na adolescência. É ator, 

produtor, compositor de marchinhas carnavalescas e promotor de eventos brasileiro, mas se auto-intitula 

um agitador cultural. Foi preso na ditadura militar,  fundador do grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, 

criou e implantou o Circo Voador de Ipanema e o transferiu para Lapa, tendo lançado ali Cazuza, Blitz, 

Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Lobão e vários outros.  Fundou também a Fundição 

Progresso também no Rio de Janeiro fazendo dela um importante espaço cultural,  o qual dirige até hoje. 
186

 Centro cultural autossustentável, localizado em um prédio histórico na Lapa-Rio de Janeiro.  Casa de 

shows e escola, onde se produz e exibe arte para cerca de 800 mil pessoas anualmente, exibe desde 

grandes eventos do showbizz, às manifestações tradicionais, passando pela cultura popular, cinema, 

teatro, circo, design, música popular e música clássica. 
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mesmo período, foi membro do Júri das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, grupo 

especial, entre os anos de 1988 à 1992. 

No ano 2000,  retornou para a ACET, onde foi eleito para exercer pela segunda vez um 

mandato, o primeiro antecedeu sua ida para o SNT. No ano seguinte, tounou-se 

Presidente da Associação de Amigos do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro (CEDIM). 

Em seguida, tornou-se Presidente da Associação Cultural da Fundação Nacional de Arte 

– FUNARTE, à convite de seu Presidente Antonio Grassi e também passou a ser 

Membro do Conselho Consultivo da Fundição Progresso. No ano seguinte, assumiu a 

vice-presidência do Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga. 

Orlando Miranda recebeu inúmeros prêmios e homenagens, alguns deles traduzem a 

extrema relevância de Orlando para o cenário teatral. Com apenas 26 anos, também foi 

membro da comissão julgadora do Festival de Teatro de Santos, a convite de Paschoal 

Carlos Magno, ao lado de celebridades como Patricia Rehder Galvão
187

, Henriete 

Morineau e Alvaro Moreyra
188

. A paritr de 1974, essa atividade se intensificou, tendo 

sido membro de inúmeras Comissões Julgadoras de Concursos de Dramaturgia, 

Festivais de Teatro e Projetos Teatrais, enquanto estava no SNT ou mesmo depois que 

deixou o órgão. Em 2004, teve o seu depoimento gravado pelo Museu da Imagem e do 

Som (MIS). 

Orlando Miranda foi se desprendendo de muitas destas atividades em função dos 

problemas de saúde de sua esposa e posteriormente de sua mãe. No entanto, algumas 
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 Mais conhecida como Pagu, foi escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, desenhista, ilustradora e 

jornalista. Nasceu em 1910 e morreu de câncer aos 52 anos em São Paulo. Proveniente de uma família 

conservadora, seu comportamento não era compatível com sua origem familiar, já era considerada uma 

mulher avançada para os padrões da época
.
 Teve grande destaque no movimento modernista iniciado em 

1922, embora não tivesse participado da Semana de Arte Moderna, tendo na época apenas doze anos de 

idade. Militante comunista, foi a primeira mulher presa no Brasil por motivações políticas. Casou-se duas 

vezes, a primeira com o dramaturgo Oswald de Andrade com quem teve o filho Rudá e posteriormente 

com o jornalista Geraldo Ferraz, com quem teve o filho Geraldo. Conhecida como grande animadora 

cultural em Santos, conviveu e incentivou jovens talentos que apenas começavam suas carreiras, como o 

dramaturgo Plínio Marcos e o compositor Gilberto Mendes. Dedicou-se em especial ao teatro, 

particularmente no incentivo a grupos amadores.  
188

 Nasceu em 1888 em Porto Alegre e morreu aos 75 anos no Rio de Janeiro. Foi poeta, cronista e 

jornalista e ator, fundou em 1927, o Teatro de Brinquedo. Em 1937, apresentou à Comissão de Teatro do 

Ministério da Educação e Cultura, um plano de organização da Companhia Dramática Brasileira. Era 

casado com Eugênia Álvaro Moreyra, sua companheira de teatro e jornalismo, uma líder feminista, sua 

residência em Copacabana era ponto de encontro de escritores e intelectuais. Enviuvando, casou com 

Cyla Rosenberg. 
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paixões se mantiveram, uma delas é a Escolinha de Arte do Brasil
189

. No ano 2000, 

inaugurou o Teatro de Bonecos Virgínia Valle na Escolinha, onde atua como presidente 

desde 1986.  

Orlando acredita que o teatro é dadivoso, e que as pessoas podem sempre fazer teatro, 

mesmo com limitações, inclusive físicas, além de valorizar a importância do teatro na 

educação das pessoas. Segundo ele, a convivência com Nise da Silveira foi fundamental 

para que ele tivesse esse entendimento e também com sua mulher Omar, educadora. 

“Vou sair da Escolinha de Arte do Brasil, fico muito tempo nos lugares, estou lá 26 

anos, é tempo demais, não faz sentido. [...] Minha mulher, que eu falei que morreu, eu 

fiquei 25 anos com ela [...] E olha que eu tive outros casamentos”. 

Atualmente é membro do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura
190

, além de 

Conselheiro da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais
191

 e Presidente da Associação 

de Amigos da Aldeia de Arcozêlo. Desde 2013 é professor da Faculdade da Casa de 

Artes de Laranjeiras (CAL), prepara a biografia do Teatro Princesa Isabel e também a 

organização do seu acervo, além de cuidar pessoalmente das atividades do seu Teatro, 

que atualmente apresenta uma programação muito precária. 

Como empresário e produtor teatral, esteve à frente da Companhia Teatral Princesa 

Isabel e do Teatro Princesa Isabel, desde 1965, e realizou mais de 40 peças para Teatro 

Infantil, Adulto e de Bonecos ao longo deste período. A seguir, a listagem de parte 

deles: 

 Joãozinho Anda Pra Trás 

 A Revolta dos Brinquedos  

 A Guerra mais ou menos Santa  

 Misto Quente 

 Psicanalista Sacana 

 Barrela 
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 Entidade educacional voltada para a arte-educação fundada por Augusto Rodrigues. 
190

 O IBECC iniciou suas atividades em 2006, com curso de Formação Profissional em Psicanálise 

Clínica e com o curso Bacharel em Teologia, ambos de caráter livre.  
191

 A SBAT é uma sociedade de utilidade pública sem fins lucrativos, fundada em 1917 por Chiquinha 

Gonzaga. A Instituição arrecada e distribui direitos autorais de seus associados no Brasil e no exterior. 

Sua missão é zelar pelo cumprimento dos direitos do autor, difundir a dramaturgia e estimular a atividade 

autoral realizando plenamente sua vocação de centro cultural da dramaturgia no país. 
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 Príncipe Valente  

 O Mugnífico Simonal  

 O Pais Abstratos  

 Roda Viva  

 Inspetor, venha correndo 

 O Avarento  

 Torre em Concurso 

 Fica combinado assim 

 Reação 

 O Botequim 

 Panorama visto da ponte 

 Tudo no Escuro 

 Memória de um Sargento de 

Milícias (1970) 

 Miss Banana 

 Não explica e não complica 

 Camões, mares nunca dantes 

navegados 

 Gardel, uma lembrança 

 O Silicone 

 Para corrupto e louco, falta pouco 

 Os Três Porquinhos 

 Rei Lear 

 

Orlando Miranda, ao ser perguntado em entrevista se também preparava sua auto- 

biografia, respondeu que não imaginava a sua utilidade. No entanto, as histórias que viu 

e viveu, comprova que poucas pessoas atuaram e tiveram uma participação tão forte na 

área da cultura e do governo ao longo do tempo, além de ele próprio se contradizer 

sobre a importância dos fatos vividos. 

São poucos os  que tiveram uma participação de dentro pra fora e de fora pra 

dentro, minha vida estava voltada de dentro pra fora e de fora pra dentro, 

nessa história toda (...) que eu conheço da lista dos poucos, pouquíssimos 

ainda que podem falar, não só na área do governo como na área do teatro (...) 

bom, então essas histórias todas que eu vi e vivi, sei que não posso deixar  de 

falar,  porque a mentira vira verdade, eu vejo muita gente falar coisas porque 

ouviram falar, sequer eles sabem pra valer, e os pesquisadores escrevem 

aquilo que as pessoas falam. 

 

As produções realizadas atualmente no teatro Princesa Isabel são de baixa qualidade 

artística e o próprio Orlando Miranda encontra-se um pouco perdido nos atuais modelos 
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de gestão teatral. Nunca obteve patrocínio para o seu teatro ou sua Companhia através 

da Leis de Incentivo à Cultura. Não concorda com o fato de que precisa ir às empresas 

pedir pelos seus projetos, pedir dinheiro para tocar seu próprio negócio. E muito menos, 

consegue ter a compreensão de que o seu empreendimento não consegue subsistir nos 

tempos atuais sem esse tipo de aporte financeiro.  

(...) Sabe quantos patrocínios eu recebi na minha vida em 50 anos? E não me 

queixo, não acho que esteja errado não, porque eu me propus a fazer teatro 

empresarial onde eu não tive autorização de ninguém, foi minha cabeça que 

agiu assim, e eu acho que não gostaria de trabalhar com tanta interferência, 

(...) Eu tenho uma série de projetos que eu mando, mas não corro atrás, não 

vou atrás, não vou, não vou mesmo, me nego a ir atrás, não tenho que andar 

com pires na mão. 

 

Ao ser perguntado se conseguiria produzir de acordo com o modelo utilizado 

anteriormente em sua carreira, o empresário é taxativo:  

Não estou nem produzindo mais porque eu não consigo (...) os chamados 

patrocínios, sou obrigado a ter, porque ninguém vai trabalhar comigo como 

ator contratado se não tiver uma garantia de um dinheiro que ele vai ficar na 

peça, senão ele não vem, tem que ter dinheiro pra gastar na publicidade, o 

nome do artista tem que aparecer, ele não vem, então isso me obriga a ter 

patrocínio, ou então eu faço um teatro amador, eu já até pensei em fazer 

teatro amador, eu gosto de teatro, eu quero fazer teatro, então só se for um 

teatro amador. 

 

Essa observação de Orlando Miranda é muito curiosa, sugerindo que para fazer teatro a 

partir de um modelo altamente profissional adotado no século passado, agora esse 

mesmo modelo só possa ser aplicado a um formato amador, no qual os participantes não 

se sustentam da atividade. No entanto, o teatro hoje feito profissionalmente não 

prescinde de verbas públicas e não pode adotar um modelo auto sustentável, ainda que 

tendo o seu próprio teatro. O empresário e produtor, fundador da ACET, que esteve a 

frente do SNT durante 11 anos em plena ditadura militar, que produziu Roda Viva, 

Memórias de Um Sargento de Milícias, O Avarento e tantos outros, atualmente não 

consegue produzir, seja com ou sem lei de incentivo. 
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CAPÍTULO III – A PRODUÇÃO TEATRAL CARIOCA NOS DIAS 

DE HOJE 

A Tônica do Investimento Público  

O Estado deve produzir Cultura? Muitos afirmam que sim, muitos que não. É 

uma questão controvertida em muitos países, despertando sempre uma 

polêmica viva e contraditória, envolvendo os mais diferentes aspectos das 

conturbadas relações entre cidadania e poder, das mais simples e evidentes às 

mais complexas e sutis. (PEIXOTO, 1992, apud MICHALSKI e 

TROTTA, 1992, p. VII) 

 

Essa pergunta é de fato muito complexa, pois não é possível tratarmos esse assunto sem 

refletir sobre que Estado nos referimos e também que projetos culturais devem ser 

abarcadas pelo poder público. Cada manifestação cultural apresenta categorizações e as 

ações a serem desenvolvidas deveriam obedecer critérios relativos às necessidades de 

criação, manutenção e preservação. Dentro de cada linguagem artística e cultural, 

existem necessidades diferentes, logo, não deveriam ser tratadas como iguais. Em tese, 

o dinheiro público deveria ser aplicado no desenvolvimento do setor, e como o setor não 

é coeso, exige-se por parte dos gestores a sensibilidade e o discernimento necessários. 

No texto citado acima, logo a seguir, Fernando Peixoto afirma que ao perguntar se “O 

Estado deve produzir Teatro? A classe teatral brasileira fica invariavelmente dividida 

entre o ‘sim’ e o ‘não’”. É possível que em 1992, quando o texto foi escrito, houvesse 

ainda a possibilidade desta divisão ao se responder essa pergunta. Neste período, havia a 

presença da iniciativa privada, que ‘ensaiava’ uma possível prática de patrocínios, 

visando retorno de marketing cultural
192

 e institucional ao enxergar nesses aportes a 

possibilidade de fortalecimento da imagem da empresa, atrelada a um produto cultural 

de qualidade. Esse fortalecimento de patrocínios privados se desenvolvia à sombra de 

uma lembrança ainda muito recente do regime militar e da presença, considerada por 

boa parte da categoria, nociva do Estado, diante da possível institucionalização de uma 

prática de dirigismo cultural (PEIXOTO, 1992, apud MICHALSKI e TROTTA, 1992, 

p. VII). 
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 É toda ação de marketing que usa a cultura como veículo de comunicação para se difundir o nome, 

produto ou fixar imagem de uma empresa patrocinadora. 
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Nos tempos atuais, se a mesma pergunta for feita à classe teatral brasileira, 

provavelmente haverá uma resposta quase em uníssono que sim, que o teatro deve ser 

provido pelo Estado, pois nos dias de hoje, a atividade teatral depende totalmente de 

subvenções estatais e privadas para ser realizada. A Gestão no Teatro Brasileiro não é 

mais uma atividade autossustentável desde a década de 1950 e entenda-se, a subvenção 

privada nos dias de hoje ainda é praticada a partir do conceito desenvolvido pelo 

marketing cultural, mas as verbas raramente são provenientes dos departamentos de 

marketing, mas oriunda de verbas públicas, através das isenções fiscais obtidas pelas 

Leis de Incentivo à cultura, que se espalharam por todo o país, seja no âmbito Federal, 

Estadual ou Municipal. Esse formato de patrocínio, causou enorme distorção no 

mercado cultural e a atividade teatral, com toda a sua complexidade, sofre com esta 

dicotomia.  

É importante enfatizar que nunca houve tanto incentivo disponível estatal e ‘privado’ 

investido na cena teatral, embora também os custos de produção tenham aumentado 

substancialmente, seja em função da modernização dos aparatos tecnológicos, das altas 

folhas de pagamentos que são praticadas ou ainda da maior profissionalização do setor. 

Em qualquer profissão, o que diferencia um amador de um profissional é, sobretudo, a 

capacidade de se viver daquele ofício, mas a totalidade do mercado teatral brasileiro se 

comporta de outra maneira.  

Muitos países, capitalistas e socialistas, apesar de fases de crises e incertezas, tiveram 

no Estado o provedor de atividades culturais e a garantia de manutenção da pesquisa e 

do desenvolvimento das linguagens artísticas. Em muitos casos, a manutenção de 

Companhias garantiu a continuação de importantes pesquisas e desenvolvimento da 

linguagem cênica, como no caso do TBC ou do Teatro de Arena. Com a nova política 

de patrocínios, vislumbrou-se a possibilidade de cumprir esta função a partir de 

patrocínios permanentes através de leis de fomentou de incentivo fiscal
193

.  

A máquina emperrada do Estado afundou as tentativas de Companhias estáveis
194

, 

tornando incompatível a atividade burocrática da criação artística “(...) tornando-as 
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 São instrumentos legais por meio dos quais o governo disponibiliza um montante de sua arrecadação, 

da qual abrirá mão, a agentes da iniciativa privada que investirem recursos financeiros em projetos 

culturais previamente aprovados por instâncias governamentais. 
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 Grupos artísticos fixos, mantidos pelo governo. 
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organismos estéreis, conservadores e burocratizados”. (PEIXOTO, 1992, apud 

MICHALSKI e TROTTA, 1992, p. VII). Diante da dificuldade em assegurar uma 

produção de significativo nível artístico e cultural, de forma continuada, permitindo o 

desenvolvimento aprofundado de um teatro identificado com a realidade nacional, sem 

com isso estabelecer uma relação de dependência com o mercado e com as plateias, 

onde a produção teatral pudesse ser custeada pelo Estado. 

O país vinha de uma ditadura, com políticas contraditórias para o segmento teatral, e 

apesar de questionáveis, o Estado era presente e forte e desenvolveu-se enormemente 

durante o regime militar em termos de alcance e poder, fazendo crescer sua ação 

reguladora, tanto do ponto de vista político-ideológico, quanto econômico. No processo 

de abertura política, as diretrizes capazes de levar a algum progresso se encaminhariam 

no sentido da descentralização, democratizando os meios de produção. Neste período, 

tornava-se inevitável a criação do Ministério da Cultura, ainda que fosse questionada a 

pertinência e a maturidade das condições para se criar um ministério específico naquele 

momento. 

