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RESUMO: A história da dramaturgia moderna no Brasil é anterior ao surgimento de 

Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, não obstante parte da crítica teatral brasileira 

conferir-lhe todos os louros do pioneirismo e ineditismo. Em perspectiva materialista, 

todavia, pensando as vicissitudes da formação do sistema literário – descontinuidades, 

rupturas, soluções arrojadas etc. –, a história de uma forma estética proeminente, que 

tenha força de estilo e se imponha como parâmetro, reclama mais rigor. Desse modo, 

pode-se dizer que, desde o início do século XX, a reorganização das trupes itinerantes, o 

estabelecimento de algumas companhias amadoras nos grandes centros, o 

enfraquecimento, aliás, da oposição entre profissionalismo e amadorismo, no contexto 

da perda da relativa importância que o teatro apresentava como entretenimento urbano e 

público, apontam para uma transformação da forma que se processa ao longo de 

décadas, do qual fazem parte tanto as produções de Nelson Rodrigues como os 

resultados do TBC e as conquistas experimentais do Arena.  

Vianinha viveu o teatro como problema, no sentido do empenho na construção 

de um material que fosse nacional, engajado, instrumental, universal e esteticamente 

autônomo, tudo o que, dentro daquilo que as teorias e historiografias da arte costumam 

registrar, é tido como contraditório. Viveu o teatro como problema também em virtude 

de ter atuado no e pelo teatro, desempenhando as funções de ator, escritor, produtor, 

organizador de categoria, propositor de um espaço cultural estável.  

Dessa forma, procura-se analisar como, ao longo de sua extensa produção 

teórica e crítica sobre o teatro brasileiro, Vianinha propõe a sua história recente, 

sobretudo investigando qual a pertinência do relevo que atribui ao Arena na formação e 

consolidação do teatro moderno. Isso significa investigar os pressupostos que 

consubstanciam a historiografia dessa companhia que Vianinha nos apresenta, suas 

relações históricas e ideológicas estruturantes, tomando como base artigos escritos entre 

1958 e 1962. 

 

Palavras chave: Vianinha. Arena. História da dramaturgia brasileira.  

 

Introdução 

Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha, está inscrito na historiografia recente do 

teatro nacional como uma de suas figuras mais proeminentes, não apenas pela 

multiplicidade e consistência de sua extensa produção no campo da dramaturgia, ou tão 
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apenas por ter exercido praticamente todas as funções necessárias à conformação do 

evento cênico: foi ator, diretor, produtor, iluminador, cenógrafo e chegou mesmo a atuar 

como coreógrafo. Sua importância se deve também à constância com que formula a 

busca pela compreensão e por alguma proposta de sistematização dos processos 

responsáveis pela organização do teatro nacional contemporâneo, em termos materiais. 

Em uma reescrita inquieta, que avança muitas vezes ressalvando a si própria, sem 

abandonar, contudo, seu núcleo de questionamentos, Vianinha pretende captar uma 

história que ultrapasse a investigação das formas por si e que apresente nexos mais 

concretos entre as transformações por que passa o teatro e as mudanças na estrutura 

econômica, política e cultural da sociedade brasileira das primeiras décadas do século 

XX. Essa obsessão é consequência das necessidades de Vianinha, constrangido a uma 

atuação que o leva ao encontro de um problema que, latente, se agudiza em um período 

de tensionamento de suas variantes.  

Vianinha, desde jovem, esteve intimamente ligado ao teatro. Seu pai, Oduvaldo 

Vianna, além de dramaturgo respeitável em seu tempo, autor de peças de costumes e 

teses, ajudou a consolidar a indústria da cultura de massa no país, reconhecido como um 

dos introdutores da radionovela no Brasil. Também por influência do pai envolve-se 

muito jovem com a militância partidária, ligando-se, aos catorze anos de idade, à UJC 

(União da Juventude Comunista), a juventude do PCB (Partido comunista do Brasil). 

