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RESUMO 
 

COUTINHO, L. de F. O Rei da Vela e o Oficina (1967-1982): censura e dramaturgia. 2011, 

209 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2011. 

 

Esta dissertação apresenta o estudo de caso da peça teatral O Rei da Vela, escrita por 

Oswald de Andrade na década de 1930, sendo encenada pela primeira vez em 1967, pelo 

grupo Oficina. O objetivo desta pesquisa foi entender por meio de documentos, depoimentos 

e pesquisa bibliográfica, o que este acontecimento representou para a questão da censura e da 

liberdade de expressão no Brasil. Para isso, procurou entender através das memórias 

envolvidas, o contexto de sua encenação, isto é, os anos de 1967 a 1982, principalmente como 

a data de 1968 foi construída como marco no imaginário sobre o AI-5 e a censura no país. 

 

Palavras-chave: Censura; Teatro; Dramaturgia; Oswald de Andrade; Teatro Oficina 

 



 

ABSTRACT 
 

COUTINHO, L. de F. O Rei da Vela and the Oficina (1967-1982): censorship and 

dramaturgy. 2011, 209 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

This thesis presents a case study of the play O Rei da Vela, written by Oswald de 

Andrade in the 1930s, and first staged in 1967, by the Oficina group. The objective of this 

research was to understand through documents, depositions and literature, what this event 

meant to the issue of censorship and freedom of expression in Brazil. For this, we tried to 

understand through the memories involved, the context of its enactment, ie, the years 1967 to 

1982, mainly as the date of 1968 was built as a landmark in the minds of the AI-5 and 

censorship in the country. 

 

Keywords: Censorship; Theater; Dramaturgy; Oswald de Andrade; Oficina Theater  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Primeiro veio o grupo que se criou junto, que veio da 

Faculdade; depois veio o outro grupo, surgido do social; aí 

chegou o AI-5, disseminando um verdadeiro massacre 

político e cultural. Pode-se perceber, então, que O rei da 

vela já é por si só uma página inteira dessa história. 

(CORRÊA, 2008) 

 

 

 período de 1964 a 1985 tem estado na agenda de país (MARTÍN-

BARBERO, 2009) do Brasil nos últimos anos, como atesta as inúmeras 

pesquisas e livros produzidos por comunicadores, historiadores e 

sociólogos
1
. Um dos fatores que facilitou estas pesquisas foi a abertura de arquivos e 

documentos do período ditatorial e suas sistematizações, como forma de resgatar as memórias 

dos que vivenciaram esse período brasileiro. Tais estudos suscitaram questões importantes 

como a liberdade de expressão, a coerção e censura durante regimes autoritários etc. 

O Arquivo Nacional de Brasília (BRASIL, [20--]), o Memorial da Resistência 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, [20--]a), antiga sede do Departamento de 

Ordem Política e Social (Deops), e o Arquivo do Estado de São Paulo
2
 (GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, [20--]b), são exemplos de instituições que disponibilizam à 

população documentação referente ao período da Ditadura Militar no Brasil.  

Existem ainda grupos de pesquisa que têm se debruçado sobre essa documentação, 

como, por exemplo, o Grupo de Estudos sobre a Ditadura (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO; BROWN UNIVERSITY, [19--]) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Assim, o que se observa é o crescimento daquilo que Martín-Barbero (2009) 

denomina boom da memória, 

desde o crescimento e expansão dos museus nas duas últimas décadas à 

restauração dos velhos centros urbanos, ao sucesso da novela histórica e 

relatos biográficos, à moda retro em arquitetura e vestidos, ao entusiasmo 

pelas comemorações e ao auge dos antiquários. 

 

                                                 
1
 Conferir entre outros a série de livros de Gaspari (2003); o trabalho do historiador Fico (2004) e a obra do 

sociólogo Ridenti (2000). 
2
 Parte desse acervo pode ser acessado através do site do PROIN (Projeto Integrado) entre o Arquivo do Estado 

de São Paulo e a Universidade de São Paulo, que tem como objetivos o resgate da memória política nacional e a 

formação de pesquisadores em nível de excelência (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, [1996]). 

O 
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O Arquivo Miroel Silveira (AMS) da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da 

Universidade de São Paulo (USP) é um desses arquivos. Trata-se de um grande acervo 

documental constituído de processos de censura prévia
3
 ao teatro paulista, de 1930 a 1970. 