O período que vai de 1974 a 1978 é onde surge com maior nitidez a 

contraposição de dois modos de produção teatral. De um lado há a empresa, 

juridicamente estabelecida e produzindo um teatro perfeitamente assimilável 

aos objetivos do Estado. Essa empresa não chega a ser uma Companhia: para 

cada espetáculo organiza-se um elenco sob a responsabilidade e a supervisão 

de um produtor. (...) Dentro desse panorama a formação de grupos não 

representa apenas uma alternativa, mas sim uma postura antagônica cuja base 

envolve tanto uma nova forma de pensar a arte como uma nova forma de 

organização social. A linguagem é o campo da experimentação, mas o fim é 

atingir, através desse labirinto, novos conteúdos. (ARRABAL, 1980, p. 57) 

 

No final da década de 1980, já em processo adiantado de abertura política, foi realizada 

uma enquete em uma edição especial da Revista Dionysos, na qual continha um 

levantamento e uma avaliação sobre as Companhias Teatrais Estatais do SNT. Esta 

matéria não se ateve apenas ao passado e proporcionou uma pesquisa entre importantes 

representantes de diversos segmentos da área teatral, questionando a pertinência de se 

instituir uma nova Companhia Teatral subvencionada pelo Estado. Ao nos depararmos 

com as respostas, estas dialogam perfeitamente com o questionamento ora proposto, 

embora mais ampla e contemporâneo, acerca da função do Estado nos patrocínios e 

manutenções concedidas para a área teatral. 
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Buscava, neste período, a definição de uma futura política oficial para o teatro 

brasileiro, uma vez que a sociedade civil aprendia a se reorganizar e não sabia ao certo a 

nova função que o Estado deveria ocupar. Esse movimento acontece ao mesmo tempo 

em que a televisão ganha enorme espaço na sociedade brasileira, o que amplia 

substancialmente o campo de trabalho dos atores e demais profissionais de teatro. Isso 

cria uma grave distorção, uma vez que a TV começa a credenciar os atores e o grande 

público enxerga nos eleitos a representação da qualidade. 

Neste período, a produção teatral brasileira encontrava-se sufocada, sem um modelo 

eficaz de teatro empresarial no qual apoiar-se, além da presença incipiente do Estado. O 

conceito disseminado de que o Estado não deveria ser produtor de cultura estava 

associado à presença do governo militar e a uma possível retomada de um dirigismo 

vivido em tempos ainda recentes. Para muitos intelectuais da época, a dependência do 

público para a sobrevivência dos espetáculos simbolizava uma ditadura da bilheteria e 

que afetava o perfil criativo do teatro da época. (MICHALSKI e TROTTA, 1992, p. 

227)  

Há um espaço que permanece vazio e que tem poucas condições de ser 

preenchido nos atuais modos de produção: o espaço de busca de uma 

linguagem dramática e cênica capaz de expressar realmente o tempo de 

profundas inquietações e transformações em que vivemos. Busca que supõe 

pesquisa e experimentação; que exige um relativo descompromisso com a 

rigidez dos prazos de encenação, que pressupõe riscos dificilmente 

assumíveis numa produção presa a mercados; que possa encaminhar a um 

novo real e expressivo, que não se confunda com um pretenso original ou 

diferente apenas, ou com vanguardismos mercadologicamente assumidos. 

(KÜHNER, 1987, p. 234) 

 

Estabeleceu-se desde a década de 1980 uma estrutura de produção teatral sem 

autonomia, de maneira que o apoio, o estímulo ou a iniciativa Estatal tornaram-se 

imprescindíveis, ao mesmo tempo em que a classe teatral clamava por maior 

independência. Segundo Alcione Araújo
195

, um dos depoentes nesta edição da Revista 

Dyonisos. 
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 Diretor, professor, cronista e dramaturgo, nasceu em 1945 e faleceu aos 67 anos de parada cardíaca em 

Belo Horizonte. Escreveu no Estado de Minas, foi professor da UFMG e da UniRio, e viveu no Rio de 

Janeiro durante 45 anos. 
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(...) o risco do dirigismo estatal não é maior nem mais perverso que a 

submissão mercadológica, que transforma em pedra de toque a chamada 

viabilidade econômica de qualquer projeto, o que, disfarçadamente, nos 

impõe, como modelos insuperáveis, temáticas, estilos dramatúrgicos, gênero 

teatral, linguagem cênica e até popularidade de elenco advinda de outros 

meios (ARAUJO, 1992, apud MICHALSKI e TROTTA, 1992, p. 229). 

 

O mercado ao qual Araújo se refere neste período é diferente do mercado teatral da 

década de 1940, quando a cena carioca era formada predominantemente pelos gêneros 

ligeiros, que privilegiavam a brasilidade e lançava dramaturgos brasileiros em grande 

quantidade. O formato de gestão dos projetos teatrais do final dos anos 1980 mudou, a 

começar pela idealização dos mesmos, quando a figura do diretor de certa forma perdeu 

a liderança nos projetos, além da inicial implantação da Lei Sarney, que começava a 

balizar a qualidade dos projetos pela popularidade dos atores de televisão. No mesmo 

documento, Fernando Peixoto levantou uma questão fundamental. 

(...) não se trata de discutir a estatização do teatro, o que seria no mínimo 

absurdo num regime capitalista, mas sim de levantar a hipótese de coletivos 

de trabalho inteiramente subvencionados pelo Estado em uma ou mais 

capitais do país(...) O Estado deve mergulhar em campos de atuação que as 

empresas privadas cada vez mais se recusam, seria inclusive, levantar os 

alicerces de um efetivo teatro nacional e popular, a exemplo de outros países. 

(PEIXOTO, 1992, apud MICHALSKI e TROTTA, 1992, p. 232). 

 

Dentro deste quadro, outras formas de subsistência se faziam necessárias, sobretudo 

para propiciar novas experiências artísticas mais voltadas às pesquisas de linguagens. 

Dentro das empresas profissionais de teatro que ainda existiam, essas experimentações 

eram impossíveis de serem realizadas e uma boa parte da classe teatral não encontrava 

canais para se manifestar. 

Em 1985, em pleno processo de democratização, foi criado o Ministério da Cultura. Um 

ano depois, na gestão do Ministro Celso Furtado, era definitivamente implantada a 

primeira lei de incentivo fiscal brasileira, a Lei Sarney. Na tentativa de criar novas 

fontes de recursos para impulsionar o campo da produção artística-cultural, esta Lei 

patrocinava através de benefícios fiscais, e contava diretamente com liberação de 

recursos privados, mas oriundos de verbas públicas -isenção de impostos, mas sem a 

vigilância temida pela classe teatral, caso se tratasse de um fomento direto. 
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Essa iniciativa foi muito bem recebida pelo segmento teatral, que via nessa modalidade 

a possibilidade de garantir verbas sem o receio da interferência do Estado nas produções 

teatrais. A ideia era que os empresários teatrais trabalhariam tendo em vista o retorno do 

seu investimento, com total independência do Estado e o lucro que possivelmente 

poderiam obter com seu espetáculo, e o Governo financiaria as produções 

‘artisticamente importantes’ e anticomerciais, com o objetivo de conceder a novos 

autores, diretores, atores e técnicos em geral a oportunidade de inserção no mercado. 

Havia à época também a preocupação com o público de baixo poder aquisitivo que a 

essa altura já desaparecera totalmente das plateias teatrais. Um dos objetivos ao ter um 

teatro subvencionado era implementar ingressos a preços populares e tentar trazer de 

volta o antigo espectador, formando novas plateias e ampliando o alcance dos 

espetáculos teatrais, fosse na própria cidade ou em turnês. 

O período de democratização que se segue vem consolidar, de certa forma, a 

ideia de que o governo democrático não possui política cultural, porque abre 

mão do dirigismo que seria característico dos regimes autoritários, 

preocupados em gerir para controlar a cultura, e aposta na liberdade dos 

agentes privados, que seriam responsáveis por produzir, gerir e legitimar a 

sua produção cultural. (ALBUQUERQUE JR., 2007, p.70)  

 

Ao mesmo tempo, o economista Celso Furtado à frente do Ministério da Cultura, já 

apresentava algumas preocupações no que diz respeito à elaboração de políticas 

culturais, onde levava-se em consideração que as práticas culturais deveriam ser mais 

amplas indo além do conceito de espetáculo, do patrimônio edificado e das obras 

ligadas à cultura erudita, que, ao seu ver, tornava-se muito restrita. Nesse momento, 

mesmo com a perspectiva da implantação de uma Lei de Incentivo à cultura, o fundo é 

apontado como ferramenta fundamental na correção dos desequilíbrios regionais. 

Na realidade, o momento histórico impulsionava o Estado e também os agentes 

culturais a experimentarem um formato de gestão mais voltado para o mercado, no qual 

a iniciativa privada pudesse contribuir patrocinando projetos. O orçamento do 

Ministério da Cultura era investido na própria estrutura, uma vez que a instituição não 

tinha um fundo nos moldes do FNDE e não apresentava possibilidades de aportes em 

incentivos a projetos. Nesse contexto e a partir da grande necessidade de criar novos 

recursos para fomentar a produção, foi publicada a primeira lei de incentivos fiscais do 
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Brasil, a Lei Sarney. Esta parecia ser a solução para os problemas elencados, no entanto 

é justo neste momento que o Estado abre mão de seu papel de mediador de interesses e 

conflitos para entregar a gestão e a regulação da produção cultural aos interesses 

privados e empresariais. (ALBUQUERQUE JR., 2007, p.73)   

A Lei Sarney foi passível de falhas e críticas em sua aplicação. Os critérios de 

contrapartidas e prestações de contas eram excessivamente fluidos e não se alcançou 

muitos dos objetivos pretendidos. O mais grave é que não se distinguia entre os 

produtos culturais aqueles que eram viáveis comercialmente daqueles que necessitavam 

de apoio público. Os projetos de teatro mais identificados com o teatro de pesquisa, 

nesse período não foram efetivamente contemplados e os espetáculos com expressivo 

apelo de mídia tiveram maior destaque. Apesar de apresentar alguns problemas, só foi 

revogada em 1990, no governo do Presidente Fernando Collor, quando todos os 

investimentos em cultura foram suspensos. “(...) Collor, no primeiro e tumultuado 

experimento neoliberal no país, praticamente desmonta a área de cultura no plano 

federal. Acaba com o ministério, reduz a cultura a uma secretaria e extingue inúmeros 

órgãos, a exemplo da FUNARTE, EMBRAFILME, PRÓ-MEMÓRIA, FUNDACEN e 

CONCINE”. (PONTES, 1991 apud RUBIM, 2007, p. 24) 

Neste período intermediário, entre a revogação da Lei Sarney e a chegada de uma nova 

lei de incentivo à cultura, começou um movimento de artistas e produtores de São 

Paulo, que reivindicavam uma espécie de lei de incentivo local, quando foi 

desenvolvida a Lei Mendonça
196

, que também isentava o contribuinte de parte dos 

impostos, a fim de aplicá-lo em atividades culturais. Posteriormente, também em São 

Paulo, surgiu a Lei do Fomento, especificamente para o setor teatral e que contempla, 

sobretudo, projetos de grupos e Companhias mais relacionados ao trabalho de pesquisa 

e desenvolvimento de linguagem.  

Em 23 de dezembro de 1991, foi publicada a Lei no. 8.313, que instituiu o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura. Mantida até os tempos atuais como Lei Rouanet, era um 

aprimoramento da Lei Sarney e foi idealizada sobre o mesmo conceito, mas de forma 

mais elaborada. No entanto, foi na presidência de Fernando Henrique Cardoso, sob o 

Ministério de Francisco Weffort, que houve o momento de consagração desse novo 

                                                           
196

 Lei no.10923, 30/12/1990, que concede benefícios fiscais através do IPTU e do ISS, para 

investimentos em projetos culturais aprovados pelo Município de São Paulo. 
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modelo, tornando-se um importante instrumento de marketing cultural das empresas 

patrocinadoras, e transferindo para a iniciativa privada a gestão da cultura no país. 

(CALABRE, 2007, p. 95)  

A Lei Rouanet foi estruturada sob um tripé: FNC
197

, Mecenato
198

 e Ficart
199

, 

organização sob a qual estaria contemplada a diversidade de projetos e manifestações 

culturais do país. Tratando-se do campo das Artes Cênicas, tanto o profissional que não 

vê no lucro sua maior rentabilidade e que precisa de aportes para dar seguimento ao 

trabalho de pesquisa de linguagem e desenvolver projetos sem retorno de bilheteria, 

quanto as manifestações populares, na maioria das vezes realizadas nas ruas e praças, 

teriam no FNC suas necessidades cobertas. O Mecenato se incumbiria de espetáculos 

com poder de negociação no mercado patrocinador, através das ferramentas do 

marketing cultural. O projeto, ao obter aprovação na Lei de Incentivo, estaria apto a 

buscar recursos na iniciativa privada, que, por sua vez, teria o seu imposto reduzido em 

parte ou na sua totalidade.  

Já o Ficart possibilitaria o recebimento de financiamentos a juros baixos e esta 

modalidade seria destinada aos grandes espetáculos, auto sustentados, dos quais os 

empresários teatrais seriam ‘donos’, sem que tivessem que prestar satisfação a uma 

empresa patrocinadora ou ao órgão de fomento da Lei de Incentivo; o Ficart garantiria o 

modelo de negócio no qual o empresário corre os riscos, assume os prejuízos e recebe 

os lucros. O ineditismo desta modalidade era o reconhecimento do caráter comercial da 

cultura, disseminando seu entendimento como investimento de possibilidades 

(BARBALHO, 2007, p.48). Tanto no Mecenato quanto no Ficart, as bilheterias 

deveriam ser importantes, variando o grau de relevância em função da modalidade 

adotada. Além de espetáculos, medidas estruturantes para o setor como construção e 

reforma de espaços cênicos, cursos de formação, incentivo a pesquisas e publicações e 

apoios à circulação de espetáculos e realização de festivais, estariam cobertos nas três 

modalidades, desde que adequados ao modelo que deveria ser adotado.  

                                                           
197

 Tinha como finalidade estimular a distribuição de recursos, favorecendo projetos com menos 

possibilidades de captação. Manteve baixos índices de utilização nos primeiros anos da Lei Rouanet. 
198

 Sistema no qual a captação de recursos é realizada pela empresa produtora do projeto cultural, junto às 

empresas patrocinadoras, que recebem isenção tributária à medida que patrocinem os projetos, 

previamente aprovados pela Secretaria de Fomento do Ministério da Cultura. 
199

 Voltado a apoiar uma cultura em moldes mais capitalistas, esse mecanismo não foi ativado, apesar de 

ter sido regulamentado em maio de 1995 por meio do Decreto no. 1.494. 
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Infelizmente, a aplicação da Lei foi falha. Em um primeiro momento, apenas o 

Mecenato foi efetivamente aplicado, tanto que para o grande público, a Lei Rouanet foi 

reduzida a esta modalidade, que tem sua grande e única fonte de investimento na 

injeção de recursos financeiros no setor através do mecanismo de renúncia fiscal. No 

entanto, a Lei sofreu algumas transformações na gestão do Ministro Weffort, que 

subverteram o projeto inicial e fizeram cair por terra a ideia de que o empresariado 

brasileiro seria estimulado a investir em cultura através do mecenato. A principal 

mudança foi a ampliação do abatimento de 100% do investimento da empresa. Isso 

significa que o empresário, através do mecenato, não coloca no negócio nenhum recurso 

próprio, todo o dinheiro investido é oriundo de isenção fiscal, mas ainda assim é a 

empresa quem escolhe os projetos a serem patrocinados e continuam recebendo o 

retorno de marketing elaborado de acordo com o plano de comunicação apresentado à 

época da elaboração do projeto. “(...) ao reformar as leis de incentivo ampliou o teto da 

renúncia fiscal, de 2% para 5% do imposto devido, e, principalmente, os percentuais de 

isenção. Antes eles ficavam entre 65 e 75%, com exceção da área audiovisual, na qual 

eram 100%. Neste momento, este último percentual era estendido para teatro, música 

instrumental, museus, bibliotecas e livros de arte”. (RUBIM, 2007, p. 27) 

Quando a Lei foi escrita, o mecanismo de 100% era específico para determinadas 

linguagens ou manifestações, consideradas pouco atraentes para o empresariado, e por 

isso seriam necessárias maiores facilidades a fim de atrair recursos ao mesmo tempo em 

que educaria o empresariado. À medida que o mecanismo foi ampliado, este empresário 

acomodou-se. E uma figura profissional foi introduzida ao processo, trata-se do 

captador de recursos, profissional habilitado a vender os projetos às empresas 

patrocinadoras.  