Pouco tempo depois de sua filiação à entidade, recebe, juntamente com Gianfrancesco 

Guarnieri e Vera Gertel, à época sua namorada, a incumbência de formar um núcleo 

cultural estruturalmente vinculado ao coletivo, cujo objetivo seria, além de basificar a 

sua atuação, formar a militância em relação à “apropriação” das linhas gerais do partido 

e apresentar, em termos didáticos, a luta de classes e suas configurações nacionais aos 

estudantes vinculados à UPES (União Paulista de estudantes). Nascia o TPE (Teatro 

Paulista dos Estudantes), que, a despeito do sucesso inicial, apresenta dificuldades na 

manutenção das suas atividades, sobretudo devido ao forte centralismo e à 

partidarização que queriam imprimir em sua pauta os seus dirigentes. Em 1956 o TPE, 

já bastante próximo do teatro de Arena, funde-se definitivamente a ele. Vianinha tinha 

acabado de completar 20 anos e de abandonar, apesar das rogativas do pai, o curso de 

arquitetura na Universidade Mackenzie (MORAES, 2000).  

É nessa época que José Renato decide convidar um jovem diretor recém-

regresso dos Estados Unidos para aprimorar a técnica de representação. Augusto Boal, 

tendo estuda teatro na Universidade de Columbia, aluno de John Gassner, encontra, ao 



ingressar no Arena, um elenco divido entre um caminho seguro, inclinado à manutenção 

da situação de primo pobre do TBC, e jovens entusiasmados que como Boal buscam 

uma ampliação do público e alcance de suas apresentações, maior dinamicidade e 

espírito colaborativo nas realizações e um realismo que significasse um modo nacional 

de atuar e dirigir.  

Essa fase caracteriza-se pela fundação do Laboratório de Interpretação, cujo 

pretexto e resultado foi o desenvolvimento da técnica do playwriting e do método de 

Stanislavski na montagem de textos de realistas internacionais. Em 1957, tem início o 

Curso Prático de Teatro, do qual participam como ministradores Sábato Magaldi, Décio 

de Almeida Prado, entre outros.  

A insistência na manutenção do elenco físico, uma questão de afirmação da sua 

importância para as garantias dos trabalhadores de teatro, como uma postura política, a 

inconstância das apresentações em circuitos e os limites espaciais do Teatro da Rua 

Theodoro Bayma, restrito a apenas 163 lugares, além das tensões entre os seus 

participantes, desde pessoais a ideológicas, decretavam o esgotamento do Arena 

(COSTA, 1996). Nesse ano, Guarnieri apresentara a José Renato sua peça O cruzeiro lá 

no alto, discutida a princípio com entusiasmo, mas logo engavetada pela necessidade de 

dar andamento às montagens do cartaz. No final de 1957, a constatação do 

encerramento de suas atividades faz com que Zé Renato e Boal levem a cabo a 

montagem do texto de Guarnieri, renomeado de Eles não usam Black-tie. 

 

Uma história recente para o teatro nacional: o espaço do Arena 

Com o sucesso de Black-tie, o Arena inicia um período de intensas atividades, 

dando forma ao I Seminário de Dramaturgia da companhia. A discussão do teatro como 

expressão artístico-cultural que demanda mudanças, a evidência com que se coloca a 

questão da construção de uma dramaturgia nacional de fôlego, capaz de tratar dos 

conteúdos nacionais de modo autêntico, dentre outras questões, dão a tônica do que 

passa a ser o espaço do seminário e são responsáveis pela importância que a companhia 

adquire neste período.  

Vianinha escreve sua segunda peça, Chapetuba Futebol Clube, nesse momento, 

discutida dentro do espaço de construção coletiva do seminário de dramaturgia. Além 

da autoria de Chapetuba, Vianinha, ao logo dos anos em que esteve no Arena, contribui 

com a organização do coletivo apresentando textos que, na sua maioria, constituem 

objetos de debate para encaminhar discussões pontuais relativas à formação do grupo ou 



são produtos dessas discussões. Nesses textos, o que sobressai é a procura de um 

sentido político para a atividade do Arena, a consciência de sua nova fase como algo 

impactante – tanto no âmbito da produção cultural brasileira em geral como, de forma 

aguda, dentre os trabalhadores de teatro –, a reflexão sobre a relação entre contexto 

histórico e forma estética e a demarcação político-ideológica que subjaz às diferenças 

entre organismos que produzem teatro no Brasil e seus resultados, suas opções de 

formalização, expectativas, recepção e compreensão da própria natureza da atividade 

que exercem. Tudo isso o leva ao resgaste da história mais recente do teatro nacional, 

do início do século até o surgimento do Arena e sua proeminência. Nesse resgate está 

presente, ainda que de forma não nuclear e muitas vezes descontínua, uma tese a 

respeito da formação do moderno teatro nacional; história que aponta para o caráter 

processual dessa formação, para a relação entre as transformações sociais e a 

constituição dos grupos, a consolidação de determinadas estéticas em detrimento de 

outras e a configuração da sociedade de classes brasileira. Relativiza, portanto, a 

historiografia “oficial”, que pretende apresentar a emergência do “novo” teatro como 

consequência do esgotamento do sopro criativo e obsolência do trabalho das 

companhias, como que atrasadas em relação a um “gosto” moderno que advém, 

naturalmente, do estabelecimento das condições de modernização e como resultado de 

imperativos gestados dentro de uma casta de intelectuais em sua relação com a 

produção estrangeira, pouco relevando a natureza de classe desses imperativos e suas 

consequências.  

Momento do teatro brasileiro (VIANNA, 1999), texto de outubro de 1958, 

procura situar o Arena diante do teatro brasileiro que até então se produzia. Para 

Vianinha, o momento pelo qual passava o teatro do período pode ser identificado como 

“fase da definição”, em que o mais importante se torna a necessidade de abandonar o 

experimentalismo esteticista em favor de uma expressão que dê conta da consciência 

das especificidades da realidade nacional. O Teatro de Arena deveria, nesse sentido, ser 

responsável.  Torna-se crucial, pois, a representação da condição humana em sua 

relação com o meio que a produz e determina, o que exige uma tomada de posição da 

categoria dos trabalhadores do teatro em face dessa realidade: ou a ignoram, como até 

aqui têm feito, ou procuram transportá-la para palco. Esta última opção, que se 

materializa nas produções do Arena, é aqui apresentada como resultado de uma 

urgência em estabelecer uma ligação com o público e suas vivências ou demandas, da 

qual Black-tie é precursora, impulsionando a fase laboratorial do Arena. Colocando-o 



como contraponto às tendências aqui tomadas como esteticistas que, desde 1945 têm 

marcado um projeto artístico (ainda que não cultural, nos termos de Vianinha), o 

dramaturgo demonstra reconhecer o momento de cisão entre o profissionalismo do 

início do século e o novo teatro, do qual Vestido de Noiva, de Nélson Rodrigues, e o 

TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) tornam-se marco e símbolo.  

Não sem o ânimo do nacionalismo eufórico que marca o período Juscelinista, a 

necessidade de assinalar a arte nacional como espaço de denúncia das desigualdades 

sociais que se agudizam nesse período de desenvolvimento por via da industrialização 

planejada e pelo surto de urbanização que atravessava o país é um índice da tensão que 

paira sobre setores da esquerda, principalmente sobre o PCB, na encruzilhada entre o 

apoio político ao projeto de consolidação e emancipação do espaço produtivo nacional e 

os limites do governo JK em relação aos compromissos com a classe trabalhadora.   

Um ano mais tarde, Vianinha insiste na necessidade de o teatro assumir um 

compromisso mais sólido com a representação do espaço nacional e seus atores, 

políticos e econômicos, sobretudo a classe trabalhadora. Em Teatro de Arena: histórico 

e objetivo (VIANINHA, 1999), além de aventar a necessidade de a perspectiva história 

aparecer de modo mais firme como linha que organiza a reflexão acerca das condições 

objetivas que concorrem para o surgimento dos dois projetos estéticos aqui apresentados 

como antagônicos – o que cumprirá em ensaios posteriores –, o artigo vai além da 

reclamação da expressão da realidade brasileira ao indicar como central a exigência da 

problematização desse espaço. Essa problematização pode ser já entendida como 

experimentação na forma cênica que projete algum efeito de estranhamento em relação 

ao cômodo de sensações que a estrutura teatral convencional mobiliza no espectador. 