A nova versão da lei reforçou o movimento de transferência para o mercado 

de uma parcela crescente da responsabilidade sobe a política cultural do país. 

Por um lado, o Estado abdica de determinar onde investir o dinheiro, o que 

deveria ocorrer dentro de um planejamento em longo prazo. Por outro, a 

escolha de qual projeto cultural deve receber o mecenato custeado pelo 

dinheiro público fica nas mãos dos empresários”. (BARBALHO, 2007, p. 48) 

(...) o resultado final é a aplicação de recursos que eram públicos a partir de 

uma lógica do investidor do setor privado. Esta passou a ser a política 

cultural do Ministério na gestão Weffort. O resultado deste processo foi o de 

uma enorme concentração na aplicação dos recursos. Um pequeno grupo de 

produtores e artistas renomados são os que mais conseguem patrocínios. 

(CALABRE, 2007, p.95) 
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Neste período as áreas que ofereceriam menos retorno de marketing aos seus 

patrocinadores foram preteridas, com isso a concentração de investimentos fixou-se na 

região sudeste e o projeto de desenvolvimento do país ficou estagnado no campo 

cultural. Com a não implantação do FNC e do Ficart, somado às flexibilizações 

estabelecidas no Mecenato, essa modalidade ficou sobrecarregada e com seus objetivos 

distorcidos. Esse formato se espalhou nas três esferas do Estado, notabilizando-se como 

o modelo ideal e único de gestão de recursos públicos para cultura. A formatação dos 

projetos de captação de recursos e o preenchimento das planilhas disponibilizadas pelos 

órgãos públicos, somados às redes de conhecimentos estabelecidas pela classe artística, 

deram a tônica da superficialidade política que acometeu durante duas décadas o debate 

cultural no país. A política do “pires na mão” e da negociação de balcão estavam 

instituídas. Além disso, neste formato, no caso do teatro, os artistas mais famosos 

geravam melhores projetos de marketing e comunicação para as empresas. Ainda mais 

perversa se torna a política de incentivos fiscais, quando em 1995 dela se apropriam as 

grandes fundações culturais privadas, muitas atreladas a entidades financeiras. (PORTO, 

2007, p.161) 

Na avaliação do próprio Ministro Weffort “a área da cultura é, não obstante as restrições 

aos gastos públicos em geral, beneficiária do período de estabilidade econômica aberto 

pelo Plano real. Ampliou-se o mercado como um todo e, assim, as possibilidades de 

novos investimentos culturais (...) Não custa nada lembrar sempre que a cultura é 

também um investimento e que, como tal, cria empregos e oportunidades de lucro, pois 

é impossível deixar de reconhecer a relevância do mercado no mundo da cultura, assim 

como a da cultura na economia” (WEFFORT, 1998 apud BARBALHO, 2007, p. 50). 

Sem dúvida, esse período foi da maior importância para a estruturação do setor cultural, 

quando se tornou fundamental profissionalizar os trabalhadores da área da cultura que a 

partir deste tem o seu modelo de gestão totalmente modificado. 

Foi lançada em 1997, pelo próprio Ministério da Cultura, a cartilha Cultura é um bom 

negócio, onde ficou registrada e ainda mais clara a ideia mercadológica de gestão 

pública de cultura ao mesmo tempo que a falta de visão crítica do Ministério. Em 

pesquisa encomendada no mesmo ano à Fundação João Pinheiro, nota-se que o 
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investimento em cultura por empresas públicas e privadas ocupa 53%, deixando os 

investimentos nas áreas de educação, esportes, meio ambiente, saúde, assistência e 

ciências, dividindo os outros 47%, o que foi comemorado com entusiasmo pela equipe 

do Ministério, divulgando que desta forma o orçamento em cultura havia crescido 

substancialmente, além do que se ratificava a importância do marketing cultural no 

setor. 

“(...) Essa revelação consagra o marketing cultural como o meio mais 

importante para as empresas divulgarem a sua marca. A evolução do 

comportamento empresarial de investimento em cultura, nos últimos anos, 

após a modernização das leis de incentivo em cultura, levada a efeito pelo 

governo FHC, foi influenciada pela política de parceria entre Estado, 

empresários e comunidade cultural, implementada pelos governos federal, 

estaduais e municipais. (...) A pesquisa de economia da cultura revelou ainda 

que a partir de 1992, há um crescimento contínuo de empresas brasileiras que 

investem em cultura como ação de comunicação e marketing”.(PESQUISA 

apud Martha Porto) 

 

Com a privatização do poder decisório, torna-se mais ausência de uma política pública 

de pouco interesse público e formador. Também não foram assegurados o acesso, a 

ampliação e fidelização do público, de maneira que um formato que até poderia se 

aproximar de uma atividade autossustentável, encontrava-se cada vez mais distante da 

possibilidade de criar um público consumidor de cultura. É estabelecida uma lógica de 

negócio e mercado, mas não de incentivo ao consumo cultural. O Estado, neste período, 

acomoda-se com as Leis postas desta maneira, não apresentando alternativas para suprir 

as inúmeras demandas surgidas a partir destas distorções, adotando a política de 

incentivos fiscais sem maiores discernimentos, na qual empresas sem regulação 

atuavam indiscriminadamente no mercado cultural, fazendo com que boa parte dos 

criadores e produtores culturais passasse a identificar política cultural, tão somente 

como Leis de Incentivos. 

Pode-se afirmar que, a partir de 2003, na gestão do Ministro Gilberto Gil, a solução se 

deu com a reestruturação do Ministério da Cultura no Brasil. Desde a sua criação, o 

Minc viveu momentos de altos e baixos, falta de orçamentos próprios e descontinuidade 

política, de projetos e até mesmo de existência, uma vez que foi extinto no Governo 

Collor, sofrendo com isso enorme retrocesso. Foi grande a fragilidade Institucional em 
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que o Ministério foi encontrada, além da histórica incapacidade de elaboração de 

políticas culturais em momentos democráticos. 

Desde a criação em 1985, o órgão passou por uma série de crises e processos 

de descontinuidade. A gestão do Ministro Weffort – oito anos, foi 

acompanhada por uma política de Estado mínimo, o que para um ministério 

que mal havia sido criado trouxe enormes dificuldades operacionais. Ao 

terminar tal gestão o MinC tinha como principal atividade aprovar os 

processos que seriam financiados através da Lei de Incentivo à Cultura. 

(CALABRE, 2007, p. 98) 

 

Assim que o Ministro Gil assumiu, foram anunciadas mudanças radicais na Lei de 

Incentivo, o que provocou uma enorme agitação no mercado artístico-cultural. No que 

diz respeito ao setor teatral, importantes reuniões foram realizadas e uma grave 

polarização foi estabelecida no setor, entre o Ministério, os produtores independentes e 

os Coletivos Teatrais, dados a diferença entre os modelos de produção já estabelecidos e 

o consequente mau uso dado à Lei de Incentivo até então. Nesse contexto, também 

provocado pelo próprio Minc, foram criadas pela sociedade civil associações de 

produtores e cooperativas teatrais, uma vez que ficou claro que a representatividade 

coletiva seria necessária para discutir a partir daquele momento as políticas que seriam 

estabelecidas para o segmento. As alterações na Lei Rouanet, inicialmente propostas 

pelo MinC, não ocorreram, ainda assim foram criados alguns critérios e normas que 

permitiam uma melhor distribuição dos recursos, além da implantação efetiva do Fundo 

Nacional de Cultura. 
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A Economia do Teatro Carioca 

Em 2004, foi feito o primeiro acordo entre o Ministério e o IBGE, que gerou bons 

resultados no sentido de subsidiar a produção de informações. O primeiro, já no ano 

seguinte, foi a inclusão de pesquisa de dados referente à cultura no levantamento de 

informações básicas. Em 2006, também foi realizado um suplemento de cultura que 

percorreu todos os municípios, as informações disponibilizadas no mesmo ano foram 

primordiais para a elaboração de políticas públicas para a cultura. O IBGE 

posteriormente implantou um Sistema de Informações e Indicadores Culturais, a partir 

dos dados sobre cultura já existentes na Instituição. É o primeiro momento no Brasil que 

se estabelecem medidas objetivas no sentido de entender melhor o mercado consumidor 

de cultura no país. (CALABRE, 2009, p. 124) 

Em 2013, foi apresentada a pesquisa Os Hábitos Culturais Cariocas, desenvolvida pela 

J. Leiva Cultura e Esporte, sob o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio 

de Janeiro e do Instituto Oi Futuro. Além de apresentar dados recentes, essa pesquisa 

tem como foco a análise de quem é o frequentador dos espaços culturais da cidade do 

Rio de Janeiro, o que de fato pode apresentar um caminho acerca da indefinição da 

cultura em busca do seu consumidor final. Ainda que seja uma pesquisa sem muita 

profundidade, traz um excelente panorama do frequentador de eventos culturais, e entre 

eles, há de fato um espaço no qual se pode rascunhar o perfil do público de teatro da 

cidade do Rio de Janeiro. 
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Figura 1 - Os hábitos culturais cariocas 

 

Fonte: LEIVA, 2013, slide 22 

O Ministro Celso Furtado já havia levantado questões pertinentes a respeito da 

economia da cultura, mas a operacionalização dessas ideias começou com o Ministro 

Gilberto Gil. Segundo o Ministro, três foram os desafios centrais em sua gestão: dar 

protagonismo institucional ao Ministério, assumindo a responsabilidade de órgão 

formador, executor e articulador de uma política cultural para o país, concluir a reforma 

administrativa, capacitando a Instituição para operar a política e obter recursos para 

viabilizar as metas anteriores. Outra ação ainda voltada à economia criativa foi à 

realização de seminários internacionais sobre o tema e a instalação do Centro 

Internacional de Economia Criativa no Brasil, voltado para países em desenvolvimento. 

(RUBIM, 2007, p. 31) 

O próprio Ministério organizou o que foi intitulada Caravana da Cultura
200

 e também 

criou posteriormente as câmaras setoriais
201

, que permitiram uma maior aproximação 

das cadeias produtivas dos diferentes setores da cultura nacional com o Ministério da 

Cultura. Essa gestão realizou importantes avanços ao colocar a cultura dentro da agenda 
                                                           
200

 Reuniões realizadas pela equipe do Minc, em todas as capitais brasileiras, além de alguns municípios, 

nas quais os setores produtivos da cultura se manifestaram sobre a Lei Rouanet e as possíveis mudanças 

que deveriam ocorrer. 
201

 Grupos formados por pessoas representativas de diversos segmentos artísticos e culturais de todas as 

regiões do país. 
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política do governo, garantindo o funcionamento do ministério, que pela primeira vez 

garantia a comunicação com a cultura do país como um todo. Desta forma, devolveu-se 

para o Estado o poder e a centralidade das ações com a ampla participação da sociedade 

civil, enfim criando um projeto de cultura para o país.  

Para a revisão das políticas de financiamento foram realizadas consultas 

amplas à sociedade. O Fundo Nacional de Cultura passou a ser definido com 

base na concorrência de projetos e o uso de editais para apoio à cultura foi 

incentivado e adotado, inclusive por empresas estatais. As leis de incentivo 

reformuladas foram apresentadas à sociedade, e embora não tenham sido 

colocadas plenamente em funcionamento, uma certa correção dos 

desequilíbrios regionais já foi conquistada. (RUBIM, 2007, p. 31)  

 

No que diz respeito ao setor teatral, apesar das distorções provocadas pelos incentivos 

fiscais no mercado, o teatro expandiu-se. Inicialmente de forma mais centralizada, o 

setor movimentou-se e houve aumento significativo no que diz respeito às montagens 

de espetáculos e também à manutenção de Companhias. Ainda se faz necessário 

investimento na construção e nas reformas das casas de espetáculos, uma vez que o 

número de produções aumentou, mas os espaços para a representação não 

acompanharam essa expansão.   

Também em função das leis de incentivo, foi desencadeado um processo de 

profissionalização do setor cultural.  Para suprir as exigências do novo mercado foi 

necessário também forjar um novo profissional. O modelo de produção anteriormente 

adotado precisava de profissionais com qualidades distintas do produtor teatral dos 

tempos atuais. Ainda que o projeto a ser desenvolvido, pertencesse à um ator ou diretor, 

estes deveriam contar com uma equipe de profissionais de apoio, como produtores, 

captador de recursos, pesquisador, profissional de marketing, assessor de imprensa, 

entre outros.  

O produtor teatral, diferente do empresário teatral dos séculos passados, é o responsável 

por orquestrar todo o processo pelo qual deverá passar o projeto. Portanto, ele tem que 

estar habilitado a escrever um bom texto, levantar e orçar os custos dos espetáculos, 

inserir nas planilhas das leis de incentivo, captar recursos na iniciativa privada de 

acordo com a sua rede de conhecimentos, inscrever o projeto em editais e isso tudo sem 

a certeza de que levantará recursos para erguer o espetáculo. Uma vez captado, ele 
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efetivamente produzirá o espetáculo, contratando os profissionais e os serviços 

necessários, além de comprar todo o material e cuidar do plano de distribuição de mídia, 

já que os patrocinadores, mesmo oriundos das leis de incentivo, exigem em contra 

partida a inserção da sua marca em todo o material de propaganda do espetáculo. 

Posteriormente há de ser feita uma minuciosa prestação de contas que deverá ser 

enviada para a verificação e aprovação por parte do órgão de fomento. 

Atualmente as funções profissionais são muito subdivididas e especializadas, gerando 

mais salários e impostos, além da maior profissionalização do setor. Essa exigência de 

uma especialização crescente alçou o produtor cultural a um patamar diferente do 

empresário teatral. O atual produtor não precisa ter um capital financeiro ou buscar um 

financiamento ou ainda um empréstimo, para iniciar a montagem de uma peça, mas sim 

um conhecimento acumulado que o permita conseguir verbas públicas para levantar o 

seu espetáculo.  

O setor se reorganizou e a academia tratou de cumprir o seu papel, formando esse 

profissional. Além dos diversos cursos livres espalhados pelo país, já somam 9 cursos 

superiores de produção cultural, que visam instrumentalizar profissionais para atuarem 

nesta área. Essa depuração da profissão foi desencadeada a partir da necessidade de 

dominar o novo mercado, tanto do ponto de vista do produtor, quanto dos profissionais 

atuantes na gestão dos projetos nas esferas públicas e privadas. 

A profissionalização fez também com que os produtores tivessem vários projetos 

simultâneos, uma vez que não há garantia de viabilização do mesmo, além de um 

consequente distanciamento dos processos de produção do espetáculo, atualmente muito 

fracionado.  

Aumentam as demandas por uma maior formação e especialização dos 

agentes culturais locais em todos os níveis, do artesão aos responsáveis pelas 

atividades burocráticas, que devem implementar seus projetos buscando uma 

autonomia cultural. (...) A base de um novo modelo de gestão está no 

reconhecimento da diversidade cultural dos distintos agentes sociais e na 

criação de canais de participação democrática. (CALABRE, 2007, p.101) 

 

Esse novo profissional, o produtor teatral, foi desenhado a partir do desenvolvimento e 

da especificação do setor, e é muito diferente do empresário teatral ainda atuante até a 
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década de 1960. Este empresário de quem trato tomava dinheiro emprestado, assumia 

riscos e, quando não fazia o sucesso esperado, saía em turnê pelo país para recuperar o 

investimento para se envolver em nova empreitada. Era um negociante apaixonado pelo 

seu negócio, do contrário, seria mais tranquilo e lucrativo se envolver em outros 

negócios. Esse perfil do profissional empreendedor atualmente limita-se a alguns 

proprietários de teatros, que investem no setor e dele retiram os lucros do seu 

investimento. Essa diferença se torna flagrante na transcrição de depoimento tomado na 

entrevista concedida pelo gestor e empresário teatral, Orlando Miranda, no 

levantamento feito para esta pesquisa. 