Ressalvando os limites burgueses convencionais do drama que até então se fazia no 

Arena, Vianinha não deixa de creditar-lhe ineditismo e pioneirismo, em um otimismo 

que o prevê, naturalmente, como revolucionário no conteúdo, o que, ao que tudo indica, 

levará sem muito esforço ao encontro da forma de que precisa um teatro potencialmente 

problematizador. Otimismo e ingenuidade também marcam a análise que faz o 

dramaturgo ao propor a história da recente crise por que passa a atividade teatral. Para 

ele, o fator decisivo para o esvaziamento tanto material quanto simbólico-cultural do 

teatro se deve à sua alienação diante do imperativo de construir uma linguagem nacional 

que pudesse faze frente ao repertório problematizador abstrato que importava sem mais 

dos grandes dramaturgos europeus, esgotado nos resultados que conseguiu em termo de 

remodelação do espetáculo. Há uma crença – uma esperança ou mesmo uma aposta 



política – em um público mais ou menos coeso, carente de ver representado o seu 

universo de problemas nos palcos.  

É em Uma crise preparada há quinze anos (VIANINHA, 1999) que vemos um 

amadurecimento da compreensão do processo histórico de construção das formas 

estéticas e seu estabelecimento como estruturas culturais. Sem deixar de indicar a saída 

pela representação das peculiaridades da sociedade brasileira como demanda do 

público, o que solucionaria a crise pela busca de um espaço cultural sólido, autêntico, 

Vianinha recupera com sensibilidade o sentido do que se configurou, a partir da década 

de 1940, o teatro no Brasil. O esfacelamento das companhias teatrais semiprofissionais, 

em sua função de animador popular e de entretenimento sem mais, agora capitaneada 

pelo cinema, leva ao surgimento de um teatro profissional dominado por uma burguesia 

intelectualizada que o reivindica como espaço da problematização da existência humana 

alinhado às tendências internacionais e respondendo a uma nova ordem de problemas 

que se percebem com o esgarçamento social e as configurações do espaço urbano 

industrializado. A problematização do humano, abstratizado nas suas condicionantes, é 

o que surge na dramaturgia, a exemplo de Nélson Rodrigues. Ademais, a 

profissionalização não alcançou o amadurecimento da dramaturgia brasileira, ainda 

presa ao colonialismo cultural, incidindo no virtuosismo da montagem do espetáculo, 

com pouco mais que isso.  

A aristocratização da atividade e sua hierarquização mais rigorosa 

correspondem, em suma, a um anseio da burguesia de construir um espaço de produção 

artística produzida e consumida por ela que cumpra a função de distingui-la; uma 

tradição de bens simbólicos culturais no Brasil. A falta de clareza quanto às relações 

entre estética e politica impedem que, nos momentos de crise, as suas reais causas seja 

evidenciadas: nesse momento, em que o teatro, mesmo feito para a elite, volta a estar 

ameaçado em sua sobrevivência, as soluções apontadas não dão conta de um 

diagnóstico preciso do problema, que, para Vianinha, está na sua falta de função e 

especificidade. A “validade cultural” do teatro existe na produção de uma dramaturgia 

do autor brasileiro que, justamente, desaloje o convencionalismo abstrato da 

problematização do humano, flagrando e denunciando as condicionantes da estrutura 

problemática do país. De modo geral, neste artigo, a perspectiva material histórica 

refina-se pelo tratamento processual da perda de papel de destaque como de 

entretenimento pelo teatro, que, se encontrou alternativa provisória em sua elitização, 



logo, pela marcha desse processo de diversificação cultural por que o país atravessava, 

se viu ameaçado em sua manutenção e diante de uma crise de identidade e pertinência.  

A análise histórica proposta por Vianinha se adensa e define em Quatro 

instantes do teatro no Brasil (VIANINHA, 1999), artigo que, como resultado do que até 

aqui fora discutido, propõe, de forma sistemática, uma leitura da história recente da 

atividade teatral nacional. Ao identificar a falência da do teatro nacional da década de 

1940 como consequência da reestruturação da malha urbana e do fluxo de bens culturais 

nesse contexto, Vianna não parte para uma análise que circunscreve relações históricas 

mecânicas e deterministas entre forma e conteúdo, que acabam reforçando a primazia 

do contexto sobre o conteúdo e não flagrando a relação real estruturante entre estética e 

história. Ele mostra, por exemplo, como a reação de Joracy Camargo representa um 

último sopro moralizante diante da situação social apresentada, condenando a ação 

desagregadora do dinheiro. É, contudo, uma peça em que pouco acontece, e nem mesmo 

a dinamicidade dos quadros apresentada pelo teatro anterior aparecem como elemento 

de interesse, mas, inteiramente estática e lamuriante, expõe o quanto a incompreensão 

do momento histórico-social se refletem em uma forma engessada que pouco a dizer 

tem, mesmo declamando verdades sobre o palco. A peça não avança porque não reflete 

sobre o que quer representar.    

Desse modo, tornou-se confortável ao teatro posterior, em seu esteticismo 

puramente pictórico, arvorar-se de inventar uma tradição para o teatro brasileiro. A 

primeira reação dramatúrgica é, de fato, revolucionária. O teatro de Nélson Rodrigues 

em tudo se identifica com uma espécie de desgosto moralizante que representa a 

constatação cínica da hipocrisia da classe média em suas relações íntimas. A ética da 

vida privada não corresponde ao verniz da vida pública, sem que isso seja um problema 

investigado; pelo contrário, é sensualmente celebrado. Porém, essa dramaturgia, que 

consegue angariar um público de fato interessado nessa celebração, se enreda em uma 

espetacularização da produção, e o “teatro do diretor” se torna o elemento de maior 

prestígio dentro do universo da construção do evento teatral, cujo maior exemplo é o 

TBC. É, em resumo, um teatro que não pretende interpretar a ação que põe sobre o 

palco, mas desfilar catálogo de valores culturais abalizados pela burguesia internacional. 

Com a evasão do público que não mais se satisfaz, saturado dessa forma, ele entra em 

uma crise anunciada.  

O Arena surge como teatro dessa mesma crise, como a necessidade de retomar o 

senso de oportunidade aberto desde a década de 1940; retomar a produção nacional 



encarada como condição para a sustentação do teatro, ancorada em um púbico ávido por 

novas soluções, carente de um espaço de problematização de sua vida material. Agora, 

urge dar um passo em direção à experimentação mais radical rumo à busca por uma 

forma que, ultrapassando o simples retrato social, possa modificar os modos de 

percepção dos determinantes dessa realidade.  

O interesse de Vianinha é formular soluções estéticas que efetivem em cena o 

que ele considera ser a função do teatro; o compromisso com a construção de um país 

estável e justo, que conheça a si, o que garantirá a sua continuidade. Alienação e 

responsabilidade (VIANINHA, 1999), texto de 1960, trata da assunção dessa missão 

pelo Arena de forma mais comprometida. O grupo divide-se cada vez mais em relação 

às formas estéticas que sejam o motor de sua atividade: enquanto uns se interessam pela 

radicalização da experimentação que leve a um teatro que se ligue ao público, 

questionando suas categorias de análise e seus modos de apreensão da realidade, parte 

está satisfeita com a produção de um repertório nacional, o limite dos espectadores 

atingidos e a diversificação do cartaz. Vianinha defende, da mesma forma que Boal e 

Guarnieri, a primeira opção, mas é mais duro que seus colegas ao insistir na 

proeminência do Marxismo, em especial das proposições e resultados de Brecht em seu 

teatro dialético. Termina o texto reafirmando que, mais do que alienação, insistir na 

indefinição seria irresponsável, exigindo, para tanto, respostas de José Renato, diretor, 

ideólogo e empresário da companhia. É, todavia, em O artista diante da realidade 

(VIANINHA 1999), que a questão mostra-se um impasse a princípio insolúvel, 

indiciando a ruptura que se seguiria em breve. Vianinha escreve um extenso relatório 

que procura situar a diferença entre as megaproduções que têm início com Ziembinsky e 

o sentido do teatro de Arena. Se o teatro de Ziembinsky é estático no universo cerrado 

que reproduz a incompreensão do homem frente a um mundo que ele não conhece ou 

domina e sua revolta, em tudo pequeno-burguesa, o Arena deve passar de um teatro 

inconformado com as mazelas socais do Brasil para um teatro crítico. Vianinha, por fim, 

aponta como solução a ligação direta da companhia ao PCB e organismos que 

apresentem a mesma orientação ideológica e afinidades políticas com as bandeiras que o 

partidão levantava. Era, em suma, um teatro que, sem deixar de afirmar-se enquanto 

arte, de buscar a sua dimensão estética correspondente, assumia-se programático.  