Hoje esse é um negócio sem risco, é tudo muito calçado, não entra num 

esquema assim se não tiver o dinheiro por trás. Hoje, esses produtores são 

efetivamente empresários, porque se movimentam com dinheiro, nós na 

verdade, todos no passado éramos muito amadores, nós éramos amadores, 

não sabíamos o valor do dinheiro, não sabíamos articular dinheiro na nossa 

vida, nós queríamos dinheiro para fazer a nossa montagem, só, mais nada, na 

nossa brincadeira teatral. Eles hoje querem dinheiro para fazer um grande 

sucesso e ganhar dinheiro de todo mundo, jogam pesado, nós jogávamos 

leve, eles jogam pesado, e a época é outra também, claro que é outra, 

completamente diferente, então é natural que tudo isso tivesse acontecido, eu 

só não acho que é natural é que quem não pode ter patrocínio, não pode fazer 

teatro. (...) Todo mundo que está ao entorno de você, diretor, autor, atores, o 

teatro começa por aí... você também tem que ter um dinheiro pra pagar logo o 

teatro de cara, um dinheiro violento e o teatro cobra mesmo, esses teatros de 

shopping têm um compromisso muito sério com condomínio, despesa 

altíssima, então não podem brincar em serviço.(...) E aí, você tem um pessoal 

que está entorno de você, você está produzindo, mas não está sozinho: os 

artistas querem ter destaque na imprensa, querem ter chamada na televisão, 

querem ter chamada nos jornais, isso custa muito dinheiro, os valores são 

todos lá em cima, então você não brinca, antigamente os valores eram todos 

lá embaixo. Era viável, hoje com o advento dessa maldita situação chamada 

patrocínio, tudo encareceu muito. (...) Eu viajei muito para poder cobrir os 

períodos difíceis, ia e voltava, pegava dinheiro no banco. Não sei se sou 

empresário propriamente, éramos donos da empresa, mas isso aqui é só no 

papel de acordo com a lei, porque na verdade éramos produtores, pessoas que 

realizavam sem recursos maiores, uns com mais que os outros, mas de um 

modo geral, quase que sempre, todos sem um recurso muito forte que 

permitisse dar tranquilidade, então, a gente recorria ao banco -“Machadinho, 

eu estou precisando que você coloque na minha conta aí uns cinquenta mil 

reais, sei lá, ele dizia “ah, tudo bem, pode passar depois aqui pra assinar a 

promissória lá, o papel”, no dia seguinte estava na minha conta, mas como é 

que você podia pagar esse dinheiro emprestado? Eu produzia espetáculo, 

como é que podia pagar? Se a peça acontecesse, era fácil pagar, tranquilo, se 

não tinha que viajar, pra fazer dinheiro. (Entrevista Orlando Miranda, 

12/06/2014) 

 

Segundo Orlando Miranda, o profissional que atua hoje como produtor teatral é mais 

empresário do que os empresários de sua época. Miranda chama atenção para os altos 
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valores administrados atualmente pelos produtores culturais. Cabe pontuar que apesar 

de administrar grandes verbas, o produtor atual não investe financeiramente no próprio 

projeto. É nítida a mudança de modelos de gestão de espetáculos entre os anos 1950 e 

2000. São muitas as diferenças nas formas de produção dessa época. Comparando-os 

aos dias de hoje, a produção em escala industrial faz um claro contra ponto com as 

Companhias que tinham no seu empresário as possibilidades únicas de sobrevivência. 

Muito mudou no modelo de negócio ora apresentado no mercado teatral brasileiro. No 

que diz respeito à arte teatral, de fato não houve uma desconstrução desta produção, no 

entanto esse segmento sofreu um profundo impacto desde a forma de fazê-lo até os 

resultados estéticos, oriundos destas transformações. Há uma forte ruptura entre a 

produção teatral até 1960 em contraponto à desenvolvida atualmente. E sem dúvida, o 

profissional competente e competitivo no mercado atual, concentrado na carreira e no 

próprio bem-estar, veio substituir o antigo modelo de artista/intelectual indignado, 

dilacerado pelas contradições da sociedade que compartilhava de uma paixão pelo 

ofício. 

Como foi dito no depoimento de Orlando Miranda, os altos custos de produção se dão 

por motivos diversos, desde as novas tecnologias empregadas, compra e locação de 

equipamentos especiais, a necessidade de contratação de mídia, os altos salários pagos e 

a sofisticação desta engrenagem. As questões se relacionam, desde as evoluções 

estéticas, a modernização dos palcos, e tudo acarreta em elevados custos de produção. 

Fazer um teatro moderno, comprometido com estéticas contemporâneas, dentro de um 

sistema que estabelece uma interface entre o poder público e a iniciativa privada, se 

tornou muito caro e pouco abrangente, sobretudo no que diz respeito ao acesso por parte 

da população aos espetáculos teatrais. 

É justamente essa a questão, afinal, ao abordar as mudanças nos formatos de gestão que 

sofreu o teatro profissional carioca, é necessário entender a forma de se levantar 

recursos nos diferentes períodos, a montagem em si do processo de construção teatral, 

com as suas atribuições técnicas, executivas e administrativas e analisar como o 

espetáculo chega à sua atividade fim, o acesso ao mesmo por parte do público. Portanto, 

torna-se extremamente necessário analisar a relação que os espetáculos estabelecem 
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com o consumidor final desta cadeia produtiva, e a renda obtida nas bilheterias nos dias 

de hoje. 

Diferente do teatro popular realizado em décadas passadas, esta cadeia produtiva, nos 

tempos atuais, não necessita das bilheterias, garantindo sua sobrevivência por outros 

meios, já elencados anteriormente. Essa falta de necessidade faz com que o público seja 

apenas um elemento para fechar o sistema desta produção, alguém que usufrui do 

espetáculo, e não um consumidor com a função de também viabilizar a continuidade da 

montagem. Como modelo de negócio, isso gera algumas preocupações, afinal o 

espetáculo tem como consumidor final um elemento que não é fundamental nessa 

cadeia produtiva, portanto em alguns casos o projeto é iniciado a partir de um anseio 

artístico, sem que seja considerada a pertinência do empreendimento em função do 

público ao qual se destina e a comunicação que deve ser estabelecida com a sociedade. 

Considero pertinente citar Bibi Ferreira quando define sua relação com o público, muito 

embora a empresária e atriz tenha se formado em uma antiga escola do fazer teatral, ela 

afirma aplicar esse ensinamento até os tempos atuais. 

Meu pai tirou seu sustento, toda a vida de um palco (...) Foi com essa 

mentalidade que eu me criei. Nunca tive a menor chance de ver o teatro de 

forma diletante. Teatro era e é, antes de tudo, o meu trabalho. E por causa 

disso eu fui obrigada a mexer com vários setores do espetáculo. O que quero 

dizer com tudo isso é que o espetáculo não é apenas minha vocação, não é 

apenas uma inclinação, é a minha profissão, é através dele que eu me 

expresso, que eu me ligo ao mundo, mas é, sobretudo, através dele que eu 

ganho a minha vida.  (LIMA, 2013, p. 19) 

 

A arrecadação da bilheteria obtida pela presença do público nos tempos atuais é 

destinada em percentuais pré-determinados para direitos autorais – texto, música e 

direção – garantindo uma parte, na maioria das vezes pequena, de manutenção do 

espetáculo em cartaz, e às vezes alguns atores mais importantes também recebem um 

complemento dessa bilheteria. Se o espetáculo for um grande sucesso, é possível que 

haja uma renda que é revertida para o produtor, nesse caso entendido como o dono do 

espetáculo – que pode ser também um diretor ou ator – pessoa quem teve e desenvolveu 

a ideia, colocando-o nas Leis de Incentivo, captando recursos e estando à frente do 

empreendimento, ou ainda contratando profissionais para executarem essas etapas. 
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No depoimento de Orlando Miranda, podemos identificar alguns pontos comuns, e 

outros nem tanto, com relação às práticas de gestão dessas bilheterias. Ao ser 

perguntado sobre os profissionais que recebiam percentual de bilheteria à época, e 

também quanto à capacidade de sustentabilidade a partir da renda obtida, responde: 

Eu trabalhei com muitos atores, uns queriam fixo, outros, bilheteria mas eu 

gostava de risco total e olha que eu já tive grandes nomes do teatro brasileiro 

comigo, tudo com salário fixo. Preferia dar o fixo, pra não ficar dando 

satisfação da percentagem da bilheteria pra ninguém, pra quê saber quanto 

dava a bilheteria? Mas outros produtores da minha época não tinham como 

bancar um fixo, preferiam dar a percentagem, e não tinha risco nenhum, 

surgiu um período do teatro, que durou alguns anos, que era tudo 

cooperativa, se instalou em São Paulo e até hoje tem um sistema de 

cooperativa. Então a responsabilidade financeira era dividida entre todo 

mundo, eu preferia eu assumir a responsabilidade sozinho, deu, eu ganhei, 

não deu, eu ia procurar lutar, como é que eu ia viajar por esse Brasil todo 

catando dinheiro se eu tinha que dividir o resultado com todo mundo? Eu 

tinha que dividir o resultado só comigo e com meu sócio aqui do teatro, mais 

nada. Eu tenho o meu próprio negócio, pra não ter que dar satisfação todo dia 

a todo mundo, não é porque eu quisesse ganhar mais ou menos não, eu não 

gostava desse sistema. (Entrevista Orlando Miranda, 27/05/2014) 

 

Considero importante ressaltar que, no caso de Orlando Miranda ainda resiste uma visão 

empresarial do espetáculo, que deseja se manter independente, concentrando na figura 

do empresário toda gestão e capacidade de produção. Com a entrada das Leis de 

Incentivo no mercado, essa geração exemplificada aqui através do depoimento de 

Miranda raramente consegue se adequar a esse processo, pelo contrário, pode-se 

perceber em seu discurso uma crítica quanto a novos procedimentos, como relatado em 

uma conversa sua com o amigo e escritor Millôr Fernandes.  

Orlando, esse negócio dessa ajuda da Lei Rouanet, sabe o que está 

acontecendo? Fulana pegou uma peça comigo, eu dei minha peça pra ela 

montar, ficou um mês em cartaz e tirou! Ela disse que era porque o dinheiro 

foi curto, teve que dar 20% pra um corretor, o que sobrou era para manter a 

peça em cartaz, pagar o diretor, não sei o que. (Entrevista Orlando Miranda, 

12/06/2014) 

 

É importante refletirmos até que ponto estes investimentos geraram uma certa 

acomodação no mercado produtor de teatro.  Atualmente, a maioria dos espetáculos em 

cartaz prescinde da renda arrecadada nas bilheterias para garantir a sobrevivência da 

peça e dos profissionais envolvidos no projeto. Certamente os incentivos também 

contribuíram para esse novo panorama que se apresenta. Além do que, é notória a 

necessidade de um trabalho de formação de público, no entanto, poucas as ações 

realizadas neste sentido. 
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Segundo Miranda, tem um momento que nem o sucesso cobre as despesas que 

atualmente são contraídas para se manter um espetáculo em cartaz. 

O que as pessoas tinham que entender é que não é o sucesso que garante a fio 

uma peça patrocinada continuar toda a vida, é a bilheteria. Uma peça só fica 

10 anos em cartaz, se tiver boa bilheteria. Se tem um patrocínio, nem sempre 

interessa o sucesso, muitas vezes, o que interessa é o patrocínio, somente o 

patrocínio pra pegar logo o dinheiro de cara, e aí já está garantido, o resto é o 

resto, isso tá errado, eu sempre me preocupei com as minhas contas, mas 

sempre pensei primeiro no teatro. O Procópio já dizia, ‘nada mais para 

subsidiar o teatro do que o público’, esse é que é o melhor subsídio. Pra mim, 

o certo seria que o produtor de hoje em dia apanhasse algum patrocínio, 

viabilizasse a montagem e depois caminhasse com pernas próprias (...) Eu sei 

que sem nenhum patrocínio hoje é muito difícil, muito, você vê que os 

cartazes têm muitas logomarcas, mas tem também os aproveitadores, são 

agentes financeiros, podem estar fazendo teatro, cinema, pode até abrir uma 

rede de restaurante, seja o que for, mas a ideia de pegar dinheiro voltou, a 

ideia de ganhar dinheiro dado pelo governo tinha morrido. Antigamente tinha 

público, eu lembro porque trabalhei na bilheteria aqui no Princesa Isabel 

durante um período muito longo, eu vinha pra cá para o teatro dez horas da 

manhã para começar a atender o telefone de reservas, e eu mesmo cuidava 

das reservas, pra acomodar as pessoas nos lugares, então a bilheteira quando 

chegava entregava já tudo mapeado direitinho, nos lugares das pessoas, e as 

pessoas vinham, era raro a pessoa não aparecer depois de ter feito a reserva, 

quando tinha algum problema eles telefonavam, era um público já 

disciplinado. Quando a peça não ia bem com algum problema maior, quer 

dizer, não interessou, aí era um Deus nos acuda, eu tinha que bater perna por 

esse Brasil com a minha companhia, senão ia amargar um prejuízo. 

(Entrevista Orlando Miranda, 12/06/2014) 

 

Por outro lado, Miranda também critica as intervenções do Estado na bilheteria e cita os 

descontos e leis de meia entrada. Ele não se convence do porque o produtor ou 

empresário, sendo dono do próprio negócio, tenha que se sujeitar às exigências do 

Governo, como cobrar menos de alguns segmentos da sociedade – como idosos, 

estudantes, entre outros – e não repasse nenhum subsídio especificamente por isso. 

Segundo Miranda, é muito difícil controlar hoje a bilheteria com a política de meia 

entrada, afirmando que mais de 90% da bilheteria hoje é direcionada para essa 

modalidade de cobrança.  

(...) quem não é meia entrada se ferra, aí o pessoal bota o preço lá em cima, o 

ingresso ao invés de ser 50, fica 100, mas aquele público mais velho, que não 

é mais estudante e que sempre foi um bom público de teatro não quer pagar 

os 100. Vamos ver como vai ser essa lei que pelo menos 40% só que vai 

valer, mas 60% não, ficaria livre dessa questão. Por mim quem decidia os 

descontos era eu, o que eles têm que se envolver na minha vida aqui no meu 

teatro? Eles querem dizer quanto eu tenho que cobrar, aí, resultado, o pessoal 

botou lá em cima o preço. Quem não está nessa lista dos descontos vai pagar 

um preço absurdo, e o pior é que isso vai acostumando, daqui a pouco o 
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preço começa a ser verdadeiro 100 reais, ao invés de 50 reais. Essa 

interferência não é possível, e os patrocínios que vieram subverter a ordem. 

(Entrevista Orlando Miranda, 12/06/2014) 

 

Miranda cedeu como objetos de estudo borderôs de dois espetáculos produzidos por ele 

e realizados no Teatro Princesa Isabel: Roda Viva
202

 e O Avarento
203

. Foram tratados 9 

casos – correspondentes a nove apresentações, três abertas ao público e seis fechadas 

previamente. Os valores estão estimados pela capacidade de apuração da casa, o quadro 

menor é onde pode-se ver em síntese a frequência dos espetáculos abertos e no maior os 

espetáculos fechados – que era uma prática frequente nesse período. Na ocupação por 

categoria é possível perceber que o número de cortesias é baixo, e também o de assentos 

vazios. Nos espetáculos fechados, a lotação se dava na totalidade, nos abertos, o 

percentual de presença era alto, girando em torno de 84%. Não existiam meias entradas, e 

as promoções e vendas dos espetáculos eram decididas pelo próprio empresário teatral, 

sem interferência do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202

 O espetáculo com textos e músicas de Chico Buarque de Holanda e direção de José Celso Martinez 

Correa, teve sua primeira temporada no Teatro Princesa Isabel, de janeiro à maio de 1968, quando foi 

administrado por Orlando Miranda (informações complementares ref.167). 

203
 Espetáculo com texto de Molière e direção de Henri Doublier, teve como principal encenação 

brasileira realizada pela Companhia Princesa Isabel que fez temporada no próprio teatro de março ao 

julho de 1969 e posteriormente excursionou por todo o país. O espetáculo com grande elenco encabeçado 

por Procópio Ferreira, foi produzido e administrado por Orlando Miranda (informações complementares 

ref.151). 
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Figura 2 - O Público no Teatro Carioca, quadro 1 

Ocupação do Teatro - Seções Abertas ao Público
(Temporada)

Caso
Público Ingresso (Val Méd )

Cortesia Inteira Promoção
(Val Apurado / 

Capac Arrec)

Caso 1 2 282 96,2%

Caso 2 10 532 90,8%

Caso 3 16 188 64,2%

Média 9 334 0 83,7%

Ocupação do Teatro - Seções Promocionais (Fechadas )

Caso
Público Ingresso (Val Méd)

Cortesi
a

Inteira Promoção
(Val Apurado / 

Capac Arrec)

Caso 1 293 56,9%

Caso 2 293 51,2%

Caso 3 293 51,2%

Caso 4 293 51,2%

Caso 5 293 51,2%

Caso 6 293 50,3%

Média 0 0 293 52,0%

Cortesia

Inteira

Vago

% Ocupação x Categoria (Média)

Ocupação do Teatro

Média
Cortesia Inteira Vago

2,6% 83,7% 13,7%

0%

50%

100%

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Cortesia Inteira Vago

% Ocupação x Categoria

Ocupação do Teatro

Casos Cortesia Inteira Vago

Caso 1 0,7% 96,2% 3,1%

Caso 2 1,7% 90,8% 7,5%

Caso 3 5,5% 64,2% 30,4%  

Fonte: Elaborada pela autora  

No borderô preenchido à época – era um formulário impresso e escrito à mão - o 

espaço destinado às cortesias chama-se favores. O documento era mais simples do 

que os utilizados nos tempos atuais, e um fator externo importante era a 

meteorologia, que segundo Orlando influenciava muito no aumento ou diminuição 

do público.  

Muitas foram as mudanças sofridas no teatro e no seu público no fim do século XX 

que acabaram por afugentá-lo. Os espetáculos até a década de 1970 eram exibidos de 

terça-feira a domingo, às vezes com duas sessões nos melhores dias, a medida que o 

público ficava rarefeito, a oferta por sua vez, também diminuía.  As plateias eram 

atraídas pelo nome do ator ou atriz do qual é fã, ou pelo grande nome do canal de 

televisão, assim, teriam a oportunidade de vê-los pessoalmente, mas já começava a 

se formar um pequeno público que era atraído pelo trabalho de uma determinada 

Companhia ou diretor. Nesse período, já se discutia os preços altos dos ingressos, 

afastando um público mais popular e a classe solicitava uma ajuda do Governo para 
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suprir essa lacuna. No que diz respeito às Leis de Incentivo, até o momento, não foi 

possível equilibrar os preços dos ingressos e os altos custos das produções. 

Os gráficos abaixo referem-se a dois espetáculos que estiveram em cartaz no Teatro 

NET Rio: um deles encenado recentemente, O Grande Circo Místico
204

, ambos 

assinados pelo diretor João Fonseca. Assim como o Teatro Princesa Isabel, localiza-

se em Copacabana, tendo capacidade de 600 lugares. Os espetáculos são 

incentivados e patrocinados através de leis de incentivo, e por isso têm uma cota 

muito alta de cortesias para atender os patrocinadores e apoiadores, além dos 

convidados habituais, como pode ser observado no primeiro quadro. Os espetáculos 

escolhidos são sucessos compatíveis com os que foram produzidos por Orlando 

Miranda, e a qualidade técnica do teatro e da recepção de público do NET Rio são 

superiores ao Teatro Princesa Isabel. 

Para melhor entendimento, separamos as cortesias em duas colunas: as obrigatórias, 

que são referentes às diversas meias entradas amparadas legalmente, e as promoções 

realizadas pelos produtores, a fim de garantir um público maior e também formar 

novos públicos. É interessante perceber que o número de ingressos referentes às 

promoções espontâneas é maior que os descontos exigidos por lei. Podemos observar 

também que a taxa de desocupação do teatro aumentou e o número de ingressos com 

preço cheio corresponde a uma parcela mínima. Metade da casa é destinada aos 

convites, e a capacidade de ocupação nesse caso é de 51%, enquanto no caso do 

quadro 1 da mesma pesquisa, era maior que 80%. Além disso, podemos reparar que 

custa caro para o produtor manter com sua bilheteria as contra partidas dos 

patrocinadores. 

 

 

 

 

                                                           
204

 O Grande Circo Místico, musical com canções de Edu Lobo e Chico Buarque, com direção de João 

Fonseca, estreou no dia 01 de maio de 2014, no Theatro Net Rio, em Copacabana. 
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Figura 3 -  O Público no Teatro Carioca, quadro 2 

Caso

Público Ingresso (Val Méd)

Cortesia Inteira
Ingresso com Redução (Val Apurado / 

Capac Arrec)Obrigatório Promoção

Caso 1 41 68 155 306 52,1%

Caso 2 38 51 197 320 46,9%

Caso 3 131 41 136 203 55,5%

Caso 4 106 20 142 166 53,2%

Média 79 45 158 249 51,9%

% Ocupação x Categoria (Média)

Cortesia
Inteira
Reduz Obrig
Promoção

Ocupação do Teatro

Média
Cortesia Inteira

Reduz 
Obrig

Promoção Vago

12,2% 7,0% 24,4% 38,5% 17,9%

0%

50%

100%

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Vago

Promoção

Reduz Obrig

Inteira

Cortesia

% Ocupação x Categoria

Ocupação do Teatro

Casos Cortesia Inteira
Reduz 
Obrig

Promoção Vago

Caso 1 6,3% 10,5% 24,0% 47,4% 11,8%

Caso 2 5,9% 7,9% 30,5% 49,5% 6,2%

Caso 3 20,3% 6,3% 21,1% 31,4% 20,9%

Caso 4 16,4% 3,1% 22,0% 25,7% 32,8%

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Outro importante fator é a falta de abertura de novos teatros, sobretudo em áreas 

populares. Com as mudanças urbanas ocorridas na cidade, a população de baixa 

renda se deslocou para as periferias ou morros, dificultando o acesso aos espetáculos 

teatrais. Vale ressaltar que grande parte das plateias do chamado teatro ligeiro, era 

composta das classes populares.  Neste período este fato não se repetiu, uma vez que 

a população cresceu aceleradamente, e embora mais espalhados pela cidade, há 

grandes concentrações urbanas. O mercado consumidor de cultura poderia ter 

acompanhado este desenvolvimento, mas ao contrário, as salas de espetáculos não se 

expandiram. Neste período, as políticas culturais estabelecidas eram elitistas e 

deslocavam os teatros e as produções teatrais para a zona sul da cidade, acentuando 

ainda mais a evasão do grande público. 

Em mais um quadro da pesquisa encomendada pela Secretaria Municipal de Cultura, 

produzida pela da J. Leiva Cultura e Esporte e aplicada pela Datafolha, é possível 

observar como estão relacionados ao consumo de teatro e à localização regional onde 

residem. Como visto no 1° Capítulo dessa dissertação, o público mais popular para de 
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frequentar os teatros justamente quando estes precisam fixar residência fora do centro da 

cidade, enquanto os teatros se deslocavam na direção da zona sul. Segundo a pesquisa, 

cada vez mais o carioca busca se divertir perto de casa, e principalmente em shoppings. O 

autor a seguir, em 1980, esboçava sua preocupação com a extinção do público e isso fica 

claro na desigualdade regional que marca a cidade do Rio de Janeiro. “No que se refere à 

formação do público teatral (uma categoria que parece estar em extinção, entre nós) há 

certamente um público que comparece a espetáculos diversos, mas tomando-os sempre 

como eventos isolados e esporádicos”. (MERCADO, 1980 apud MICHALSKI e 

TROTTA, 1992, p. 230).  

Figura 4 – Desigualdade regional é maior no teatro 

 

Fonte: LEIVA, 2013, slide 39 

Na verdade, a discussão sobre a escassez do público de teatro é antiga. Desde a 

década de 1960 esse tema é recorrente. Algumas ações isoladas, como o Teatro do 

Estudante do Brasil ou os CPCs da UNE, foram muito eficazes na renovação de um 

público teatral. É claro que os espetáculos precisam ser atraentes e instigantes para 

captarem esse público. A presença do jovem nas plateias traz um espírito renovador, 

e uma ação específica nesse sentido se faz necessária, e é um trabalho que precisa ir 

muito além da emissão de descontos com a apresentação da carteirinha de estudante. 

Essa é uma medida estruturante e que sem a ativa participação do poder público, 

torna-se quase impossível de ser realizada nos dias de hoje.  
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Já o início dos anos 90 foi também marcado pelas implantações dos Centros 

Culturais, construções que até hoje abrigam várias linguagens artísticas que 

estabelecem uma interface com projetos artístico-educacionais. Também nota-se 

neste período a maior presença de Instituições que abrem seus Espaços Culturais, 

mesmo que esta não seja sua atividade final. Curiosamente, os Centros Culturais, 

assim como os shoppings, são ambientes nos quais a população se sente segura e a 

maior parte do público é formado pela classe média. Contudo, isso não faz com que 

haja uma presença maior das classes populares que espontaneamente não se sentem 

estimulados a frequentar esses espaços, apesar dos baixos preços de ingressos 

praticados nessas instituições.  

Há uma queixa geral no mercado teatral carioca. Nos últimos anos, sobretudo após o 

boom dos editais, sobraram produções teatrais e faltaram palcos, as temporadas 

ficaram cada vez mais curtas e os artistas tiveram que sair em busca de espaços 

alternativos. Podemos perceber, a partir dos teatros abertos, que são poucos os 

profissionais de teatro que investem no desenvolvimento do setor, fazendo com que 

tenhamos muitos produtores, mas poucos empresários teatrais. Observo também que 

ao contrário do início da atividade teatral na cidade do Rio de Janeiro, raros são os 

artistas que investem no próprio setor e abrem seus próprios teatros. 

Atualmente percebe-se uma tendência maior em construir espaços culturais e 

também fomentar a criação artística fora do eixo centro-zona sul. Há um formato de 

política cultural estabelecida no país, desde 2002, imprimida pelo Ministério da 

Cultura e absorvida por muitos estados e municípios, e o Rio de Janeiro encontra-se 

alinhado a esta visão. Em função disso, é possível observar nos últimos anos na 

cidade do Rio de Janeiro a construção ou reconstrução de novos espaços na 

cidade
205

, tratam-se de equipamentos novos, com boa qualidade técnica, 

programação de qualidade e foco na formação de plateia, e todos abertos pelo poder 

público. São ações seriam impensadas desta forma há 20 anos atrás.  

É importante ressaltar que pouquíssimos foram os teatros particulares a serem 

abertos na cidade a partir da década de 1990. Embora tenhamos no mercado leis 
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 Entre eles, os mais expressivos: Imperator (Méier), Cidade das Artes (Barra da Tijuca), Teatro 

Bradesco (Barra da Tijuca), Arena Carioca Jovelina Pérola Negra (Pavuna), Arena Carioca Dicró (Penha), 

Arena Chacrinha (Pedra de Guaratiba), Arena Carioca Fernando Torres (Madureira).  
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de incentivo que aqueceram a indústria do espetáculo teatral e também ações 

que estimularam descontos dos ingressos para uma determinada faixa da 

população, como visto anteriormente, nenhuma ação efetiva foi realizada nesse 

outro sentido. O que poderia ser um estímulo para o possível empresário teatral, 

que seria a figura apta a abrir novas salas, não ocorreu.  

Afinal, que tipo de empresários abrem nos dias de hoje um teatro, quais as diferenças 

entre produtor e empresário e enfim, qual o perfil do novo empresário teatral 

atualmente?  

Com esse trabalho, percebo que há um problema com a nomenclatura, produzir hoje 

não é mais investir financeiramente, como era feito no século XIX e boa parte do XX. 

Considero fundamental fortalecer este profissional, a quem, dadas as sutis 

diferenças na sua atuação, sugiro chamar de empreendedor teatral, pois ele viria a 

ser a mola propulsora dentro desta engrenagem. Como visto anteriormente, o 

Ficart não foi aplicado até os dias de hoje, e são muito poucas as vantagens 

concedidas para quem pleiteia abrir um teatro, tais como isenção fiscal para a 

construção, descontos de IPTU e contas de luz, isenção de taxas de importação 

para compra de equipamentos, dentre outros. 

Segundo Eduardo Barata, produtor teatral e presidente da Associação de Produtores 

de Teatro do Rio de Janeiro (APTR), — “Surgem novas salas em número 

significativo, mas o importante é avaliar a que tipos de produção e público elas se 

destinam. Seria importante a proliferação de casas de médio porte, que atendessem a 

uma diversidade de linguagens e estéticas. Os teatros privados estão dominados por 

comédias, musicais e peças com atores famosos, assim como alguns teatros públicos 

se atêm à produção de pesquisa. Há muita gente entre os dois polos sem espaço”. 

A partir do quadro abaixo, é possível perceber como o número de novos teatros 

construídos diminuiu ao longo dos séculos, apesar de as demolições terem parado de 

ocorrer.   
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Figura 5 - O Bota Abaixo dos Teatros Cariocas 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Na realidade, após um período de implementações dos incentivos fiscais a partir de 

1996, quando foi instaurada uma política mais restrita, porém focada, que priorizava 

os grandes centros urbanos e notórios produtores de cultura, muitas vezes era 

necessário adequar a criação artística à lógica de mercado. Nesse sentido, a 

necessidade em determinar o público alvo, ainda que meramente mercantilista, fez 

com que se iniciasse um processo de formação de plateias.  

No entanto, a tônica adotada a partir de 2002 foi a de expansão cultural, desde o 

ponto de vista conceitual, passando pelo incentivo à ampla produção artística até o 

que diz respeito ao alcance dado às produções de forma geral. Desta forma, há uma 

ampliação do entendimento de quem é o público almejado, que deve ir além do 

criador ou de ciclos restritos, de encontro à sociedade como um todo. 

É justo a partir desse período que entre na pauta de todas as discussões a noção de 

acesso. No entanto, este tema já vinha sendo abordado desde a década de 1970 com 

as propostas políticas de Aloísio Magalhães, que pregam a democratização do acesso 

à cultura.  Todas as gestões em cultura, a seu modo, trataram deste assunto, desde os 

militares que viam no acesso aos bens culturais uma via de integração nacional, 

passando pela ideia de consumo e fruição estabelecida no auge da aplicação do 

mecenato, até quando se prioriza o diálogo e o intercâmbio cultural, sem com isso 

atribuir juízo de valores. 
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Acesso então é promover o diálogo de culturas em contextos de igualdade 

e cooperação, disponibilizando a todos as mesmas condições para 

participar da vida pública, comprimindo transparência à disputa por 

recursos, garantindo bens e serviços culturais com a mesma qualidade em 

todos os espaços e a todos os setores da sociedade, independente de classe 

social ou local de moradia. (...) A cultura, tal qual ela é pensada no século 

XXI, é a experiência que marca a vida humana em busca do 

conhecimento, do alto aprimoramento, do sentido de pertencimento e da 

capacidade de trocar simbolicamente. (PORTO, 2007, p.169) 

 

Portanto, dar acesso e inserir a população no consumo à cultura é garantir o 

desenvolvimento da sociedade como um todo e também do setor cultural. Para isso é 

fundamental que sejam disponibilizados para toda população equipamentos, programas 

e serviços públicos permanentes e, para possibilitar essas ações, é necessário estabelecer 

parcerias e projetos de ordem pedagógica, pois não é admissível que a formação de 

hábitos culturais se dê descolada da educação. As políticas específicas para o setor 

cultural são fundamentais para estruturar, regular e permitir que haja um mercado 

produtor de arte e cultura, mas ao propiciar o diálogo entre as políticas culturais e as 

políticas educativas, torna-se possível a formação de uma população que usufrua desta 

abundante criação cultural.  

Para inseri-la nesse contexto, é fundamental estimular e preparar a população para 

usufruir dos produtos culturais oferecidos. A produção, tão cara ao Estado, precisa ser 

acessada. É em função disso que, a partir de 2002, o Ministério da Cultura discutia 

mecanismos que possibilitassem uma melhor distribuição de recursos do ponto de vista 

regional. Percebe-se que duas questões precisam caminhar em paralelo, a articulação 

entre cultura e cidadania e o peso da cultura em termos da economia global do país, que 

já influenciava positivamente as políticas culturais regionais e municipais. (BOTELHO, 

2007, p.128)  

É importante tratar a cultura como uma atividade produtora de riqueza material e 

imaterial, assim, será possível valorizá-la do ponto de vista social e do administrativo. 

Quanto à economia da cultura, é tratada no âmbito dos produtos culturais, conceitos 

esses que são mais assimiláveis uma vez que estamos habituados aos parâmetros da 

sociedade industrial, em que as atividades econômicas são avaliadas pelos bens 

palpáveis que produzem; já do ponto de vista do acúmulo imaterial, este é mais 

complexo, pois é ainda difícil mensurá-lo.   
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Nesse sentido, a cultura precisa dialogar e entrar no mercado, sem com isso permitir 

uma ação predatória. Sem dúvida é a presença do Estado que pode garantir a 

normatização e planejamento das atividades setoriais. Weffort, quando Ministro da 

Cultura, considerava a aceitabilidade da mercadoria cultural e o seu papel no 

desenvolvimento econômico brasileiro, mas foi dado ao mercado o poder de decisão 

sobre as verbas públicas, a partir da flexibilização implementada pelo Ministério na Lei 

Rouanet. Já para as gestões dos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, começou-se a 

adotar medidas que garantissem um tratamento diferenciado entre os produtos culturais 

e os mercantis, no entanto esse é um tema complexo, que pouco avançou até os dias de 

hoje.  