  

Conclusão  



A história recente do teatro no Brasil reclama um entendimento muito preciso 

das relações entre o andamento da história e as suas marcas não imediatas nem 

mecânicas na produção e recepção da arte. Uma tendência estética que se sobressaia em 

determinado período pode muitas vezes se configurar como reação ao “espírito” da 

época; em outros casos, pode ser resultado de uma maturação que dificilmente se 

depreende dos marcos institucionalizados que conformam as transformações sociais. 

Este último parece ser o caso da relação do teatro de Arena com o restante da produção 

moderna brasileira. A historiografia “oficial” relaciona automaticamente a dinâmica do 

século XX ao influxo do teatro e, consequentemente, lhe dá como resposta o 

refinamento do gosto, importado da Europa.  Vianinha dá um passo a mais. Ao procurar 

a linha de continuidade entre o teatro do século XX até o surgimento do Arena, atesta 

uma relação entre o desmonte do esquema de semiprofissionalização como condição 

para apropriação do espaço por uma elite interessada em sua dominação e fetichização. 

O dramaturgo observa, também, que essa elitização é provisória, durando quanto tempo 

demora o estabelecimento da indústria cultural no Brasil e as condições que facilitem a 

acumulação de bens culturais pela burguesia sem mediações. Nesse sentido, a crise 

preparada parece ser, sem dúvida, com aponta o estudioso, uma crise de identidade, 

definição e função.  

Na base de sua análise invulgar do teatro brasileiro está, porém, a idealização da 

relação entre os produtores do teatro e seu público. Vianinha acredita na existência de 

um público coeso, amistoso e interessado na luta de classes que com ele possa partilhar 

a tarefa da revolução por fazer. Quando não, ao menos uma plateia ingênua movida ao 

teatro pela necessidade de conhecer a si e ao país em que vive, facilmente cooptável em 

favor de um projeto de emancipação nacional e justiça social. Ao flagrar a falência 

econômica do teatro como resultado da perda de sua função de entretenimento, acredita 

Vianinha que a solução para essa crise esteja em encontrar a forma justa que cumpra os 

desígnios de um público que a espera, ou que poderia recebê-la com entusiasmo. É esse 

o sentido que parece atribuir ao surgimento CPC, em artigo publicado em 1962, 

intitulado Do Arena ao CPC (VIANINHA, 1999), onde afirma que os limites do Arena 

se deviam, em último caso, à sua resistência em massificar o seu público. Lançar-se à 

procura de novas formas seria, pois, lançar-se a um público que percebe a realidade 

através de outra perspectiva, o que entregaria a experimentação mais radical como 

forma consequente de se chegar à conscientização deste público e sua ação, no sentido 

da mudança de sua realidade. A existência de um público à espreita não se confirmou, e 



a própria redução do alcance do teatro, desbancado pela cultura de massa, inclusive por 

aquela em formato cênico, mostrou-se irrecuperável. Isso talvez não signifique que a 

pertinência do teatro como arte emancipatória, por todas as suas particularidades, seja 

um equívoco, mas aponta para uma relação nada idealista em relação ao público que o 

assiste e espera.  

Seja como for, a história da uma dada forma artística pressupõe, em Vianinha, a 

articulação entre as demandas e formação de um público, as relações de continuidade e 

ruptura entre grupos interessados na produção de obras que sejam, de certa forma, seu 

patrimônio, sua marca cultural. No século XX, somente a compreensão dessas 

determinantes sistemáticas pode levar ao entendimento do que se resultou da dialética 

das formas dramáticas. Se a massificação da cultura por outros meios esvazia o teatro, 

surgem, em contrapartida, autores ligados a demandas de classe específicas, que buscam 

um público que lhe garanta uma sobrevida, pela identidade que apresenta. Sendo essa 

uma solução limitada, em pouco tempo a questão do autor nacional reaparece, em torno 

da disputa pelo caráter autêntico da obra nacional, como é o caso do Arena e sua 

dramaturgia. 
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