No Ministério de Ana de Holanda, a importante novidade no setor foi a criação da 

Secretaria da Economia Criativa (SEC) que propõe, conduz e subsidia a elaboração, 

implementação e avaliação de planos de políticas públicas para o desenvolvimento da 

economia criativa no país; a Secretaria e os objetivos foram mantidos pela atual 

Ministra Marta Suplicy e, como grande avanço a fim de aquecer a economia do setor, 

foi lançado em sua gestão o Vale- Cultura
206

, medida esta que requer ajustes para que 

seja plenamente usufruída pela população. Trata-se de uma medida muito importante, 

embora não aumenta os aportes financeiros ou as renúncias fiscais recebidas, o vale 

cultura ao propiciar que cada trabalhador gaste R$ 50,00 ao mês para uma atividade 

cultural que será ressarcida ao trabalhador pela empresa contratante que por sua vez será 

subsidiada. Além dos benefícios visíveis, esse mecanismo permite que o trabalhador 

desenvolva o gosto e o hábito de consumir cultura, e o programa poderá efetivamente 

formando novas plateias. 

Como podemos notar no quadro abaixo, o atual frequentador de teatro é bastante 

elitizado. A renda influencia muito nas plateias teatrais, de modo que atualmente o 

público efetivo corresponde às classes A, B e C e prefere os teatros localizados em 

shoppings e centros culturais. 
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 É um benefício que é destinado aos trabalhadores que ganham até cinco salários mínimos. O objetivo é 

garantir meios de acesso e participação nas diversas atividades culturais desenvolvidas no país. 
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Figura 6 – Renda influencia interesse 

 

Fonte: LEIVA, 2013, slide 32 

Existe ainda nesse setor uma lacuna no que diz respeito à formulação de políticas 

culturais entre outros Ministérios, como Fazenda, Comércio Exterior, Planejamento, 

Educação, Ciência e Tecnologia. No entanto, em virtude do tema ser ainda pouco 

explorado, há certa confusão no que diz respeito às classificações entre Economia 

Criativa, Economia da Cultura e Cadeia Produtiva. Segundo a UNESCO, a economia 

seria parte da própria cultura, mas este é um conceito amplo e o que é predominante 

neste trabalho é a forma como o setor cultural, mais especificamente o segmento do 

teatro, poderia contribuir na economia de um determinado local e, sobretudo, como a 

cadeia produtiva deste segmento se organiza ou deveria organizar-se. A partir de um 

ângulo mais inclusivo e democrático, a Instituição trata o fenômeno por economia ou 

indústria cultural em lugar de apenas indústria criativa, agregando as atividades 

culturais tradicionais às novas atividades industriais criativas e às atividades correlatas, 

transformando essas atividades num grande complexo produtivo (UNESCO, 2005 apud 

AMARAL FILHO, 2103). A proposta da economia da cultura é justamente avaliar esse 

efeito multiplicador das atividades culturais na economia, de maneira que se possa 

entender melhor o impacto que o investimento em cultura gera, comparado a quanto 

custou.  
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Já a “economia criativa”, muitas vezes é definida pelas atividades culturais intensivas 

em criatividade ou atividades criativas intensivas em cultura e para tanto o design, a 

moda, o desenvolvimento de conteúdos para jogos e software e a multimídia encontram-

se, inicialmente sem distinção de um núcleo de atividades artísticas que são 

acompanhadas de conteúdo simbólico, como a dança, a música, a literatura, as artes 

visuais, o artesanato e o teatro. 

Em 1997, a Comissão Europeia lançou uma política para encorajar o desenvolvimento 

local e as iniciativas de emprego. Dentre as quatro principais categorias, estavam lazer e 

serviços culturais, onde inclui patrimônio histórico, desenvolvimento cultural local, , 

turismos e serviços audiovisuais. No País de Gales, por exemplo, o Arts Council of 

Wales estimava em 2000, que o setor cultural contribui para a criação de 29 mil 

empregos, já nos Estados Unidos, o Business Commite for the Arts, calculam que os 

recursos anuais movimentados pelas Instituições sem fins lucrativos girem em torno de 

37 bilhões de dólares. (REIS, 2003, p.52) 

Os benefícios monetários gerados pela atividade cultural são de diversos aspectos: 

diretos, indiretos, induzidos e tributários. Os diretos dizem respeito à própria cadeia 

produtiva do setor, como despesas de locação de teatros, aluguel e compra de 

equipamentos, geração de emprego e trabalho na própria produção e contratação de 

serviços que visem viabilizar o projeto ou produto cultural. Os indiretos tratam dos 

gastos que o público tem que fazer para usufruir do projeto ou produto cultural, como 

hospedagem, alimentação, estacionamento, entre outros.  Já os induzidos, tratam de 

despesas contraídas por elementos contratados pelo projeto ou produção, mas que não 

dizem respeito diretamente ao espetáculo. Os tributos abrangem  impostos e taxas pagos 

pela instituição ou projeto aos governos municipais, estudais ou federal. (REIS, 2003, 

p.52) 

Sequer discuto nesse trabalho o valor intangível, com o fortalecimento e crescimento da 

identidade cultural da sociedade, além do fomento a criatividade e do desenvolvimento 

efetivo que a cultura pode trazer para a população. Como se tudo isso não fosse o 

suficiente, o que o Governo investe em Cultura, pode ser muito menor do que o Estado 

efetivamente recebe, por meio de impostos que envolvem a indústria e o mercado 

cultural. As atividades culturais também geram postos de trabalho e movimentação de 
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recursos, embora estes dados econômicos ainda sejam incipientes, pois o mercado se 

organiza ainda de forma bastante informal, tornando os mecanismos de aferição de 

dados muito precários. 

Em 1997, foi desenvolvido o já citado estudo intitulado Diagnóstico dos Investimentos 

na Cultura no Brasil pela Fundação João Pinheiro, sob encomenda do MinC. Embora 

este estudo tenha sido o mesmo que reiterou a política de transferência das 

responsabilidades do Estado para as empresas patrocinadoras, este também foi o 

primeiro levantamento relevante sobre a cultura na economia do país. As conclusões do 

estudo trataram com grande seriedade e deu o devido valor a produção cultural 

brasileira. Sabe-se que em 1994 havia 510 mil pessoas empregadas na produção cultural 

brasileira, sendo 76,7% no setor privado, 13,6% como trabalhadores autônomos e 9,7% 

na administração pública. Este valor representava 0,8% na participação de ocupação, 

53% superior ao contingente da indústria automobilística no mesmo ano. (REIS, 2003, 

p.58) 

Chama a atenção, no entanto, o percentual tomado pelos trabalhadores autônomos na 

pesquisa. Ocorre que à época, o mercado cultural era ainda caracterizado pelo trabalho 

informal, ou pela contratação de pessoa física através da representação do mesmo por 

pessoas jurídicas que não os representava de fato, essa prática era conhecida como 

venda/compra de notas fiscais.  Essas empresas ao sonegarem impostos, cediam notas 

fiscais e retinham a verba dos tributos a título de pagamento da empresa.  

Algumas medidas tributárias recentemente foram tomadas no sentido de corrigir este 

problema, entre elas ressalto a criação de instrumentos menos onerosos no que diz 

respeito a formalização do trabalho autônomo. Nesse sentido, foi permitida a inclusão 

das empresas produtoras de cultura no simples nacional
207

 e também foi implantado o 

MEI
208

. Essas ações, respectivamente, viabilizaram que o produtor buscasse formalizar 

suas empresas pagando um imposto reduzido e o profissional autônomo pudesse se auto 

representar como pessoa jurídica, diminuindo os custos relativos aos tributos, o que 
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 O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006. 
208

 Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como 

pequeno empresário. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 

60.000,00 por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. 
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onerava muito tanto o trabalhador, quando o contratante, e ambos eram impulsionados a 

realizarem contratações sem amparos legais, muitas vezes estimulando a informalidade.  

Para o professor Jair do Amaral Filho, ao debruçar-se sobre a obra do Ministro e 

economista Celso Furtado, acerca da dimensão cultural no conceito de desenvolvimento 

descrito por ele, a economia da cultura na obra de Furtado é entendida como produção 

social e está em poucos lugares, pois depende de dotações humanas e materiais, além 

das capacidades endógenas dos atores para se articular, se organizar e se manifestar na 

direção de um mercado. Com relação à criatividade, a mesma pode – e deve – estar em 

todos os indivíduos e em todos os lugares, uma vez que não obedece a nenhuma 

determinação física ou natural para emergir. (...) geralmente as grandes cidades, são os 

lugares favoráveis para que a necessidade, cultura e criatividade se aliem para gerar uma 

economia da cultura ou da criatividade. (AMARAL FILHO, 2013, p. 215) 

De um lado, essas convicções têm favorecido o avanço das políticas públicas e somam-

se ao fato que garante a cultura o lugar de bem público e gerador de emprego e renda 

para a sociedade. Para Celso Furtado, por exemplo, seria necessário remover os 

obstáculos à atividade criativa instalados nas estruturas conservadoras e burocráticas e, 

ao mesmo tempo, defender a liberdade de criar. Nesse sentido, se faz necessário 

promover a diversidade cultural e a democracia de acesso cultural, desenvolver o 

potencial da cultura como fator de inclusão socioeconômica, de atração do turismo, de 

fomento ao fluxo de informações e de construção da consciência individual. (REIS, 

2007, p.297) Nesse sentido, a cultura se diferencia da criatividade na medida em que a 

primeira reflete um conjunto de valores, e a segunda a capacidade individual e coletiva 

de transformar e superar determinados padrões de produção e de consumo. 

Segundo o economista e professor Carlos Lessa, todas as vezes que nos aventuramos 

pelo território da economia da cultura, esbarramos em informações surpreendentes, 

como, por exemplo, a colocação desta economia no Canadá em 2000, que vem logo 

após a agricultura, alimentos, veículos e petróleo, mas quando se considera o número de 

empregos gerados, só perde para agricultura. Lessa afirmou em 2001, que existe um 

constante crescimento na região metropolitana do Rio de Janeiro e que, com base na 

Economia do Entretenimento, que engloba, em um mesmo conjunto, estudos 
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tradicionalmente segmentados em Economia do Uso do Tempo, Economia do esporte, 

Economia do Turismo e Economia da Cultura. (LESSA, 2002, p.11)  

As cadeias produtivas da cultura também foram pesquisadas pelo Professor Fábio de 

Silos Sá Earp, ambos afirmam que o tempo livre é uma criação da modernidade e que é 

a sua existência que permite avançar nos estudos da economia da cultura, que está 

subdividida em três segmentos: Economia do Texto, Economia da Imagem e Economia 

do som, curiosamente o teatro encontra-se no último segmento que engloba a indústria 

da música e dos espetáculos. Posteriormente é incluída uma quarta categoria, Direitos 

Autorais, relativo à indústria do conhecimento. Lessa faz ainda uma crítica aos 

economistas, que em 200 anos, se debruçaram sobre o estudo do tempo remunerado e 

que deveriam também enfocar sobre o tempo livre, aparentemente não remunerado. 

Sem dúvida a urbanização foi um fenômeno decisivo, embora tenha trazido 

melhoramentos na vida do cidadão urbano, as classes pobres sofrem mais com a perda 

de tempo livre, gasto com transporte e demais deslocamentos.  

Em setembro e outubro de 2001, foi realizado um ciclo de Encontros sobre economia 

da cultura, promovido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e pela FAPERJ
209

, 

foram quatro encontros, realizados no auditório da Academia Brasileira de Letras. O 

Estado foi o primeiro a criar uma superintendência de Economia da Cultura dentro da 

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo e depois 

o seminário foi publicado um livro sobre o tema, com resenha de importantes 

palestrantes, da academia, do poder público e do mercado produtor. Chama atenção, no 

entanto, a ausência da Secretaria Estadual de Cultura na publicação embora, embora 

estivesse na mesa de abertura dos encontros. O Secretário de Fazenda à época Fernando 

Lopes, declarou que na sua crença os segmentos envolvidos em produção de cultura e 

entretenimento seriam cada vez menos avaliados sob a ótica da geração de receita 

pública e mais sob a ótica da geração de empregos, da mobilização de pessoas, da 

ativação, no sentido mais geral, da economia.  

Para o pesquisador Jair Martins de Miranda, que esteve a frente da pesquisa As fontes de 

informação sobre a indústria cultural no Estado do Rio de Janeiro – apresentada em 

um dos encontros e coordenada por Heloísa Buarque de Holanda – para se pensar no 
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 Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. 
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desenvolvimento econômico integrado das atividades culturais no estado, muito mais do 

que questões específicas de produção, faz-se urgente prestar atenção na sua conjuntura, 

no ciclo de produção, distribuição e consumo. Já havia aparecido nos resultados deste 

trabalho, a urgência na atualização das informações sobre os processos de produção 

frente às inovações tecnológicas e, principalmente, o mapeamento das principais cadeias 

produtivas do setor cultural. Ele chama atenção para conceitos dúbios, em função das 

especificidades de cada área, sobretudo as mais artesanais como o teatro ou o próprio 

artesanato. 

Além da pesquisa citada acima, nesse processo de investigação algumas poucas 

pesquisas foram encontradas sobre o tema localizando-as no Rio de Janeiro, entre elas 

Economia da Cultura: uma atividade em expansão, Luiz Carlos Prestes Filho (2000), 

Participação da Cultura no PIB do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Coppe/UFRJ (2001), Economia do Tempo Livre, Fábio 

Sá Earp (2000), estas pesquisas tiveram o intuito de mapear percentuais aplicados na 

produção cultural da cidade, comparando esses dados com outros setores da economia. 

Posteriormente o especialista em Economia da Cultura Luiz Carlos Prestes Filho, deu 

continuidade ao sua pesquisa acerca das cadeias produtivas dos setores, realizando as 

pesquisas sobre a Cadeia Produtiva da Economia da Música, PUC Rio e Instituto 

Gênesis (2003) e Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval, SEBRAE e Ministério 

da Ciência, tecnologia e Inovação (2008) e encontra-se também envolvido com a 

Cadeia Produtiva da Economia do Audiovisual. 

A rejeição da população a frequentar as salas de teatro já é grande e vem crescendo 

ainda mais. A situação é preocupante, uma vez que o cinema ocupa 54% do interesse do 

público carioca, seguido pelos shows de música com 49%, festas populares 39% e teatro 

36%, só perdendo para museus e exposições. Para uma cidade que teve forte cultura de 

artes cênicas, onde fervilham montagens de peças de bom nível artístico, o teatro parece 

não exercer o mesmo fascínio que o cinema. Na pesquisa, um dos fatores mais citados 

são os altos preços dos ingressos, além do desinteresse pelos enredos das histórias. 
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Figura 7 – Interesse tem variação menor 

 

Fonte: LEIVA, 2013, slide 26 

Fernando Peixoto, em 1968 publicou um artigo na revista civilização brasileira, 

intitulado O Público de Teatro, esse desconhecido. Certamente, a conjuntura política da 

época faz com que alguns pontos estejam ultrapassados, no entanto o texto se mantém 

mais atual do que podemos supor. 

(...) As Prefeituras deveriam promover efetivas temporadas de espetáculos 

em bairros, mas para isso fornecendo às Companhias verdadeiras condições 

financeiras para divulgação e concretização de um plano regular de trabalho. 

Os Governos Estaduais teriam a obrigação de promover viagens de 

espetáculos pelas principais cidades do interior, numa promoção de 

descentralização efetiva, planificada. E o Governo Federal teria a obrigação 

de facilitar excursões de Companhias por todos os estados do país, 

promovendo um plano cultural amplo e com recursos financeiros que só o 

auxílio oficial pode fornecer, para o cumprimento de um plano cultural 

consequente. (PEIXOTO, 1968, p.190) 

 

Há muito que ser feito no sentido de expandir a atividade teatral pelo país, pelos estados 

e pelas cidades. Os espetáculos precisam itinerar e para isso precisam de condições de 

circulação e reestabelecer uma boa relação com as bilheterias. Campanhas de 

popularização de ingressos têm sido feitas, mas precisam ser ampliadas. A formação de 
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novas plateias é uma responsabilidade de todos os setores, públicos, privados, sociedade 

civil, órgãos de cultura e de educação. Essa é o único caminho, mesmo que a longo 

prazo, para solucionar o problema da escassez de público e do espetáculo teatral 

cumprir sua finalidade, ao invés de ser interrompido e pautado apenas pelos recursos 

das leis de incentivo à cultura. 

“Uma das constantes de todas as tentativas feitas para analisar a difícil 

situação do teatro no Brasil é a flagrante ausência de dados concretos. Isso se 

revela mais grave do que nunca quando se pretende discutir o problema do 

público, sua composição e seu pensamento, sua presença e sua ausência. Até 

o momento nenhuma pesquisa séria foi realizada neste sentido. (...) Os 

poucos que hoje procuram analisar criticamente as contradições do teatro 

brasileiro, visando o levantamento real da situação, colocam questões de 

dramaturgia ou de espetáculo, mas quase sempre desvinculadas de seu 

relacionamento efetivo com o público consumidor, ao qual se destinam, com 

o qual pretendem o estabelecimento de um diálogo. (...) Os que fazem teatro 

no Brasil, neste como em tantos outros setores, trabalham no escuro. Não 

sabem a quem se dirigem diariamente, qual o tipo de comunicação que 

conseguem efetivamente estabelecer entre espetáculo e plateia, o que pode 

dificultar bastante o alcance de qualquer trabalho”. (PEIXOTO, 1968, p.179) 

 

A reivindicação de Fernando Peixoto começa a ser atendida com a apresentação de 

algumas pesquisas na área. O recorte abaixo trata-se justamente dos gêneros teatrais, a 

fim de que o produtor possa compreender a demanda do seu público. As comédias 

permanecem sendo o gênero preferido dos cariocas, seguido com muita distância do 

drama e do musical. Para Eduardo Barata, presidente da APTR, “Se você quiser ser um 

sucesso no Rio, a fórmula é montar uma comédia”. (VEJA RIO, 2013) 
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Figura 8 – Gênero de peça preferido 

 

Fonte: LEIVA, 2013, slide 45 

Mais uma vez, a aguda percepção de Fernando Peixoto em 1968 se mantém atual.  Essa 

análise não é tão diferente nos dias de hoje. A pesquisa teatral cresceu 

significativamente nas três últimas décadas; no Rio de Janeiro houve um significativo 

avanço. Muito se tem escrito sobre a história do teatro. Grande parte das publicações, 

entretanto, concentra-se no desenvolvimento artístico, o que faz com que os temas 

preferenciais deste campo estejam quase a aspectos do ponto de vista estético. 

Publicações que lidem com temas como formação de profissionais, desenvolvimento 

técnico, pesquisas sobre a economia do setor em termos de contabilização de dados, 

sobretudo relacionados às despesas de montagens, receita e quantificação de público são 

muito escassas, o que predomina é a grande carência de fontes documentais e de 

trabalhos sobre o tema. 

Todos os que lidamos com o teatro brasileiro sentimos falta de monografias 

sobre assuntos especializados. Elas têm surgido, nos últimos anos, mas não 

em número suficiente para as nossas necessidades. Sabemos que somente 

com o conhecimento profundo de todas as particularidades do nosso palco se 

poderá um dia escrever uma completa História do Teatro Brasileiro. 

(MAGALDI apud DORIA, 1975, p.XI)  

 

Para Peixoto, uma pesquisa profunda do público já conquistado era urgente em 1968, 

assim como o estudo sobre a ausência do público, do afastamento e do desinteresse 
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crônico de parte da grande maioria da população. Segundo o autor, a pesquisa é 

fundamental para apontar soluções, embora por si só não fosse resolver a crise de falta 

de público instalada deste aquele período, e só mais intensificada nos tempos atuais. A 

existência de números acerca do universo teatral, mais especificamente carioca, 

permitiria um maior aprofundamento deste trabalho.  

Na célebre reunião realizada no Rio de Janeiro, no início da década de 1970 por pessoas 

de teatro, e que deu origem ao documento que subsidiou as ações da ACET e 

consequentemente do SNT na gestão de Orlando Miranda, apontava também para a falta 

de dados exatos, assim como a ânsia de buscar novas formas de comunicação com a 

plateia e atingir efetivamente uma plateia popular. Uma pesquisa poderia determinar 

com certa exatidão como se efetuaria a promoção de um espetáculo e como a 

publicidade atinge o público e o porquê do espectador selecionar um ao outro. Desde os 

idos anos 1970, ao que tudo indicava que o melhor método de divulgação seria o da 

publicidade oral, já nos tempos atuais, com o domínio das mídias sociais, o antigo boca 

a boca teria que ser revisto e redimensionado. 

Uma pesquisa sistemática fornecerá sem dúvida dados fundamentais não 

somente para a compreensão do pensamento da plateia que existe hoje como 

também para esboçar tentativas de ampliar esta plateia através da realização 

de um teatro mais acertado. (...) São urgentes os dados concretos e rais, para 

a formulação de uma política realista capaz de salvar nosso teatro do 

desaparecimento sumário. Ou da perda absoluta de qualquer dignidade 

artística, do desempenho de qualquer função transformadora na vida sócio 

cultural do país. (PEIXOTO, 1968, p.179) 

 

É impressionante a lucidez de Fernando Peixoto, Dória e Sábato Magaldi, que há pouco 

mais de 40 anos ressaltaram a necessidade de um trabalho de formação e captação de 

público, todavia atualmente ainda são poucas as ações realizadas neste sentido. Quando 

deslocamos dos palcos a análise crítica do movimento teatral e trazemos esse foco para 

as plateias, ampliamos nosso olhar para um sistema mais abrangente, que inclui o 

público e a sociedade como um todo dentro desse processo. Esse trabalho é 

fundamental, uma vez que o teatro, na sua função de formar cidadãos, permite que o 

espetáculo não finde apenas nele mesmo, mas cumpra também a função de resgatar a 

possibilidade de contribuir na formação –ainda que não convencional- da população. 
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Saber quem é o público de teatro na cidade, e melhor, quem não é este público, é um 

passo muito importante no sentido de entender de maneira aprofundada, o que se tem a 

fazer para ampliar as plateias teatrais.  As bilheterias, mesmo que em tempos de Leis de 

Incentivo, ainda são lucrativas caso trate de um sucesso, embora não subsidiem as 

temporadas.  A esse estudo sobre o funcionamento do setor é chamado de cadeia 

produtiva, ou seja, um conjunto de atividades, nas diversas etapas de processamento ou 

montagem, que transforma matérias-primas básicas em produtos finais.  O público deve 

incidir diretamente na cadeia produtiva do teatro, desta maneira o espetáculo atingirá o 

público alvo e não se restringirá a ele mesmo, como ocorre atualmente. O público do 

espetáculo deverá encontrar o espetáculo, o público que está ausente do teatro poderá 

ser resgatado e a renda da bilheteria deverá retornar no sentido de contribuir com a 

produção. 

A formação desse público está diretamente ligada à formação da sociedade. Já está 

comprovado na pesquisa que a educação é fator determinante para as plateias de teatro, 

apesar da diversidade e complexidade do Rio de Janeiro. 

Figura 9 – Educação é mais importante para o teatro 

 

Fonte: LEIVA, 2013, slide 31 
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O conceito de cadeia produtiva possui definições diferentes, e se para o Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, cadeia produtiva é um conjunto de atividades 

que se articula progressivamente, desde os insumos básicos até o produto final, 

incluindo distribuição e comercialização, torna possível que haja uma cadeia produtiva 

do teatro. Outras interpretações restringem as atividades a um sistema de produção 

industrial, o que nesse caso não contempla a atividade teatral. O estudo tem por 

objetivos a geração de emprego, ocupação e renda, o desenvolvimento produtivo 

regional, a capacitação tecnológica, aumento das exportações e aumento da competição 

em um mercado internacional. Ao identificar debilidades e potencialidades nos elos, 

motiva ações solidárias entre eles, identifica fatores e condicionantes da 

competitividade de cada segmento e implementa a exportação do produto, se for o caso. 

(PRESTES FILHO, 2005, p.22) 

No entanto, essa lógica não se aplica a atividade teatral. Seu tema central, em geral, não 

está relacionado à questão da atividade econômica, o que dificulta encontrar estudos que 

acerca do assunto. É como se, ao fazer isso, fosse desvalorizá-la ou diminuindo-a, é 

importante refletir sobre isso, pois o preconceito dificulta a geração de conhecimento. A 

maior parte dos textos que tratam do assunto apresentam poucas informações 

quantitativas, servindo mais para caracterizar o relacionamento entre os diversos atores 

de cada um dos segmentos, o que pode ajudar a esboçar uma dinâmica econômica do 

setor cultural. É comum que sejam abordados principalmente assuntos de caráter geral, 

como incentivos fiscais e investimentos no setor cultural, além das diversas abordagens 

sobre políticas culturais, o que torna evidente que a maioria das publicações, mesmo 

não sendo especificamente sobre a cadeia produtiva do teatro, mas sobre economia da 

cultura, é produzida por motivação setorial e não governamental ou acadêmica.  

(FERNANDES, 2002, p.38) 

Como não se realiza espetáculos teatrais sem um aporte de editais e/ou Leis de 

Incentivo, logo se faz necessário contabilizar dados de captação, despesas categorizadas 

de acordo com a etapa de produção e as rendas obtidas através das bilheterias. Portanto, 

é fundamental pesquisar além dos órgãos de classe, os teatros e as Instituições que 

recebem os espetáculos para que, também eles possam dar acesso a esses dados. Par 

constituir investigações mais aprofundadas, e a atividade teatral necessita delas, é 

necessário identificar os gargalos que impedem o seu crescimento de forma a oferecer a 
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todos, informações estratégicas que venham subsidiar políticas para o desenvolvimento 

do teatro na cidade do Rio de Janeiro.  

Ao consultar vários produtores teatrais, os mesmos garantem que desde o advento das 

Leis de Incentivo à cultura, por mais que sejam captadas verbas através do Mecenato da 

Lei Rouanet para a encenação teatral – no caso de um espetáculo de grandes proporções 

- mesmo que o espetáculo tenha uma boa renda de bilheteria, ainda assim não é possível 

mantê-lo em cartaz, quitando as despesas da temporada, sem um patrocínio que vise a 

sua continuidade. O exemplo a seguir trata-se da montagem de Deus Lhe Pague, já 

citada anteriormente. Bibi Ferreira, ao pretender homenagear seu pai Procópio Ferreira, 

que faria 100 anos em 1999, idealizou um projeto intitulado Procópio 100 Anos. 

 

 

 

Figura 10 - Cadeia Produtiva do Teatro 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Fazer teatro ficou muito dispendioso e no quadro acima não estão descritos os serviços 

permutados a título de apoio cultural, que ainda barateiam os custos de produção. É 

importante que o conhecimento produzido venha a se consolidar e para tanto é 

fundamental entender a dinâmica social do consumo do bem cultural, no caso, o teatro. 

No entanto, é preciso gerar conhecimento mais estruturado sobre como analisar a 

atividade teatral como setor econômico, já que esse segmento é bastante complexo. A 

atividade teatral não pode ser considerada industrial, não é showbusiness e encontra-se 

mais próxima de um processo de produção artesanal no que diz respeito à montagem de 

um espetáculo. Essas especificidades são somadas a um certo tabu em relação a abordar 

o teatro como atividade econômica. 

Os estudos sobre economia da cultura também não colaboram, pois os economistas 

dedicam seus estudos ao tempo dedicado ao trabalho, já os tributaristas dedicam-se aos 

segmentos que produzem bens materiais, o teatro se encontra na contra mão dessas duas 

vias. Na atividade teatral, a receita, ainda que boa, não garante a sustentabilidade. Como 

a atividade só se afirma se tiver público, quanto maior o alcance de público, maiores as 

possibilidades identitárias e econômicas. 

É necessário que se aprofundem estudos para avaliar melhor o potencial desses 

segmentos de mensuração difícil, como o teatro. São áreas muito próximas da 

informalidade, seus trabalhadores não são os de carteira assinada. Pela importância 

crescente do setor é importante fixar critérios que permitam uma aferição, com razoável 

grau de precisão, do que representam. Só assim, poderão ser regulamentadas a contento 

essa atividade. “Percebe-se, de forma mais evidente, quando se discute economia da 

cultura, que o cerne da questão se dá na dicotomia entre valor simbólico e venal dos 

produtos de arte e cultura, entre mercados globalizados e identidade cultural e entre 

produção industrial e artesanal.” (MIRANDA, 2002, p.166) 

A conjuntura pouco favorável às artes subvencionadas criou uma demanda por parte dos 

profissionais ameaçados de restrições orçamentárias, enquanto esses mesmos 

profissionais, preocupados antes de tudo em preservar sua independência com relação 

ao dinheiro, rejeitavam até então qualquer preocupação de rentabilidade e lógica 

comercial. A economia da cultura, no começo, faz objeto menos de um investimento 
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espontâneo dos economistas, do que de uma demanda forte de profissionais. (REIS, 

2003, p. 51) 

Foi nessa conjuntura, que em 1965 em Cambridge foi desenvolvido por W. J. Baumol e 

W. G. Bowen o primeiro estudo teórico acerca da economia da cultura, tendo como foco 

as artes ao vivo – dança, música, balé e teatro, intitulada Performing Arts: the Economic 

Dilemma. Convidados pela Fundação Ford, dos EUA, esses economistas debruçaram-se 

na resolução do problema relativo à rigidez dos custos marginais verificada na produção 

de espetáculos ao vivo. Uma das mais interessantes conclusões do estudo é justamente o 

dilema dessas artes que só se realizam uma única vez na frente do espectador tornando 

cada apresentação única, mas perecível. O trabalho trata também dos avanços 

tecnológicos, que chegam com a Modernidade, segundo o estudo esses avanços 

beneficiam vários setores da economia, gerando economia de mão de obra e otimização 

do tempo de trabalho, levando a uma maior valorização salarial do empregado que se 

mantém na engrenagem. No entanto, nos setores das artes ao vivo, apesar de os salários 

também aumentarem – em função da compatibilidade do mercado – os benefícios 

gerados pela tecnologia não interferem na diminuição de mão de obra contratada. O 

número de atores necessários para se montar O Sonho de uma Noite de Verão, de 

Shakespeare, é o mesmo, reservado o direito de o encenador fazer algumas adaptações, 

será necessário em torno de 18 atores para realizar uma montagem em padrões 

convencionais. Assim como o tamanho do teatro, o número de pessoas que constituem a 

equipe de criação e produção, a quantidade de figurinos, tudo isso continuará 

compatível com o que vem sendo realizado na montagem desse texto nos últimos 

séculos.  

Porém, as despesas necessárias em alugar um teatro de grande porte para receber a 

montagem, os custos para elaboração e execução dos cenários, adereços e figurinos, a 

contratação de mídia e elaboração de material gráfico, estes custos foram introduzidos 

no processo de produção ou aumentaram substancialmente. Ao montarem espetáculos 

ao vivo, empresários e produtores verificavam altos custos fixo e também periféricos ou 

marginais – como preferem os economistas – que impunham preços elevados aos 

ingressos individuais, adquiridos pelos espectadores. Através desses estudos, foi 

reconhecido que a produção e a oferta de espetáculos ao vivo necessitavam de subsídio 

do Estado. 
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Foi a primeira vez que esse segmento recebeu por parte dos economistas um exame tão 

rigoroso. Que permitiu iniciar um longo e lento processo de codificação econômica, que 

tem sido capaz de mostrar as potencialidades econômicas e os aspectos singulares 

dessas linguagens artísticas.  Não tenho conhecimento de nenhum estudo dessa 

envergadura no Brasil, já que na realidade o interesse histórico sobre esse tema no país, 

data do final da década de 1990, fazendo com que as pesquisas na área de economia da 

cultura tenham começado há pouco tempo. No que diz respeito à cadeia produtiva do 

teatro, essa sequer foi iniciada. Entretanto, identificar os impactos de uma atividade é o 

primeiro patamar de uma longa trajetória, pois se faz necessário entender 

profundamente esse segmento, mensurando para formalizá-lo a fim de criar uma cadeia 

de produção capaz de dar conta da rica produção teatral carioca. 

Na contramão das conclusões de Baumol & Bowen, vieram os autores da teoria da 

escolha pública – public choice – liderados por J. Buchanan, alertando para o risco de os 

recursos e políticas públicas se transformarem em reféns de grupos de interesses 

organizados e oportunistas, posição, aliás, que contribuiu para o avanço das avalições de 

cada segmento a fim de melhorar as decisões do poder público. Aparentemente 

contrária as concessões de subsídios, essa corrente permitiu às políticas públicas 

culturais uma postura mais democrática e menos clientelista e elitista em relação aos 

produtores e consumidores. O reconhecimento dos bens e serviços culturais e criativos 

pela ciência econômica é uma realidade relativamente nova. Não fossem o aparecimento 

e a expansão da economia do conhecimento, perpassando inclusive aqueles setores ditos 

tradicionais, os temas relativos à cultura e à criatividade estariam ainda hoje restritos às 

preocupações sociológicas, antropológicas e psicológicas, além, é claro, dos campos 

específicos das artes. A maior dificuldade encontrada pelos economistas na tarefa de 

valorar um bem ou serviço cultural está no fato de o mesmo ser portador de 

singularidade, especialmente quando se trata de peças únicas adquiridas 

individualmente. (AMARAL FILHO, 2013, p.222) 

Apesar dos avanços, seu conhecimento estruturado está longe de acontecer, 

principalmente em função da expansão do setor e consequente aquisição de novos 

elementos nessa engrenagem.  No entanto, a economia criativa não se confunde com 
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alguma outra economia do passado e segundo as Nações Unidas
210

 está emergindo um 

novo paradigma no mundo contemporâneo, o qual liga economia e cultura, envolvendo 

os aspectos econômico, cultural, tecnológico, social e educativo no processo de 

desenvolvimento. 

No lugar de ser um problema, esse quadro complexo deve ser encarado como fonte 

importante de riqueza, geradora de emprego e renda.  Formam essa base importantes 

elementos como a necessidade de investimentos de longo prazo; especificidades na 

remuneração dos agentes, tendo em vista a forte presença da incerteza; os altos custos 

na produção dos espetáculos ao vivo; o aumento do interesse da sociedade na aquisição 

de bens imateriais; e a importância da ajuda pública ou privada no apoio á realização e à 

socialização das atividades culturais. Os governos, por meio do seu poder regulatório e 

das políticas públicas, devem tirar partido dessa complexidade expandindo e liberando 

bens e serviços culturais para a população, assim como protegendo e assegurando os 

direitos autorais e de propriedade intelectual daqueles indivíduos e grupos responsáveis 

pela criação do conteúdo que move as indústrias culturais e criativas. 

É de fato difícil de mensurar o valor de um espetáculo teatral, ainda que se saiba quanto 

foi gasto para produzi-lo. Devido à existência de um elemento que chamamos de valor 

simbólico. A notoriedade do artista é condição definidora para que suas obras – ou 

espetáculos nos quais esteja inserido – alcancem um elevado valor de troca. O prestígio 

do artista contribui tanto quanto a forma ou a mensagem que sua arte – ou seu 

espetáculo - está posta no mercado. (FURTADO, 1978, p.174) 

Certamente essa é a questão central quando tratamos da economia teatral, como é 

complexo o fato de um produto valer mais do que se investiu na sua realização, e que 

esse independe da margem de lucros que um produto convencional possa ter no 

mercado de bens comuns. O valor de um quadro, não se resume ao custo das telas, 

tintas, pincéis e aluguel do atelier, há nele um valor agregado, simbólico, que lhe é 

atribuído, e isso passa pelo nome do artista envolvido, sua história, suas ideias, o que ele 

traz consigo e, sobretudo, sua popularidade. Com o espetáculo teatral não é diferente, no 

entanto à medida que é criado e concluído, ao contrário de um único artista que envolve 

alguns poucos profissionais em torno dele, no caso do teatro existe uma grande cadeia 
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de artistas e demais profissionais contratados, empresas prestadoras de serviços e 

aquisição e locação de materiais cada vez mais onerosos. 

Apesar da complexidade que envolve a cadeia produtiva do teatro, não significa que 

seja confusa ou obscura, mas que encerra em si muitos elementos dispersos no processo 

de produção. No caso da Gestão teatral carioca, ela é singular, sem dúvida, uma vez que 

além do teatro de Companhias, a forte presença do produtor independente no cenário 

teatral, faz com que o mercado absorva diferentes produtos, pensados e realizados 

também de forma específica. Contudo, não se pode permitir que a falta de 

discernimento entre os diferentes modos de produção praticados no mercado teatral gere 

distorções por parte das empresas patrocinadoras, empresários, produtores, criadores e 

artistas, e que a presença do poder público – e não do mercado - seja efetiva no sentido 

de regulamentar e corrigir prováveis distorções. Pois é na busca e no encontro com o 

seu público que possivelmente se dará a plena manutenção da atividade teatral na 

cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em todas as culturas a arte constituiu uma linguagem privilegiada: a forma de 

transmissão de mensagens que alcançam a mais ampla gama da sensibilidade 

humana. A música e a poesia desempenharam papel fundamental no 

desenvolvimento da mente do homem, preparando-o para utilizar outros 

instrumentos, como a prosa e sistemas de símbolos que permitem o 

formalismo científico. Mediante as artes, a cultura é realimentada a partir da 

energia potencial contida no inconsciente coletivo, desempenhando o artista o 

papel de condensador dessa energia. (FURTADO, 1978 apud BOLAÑO,  

2013, p. 117). 

Ao iniciar este trabalho, eu não imaginava que iria buscar em um economista as 

melhores definições para fechar algumas das ideias discorridas ao longo dessa 

dissertação. Agora, nessa tentativa de conclusão, parece-me óbvia a presença de Celso 

Furtado. Em seus textos não surgem dúvidas sobre a relação entre cultura, criatividade e 

desenvolvimento. Segundo o autor, a cultura pode ser observada a partir de dois pontos 

de vista: como legado de uma sociedade, o que lhe distingue e constrói a identidade; e 

como patrimônio, material e imaterial, onde se incluem as manifestações culturais. 

Embora Furtado reconheça que a Economia possa colaborar muito com o 

desenvolvimento do setor cultural, através da sistematização da economia criativa, ele 

inverte a ordem do problema, ao chamar atenção para a necessidade de valorização da 

criatividade, segundo o economista, esse é o caminho do desenvolvimento da sociedade. 

O autor combina as forças produtivas em um contexto cultural e, ao invés de separar 

economia, cultura e criatividade, alerta para a desconexão entre elas, sob o risco de 

uniformizar comportamentos ao criar grandes mercados. Curiosamente, falta aos 

diversos setores culturais o formalismo científico que ela própria – a arte - ajuda a 

construir em outros campos produtivos da sociedade. 

Desde 1950, o país como um todo mudou muito e a construção da sociedade brasileira 

se deu de forma rápida e conturbada. A política brasileira passou por modelos díspares e 

os mais diversos segmentos da sociedade sofreram diretamente as mudanças provocadas 

por essa descontinuidade política. A cidade do Rio de Janeiro, sobretudo no início do 

período citado, protagonizava tudo que acontecia no país, tanto de positivo, quanto de 

negativo. Levando-se em consideração a importância dada nesse trabalho à produção 

artística e cultural, considero crucial olhar essas mudanças, ainda que seja necessário 

darmos continuidade aos processos de produção teatral hoje estabelecidos.  Foram anos 

velozes, em pensar que em 1950 os principais divertimentos da população eram o teatro 
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e o cinema; embora o teatro brasileiro já fosse considerado como moderno, as 

temporadas ainda assim eram de terça a domingo, muitas delas tendo mais de uma 

sessão por dia. A título de curiosidade, no dia da abertura da Copa de 1950 no Brasil, 

diversos espetáculos encontravam-se em cartaz, realizando cerca de duas sessões no 

mesmo dia.  

Como visto no capítulo I desta dissertação, a atividade teatral preenchia um grande 

espaço na vida do espectador carioca até os anos 1960. A partir de uma abordagem mais 

histórica e analítica, pode-se perceber como e por que houve um afastamento do público 

das plateias teatrais. Ao analisar historicamente este período e traçar um perfil desse 

público, é possível enxergar claramente a elitização da atividade teatral, tanto de quem 

participa e produz, quanto do público ao qual essa atividade é dirigida.  

Eram outros tempos, onde a população - infinitamente menor - encontrava em uma 

cidade mais amigável e também na falta de tecnologia dentro de casa os motivos para os 

passeios nas ruas, quando frequentavam os teatros e cinemas nas calçadas, com seus 

grandes letreiros, convidando-os a entrar. A população pobre residia próxima ao centro 

e também usufruía dos filmes e espetáculos, os palcos recebiam uma amálgama de 

classes sociais, onde a projeção de talentos predominava.  

Ao visitarmos as biografias discorridas no capítulo II, é possível perceber o 

desenvolvimento das produções desenvolvidas pelos empresários, produtores, gestores e 

empreendedores teatrais, a partir das trajetórias traçadas por esses profissionais que 

dedicaram suas vidas às realizações no segmento teatral. Embora as abordagens tenham 

cunho biográfico, ao tentar traçar uma linha do tempo através destas biografias, foi 

possível perceber a evolução desta atividade e o diálogo estabelecido na reorganização 

desse setor. Desde o processo de formalização das atividades teatrais até a implantação 

de um primeiro desenho de políticas públicas para o setor, o segmento atravessou 

períodos controversos. Como visto neste trabalho, o regime militar proibia e premiava –

muitas vezes o mesmo texto teatral – e o que se delimita antes e depois da ditadura 

militar são tentativas de definição entre as práticas públicas e privadas. 

Muitas coisas mudaram e algumas melhoraram no país, importantes ações foram 

realizadas no sentido de diminuir a distância crescente entre os palcos e as plateias. No 

entanto, permanece o problema, e também o desejo de resgatar de alguma forma, ao 
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menos um pouco, o sentimento de pertencimento que os espetáculos teatrais causavam 

em grande parte da população; o que me faz buscar novas formas de produção e gestão 

da prática teatral. Trata-se de um impulso menos saudosista e mais de ordem prática, na 

busca de possibilitar o maior pertencimento por parte da população, a uma arte com 

potencial tão transformador como o teatro. O espetáculo teatral só se completa na 

presença do espectador, no momento em que é apresentado.  O jovem tampouco 

frequenta os teatros, seja pela falta de estímulo e curiosidade que os espetáculos 

despertam, ou ainda por não se enxergar em cena. 

Como já tratado de forma mais expositiva no terceiro capítulo desta dissertação, o tema 

é complexo, no entanto é necessário não perder de vista essas colocações. Ainda não se 

vislumbra uma política de sustentabilidade do setor teatral, salvaguardando as 

especificidades dentro do próprio seguimento; embora eventualmente se toque no 

assunto, nenhuma das instâncias governamentais estão de fato imbuídas desse objetivo. 

Em nível de política de Estado, é fundamental que sejam criados projetos específicos 

para cada linguagem artística, e que os mesmos dialoguem entre os ministérios e 

secretarias de governo para tratar o tema da economia da cultura. Apenas programas 

integrados serão promissores e poderão estabelecer possíveis eixos de sustentação do 

setor, que necessariamente tem de estabelecer as interfaces com outras pastas, sobretudo 

Economia e Educação, que dialogam com a cultura em termos de conteúdos e também 

proporcionam certa garantia de continuidade. 

Seria também preciso mobilizar os principais produtores de dados para uma ação 

conjunta, visando estabelecer o modelo de uma base coletora a ser alimentada por 

conteúdos extraídos das diversas fontes identificadas neste trabalho.  Desse modo, será 

possível formatar mapas mais precisos e dinâmicos, como por exemplo, o cadastro dos 

teatros disponíveis e suas condições de funcionamento técnico e logístico. Ao elaborar 

indicadores capazes de mensurar o desempenho da produção teatral da cidade do Rio de 

Janeiro, pode-se estabelecer de forma sistemática e consistente o montante que é 

movimentado neste setor e nesta região. Em uma pesquisa específica, acredito ser 

possível fazer uma avaliação da produção teatral na cidade, de modo que se estabeleçam 

algumas perspectivas para o seu desenvolvimento, com vistas, entre outras coisas, a 

uma avaliação do modelo de negócio vigente, a um melhor alcance de público e a um 

consequente impulso na atividade teatral.  
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Não é de hoje que há uma visível necessidade de organizar o setor criativo brasileiro. 

Ao tratar deste assunto ao longo desta dissertação, abriu-se um mundo de perspectivas e 

também de afazeres, a partir desse olhar sobre a pesquisa teatral que se estabeleceu na 

minha vida. Como ouvi algumas vezes durante o curso, pesquisar gera angústia. No que 

diz respeito a esta dissertação, confirmo essa afirmativa, mas a partir desse trabalho, 

percebi a necessidade de se realizar uma pesquisa aprofundada e específica acerca da 

economia teatral carioca. A perspectiva de tratar esses pontos em um possível doutorado 

acalma, ao registrar as ideias e questionamentos nessa dissertação a inquietação se 

transforma em um ponto de partida e traz avanços para o tema, que pode ser abordado 

não apenas por mim, mas por outros pesquisadores. Para tanto, avalio que a realização 

de uma nova empreitada, seja importante reunir em prol de um mesmo objetivo a 

academia, empresas privadas, poder público, produtores, companhias teatrais, artistas e 

intelectuais.  

É fundamental possibilitar que essas diferentes instâncias interajam, embora sejam 

pouco habituadas a trafegar em um território comum quando se trata de cultura. Ou seja, 

é preciso gerar um conhecimento mais estruturado sobre como analisar a cultura sob o 

ponto de vista econômico e para tanto é preciso que os artistas e intelectuais se 

desfaçam do preconceito quando se trata cultura como produto cultural. É preciso 

também que os produtores teatrais, assim como órgãos de arrecadação de direitos 

autorais e teatros sejam mais generosos na disponibilização de dados, pois eles serão os 

maiores beneficiários da circulação dessa informação. Os gestores públicos por sua vez, 

têm que enxergar na cultura também uma fonte de retorno de recursos tributários 

oriundos da sociedade como um todo - por isso precisam ser contabilizados - e não 

apenas uma atividade geradora de despesas. E por fim, falta os empresários enxergarem 

na cultura a importância que de fato tem para a sociedade, e perceber que sua função 

deve ir muito além dos seus interesses imediatos. Cabe ainda à academia abrir-se, cada 

vez mais, orientando e aportando projetos que dialoguem com um setor tão específico e 

carente de informações, a fim de suprir esta lacuna que existe hoje neste seguimento. 

É importante ainda ouvir o público e o não público. Existe uma máxima nos bastidores 

teatrais: quando o pipoqueiro se posta à frente do teatro, uma hora antes do espetáculo 

começar, é por que será um sucesso. Se o mesmo pipoqueiro chegar próximo do 

horário da peça, é por que a receptividade do público é mediana; caso ele não vá, o 



181 

 

melhor é tirar o espetáculo de cartaz. Não se sabe ao certo se isso realmente ocorre e se 

positivo, porque acontece – talvez tenha que ser comprovado em outra pesquisa – mas 

intuo que o pipoqueiro ouça o público, suas opiniões e melhor, suas expectativas. 

Quando Paschoal Segreto, Jardel Jércolis e Walter Pinto lotavam os teatros, 

provavelmente entendiam o que seu público desejava e os mecanismos necessários para 

que o seu produto chegasse ao seu conhecimento. Bibi Ferreira até os dias de hoje enche 

os teatros com seus espetáculos; embora suas referências artísticas tenham permanecido 

presas a um modelo anterior, sua forma de gestão é plenamente identificada com os 

modelos atuais, uma vez que ela tem na figura de um produtor teatral a pessoa que a 

agencia e produz seus espetáculos. Já Orlando Miranda, que contribuiu na gestão para a 

implantação dos modelos atuais, não se adequou aos novos tempos, onde produzir não é 

sinônimo de empresariar.  

Enfim, a discussão é abrangente, à medida que os fatos não se apresentam de forma 

única e portanto a pesquisa leva a conclusões não maniqueístas e tampouco 

pragmáticas, mas amplas e complexas. Ao contrário do que imaginei quando elaborei o 

projeto, não descobri nenhuma resposta única e nem um lado pelo qual deveria optar. A 

falta de respostas objetivas - estranhas à minha experiência profissional como produtora, 

onde estava acostumada ao sim e não - ao contrário do que imaginava, não me deixa 

frustrada, mas realizada ao perceber que o desenvolvimento da gestão no teatro carioca 

não se dá em linha reta, mas em espiral, que muitas vezes recua para avançar. 

Ainda assim, é possível perceber por que na década de 1950 as pessoas iam ao teatro, no 

entanto não sabemos o que faz as pessoas saírem de casa nos dias de hoje para assistir a 

um determinado espetáculo. Criar canais para ouvir o espectador, trazê-lo para o teatro e 

oferecer o que ele quer assistir e também o que ele não sabia que queria assistir, esse é 

de fato um desafio importante. Já foi visto neste trabalho que eram outras as épocas e os 

contextos, mas tenho certeza de que, ao observar diferentes experiências, estas possam 

contribuir para entendermos melhor como se coloca a maneira de produzir teatro 

atualmente, tentarmos estratificar o que de fato é importante no processo de produção e, 

por fim, ampliarmos o acesso do público às salas dos espetáculos cariocas. 
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