São documentos originais, oriundos do Serviço de Censura da Divisão de Diversões Públicas
4
 

(DDP) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo que estão, hoje, sob guarda 

da Biblioteca da ECA/USP. O nome desse conjunto de documentos homenageia o Prof. Dr. 

Miroel Silveira
5
, responsável pelo seu resgate quando a censura prévia exercida pelo Estado 

foi extinta pela Constituição de 1988. Em torno da documentação reuniram-se pesquisadores 

coordenados pela Profª Drª Maria Cristina Castilho Costa, originando o Grupo de Pesquisa 

Arquivo Miroel Silveira (GPAMS) e o Núcleo de Pesquisa Comunicação e Censura (NPCC) 

da ECA/USP, onde se insere esta pesquisa. 

A dissertação é o desdobramento da monografia intitulada Censura no Teatro 

Brasileiro: Os Inimigos (1965) e O Rei da Vela (1967) apresentada junto à Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). A partir do estudo de duas peças do grupo Oficina (Os 

Inimigos de 1965 e O Rei da Vela de 1967) observamos a necessidade de pesquisar o período 

posterior a 1967, assim como de buscar as diversas memórias sobre episódios relacionados à 

comunicação, censura, teatro e ao AI-5. O presente estudo teve influência da graduação em 

História, onde iniciamos nossa trajetória acadêmica. Além disso, ao trabalharmos no Arquivo 

Miroel Silveira pudemos ter acesso ao processo estadual de censura prévia à peça de Oswald, 

o que nos instigou a realizar esta pesquisa, que é um estudo de caso da encenação de O Rei da 

                                                 
3
 A censura prévia ao teatro consistia em um exame do texto teatral por censores que liberavam ou não a peça. O 

espetáculo poderia ser liberado com restrição etária, ou com cortes. A encenação passava por ensaio geral, no 

qual os censores verificavam se os cortes e restrições estavam sendo obedecidos, além de conferir se as 

marcações, figurinos e cenários condiziam com o proposto no script da peça. 
4
 Por diversões públicas entendemos aquilo que a legislação censória afirmava ser de responsabilidade do órgão 

criado para o exame prévio: 

―Art. 4º Ao Serviço de Censura de Diversões Públicas compete censurar previamente e autorizar: 

I - as projeções cinematográficas; 

II - as representações de peças teatrais; 

III - as representações de variedade de qualquer espécie; 

IV - as execuções de pantomimas e bailados; 

V - as execuções de peças declamatórias; 

VI - as execuções de discos cantados e falados, em qualquer casa de diversão pública, ou em local frequentado 

pelo público, gratuitamente ou mediante pagamento; 

VII - as exibições de espécimes teratológicos; 

VIII - as apresentações de préstimos, grupos, cordões, ranchos, etc. e estandartes carnavalescos; 

XIX - as propagandas e anúncios de qualquer natureza quando feitos em carros alegóricos ou de feição 

carnavalesca, ou, ainda, quando realizados por propagandistas em trajes característicos ou fora do comum; 

X - a publicação de anúncios na imprensa ou em programas e a exibição de cartazes e fotografias, quando se 

referirem tais anúncios, cartazes e fotografias aos assuntos consignados nos números anteriores deste artigo; 

XI - as peças teatrais, novelas e congêneres emitidas por meio de rádio; 

XII - as exibições de televisão‖ (BRASIL, 1946) 
5
 Sobre a trajetória do Prof. Dr. Miroel Silveira, conferir Costa (2006). 
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Vela pelo grupo teatral Oficina. A partir da censura prévia ao espetáculo pudemos estabelecer 

sua trajetória ao longo dos anos, recuando para a década de 1930, época em que a peça foi 

escrita, passando pela censura estadual em 1967, quando a peça foi liberada sem cortes, e 

ainda sua passagem pela censura federal em 1968, ocasião em que o espetáculo foi vetado, até 

sua liberação enquanto filme, em 1982. Nosso foco temporal, porém, foi o ano em que a peça 

foi completamente vetada pela censura federal, em 1968. 

No Brasil, 1968 foi o ano da Passeata dos Cem Mil no Rio de Janeiro, em que 

participaram artistas, padres, deputados e estudantes, em geral. A Passeata, que teve como 

ponto de partida a Cinelândia e terminou em frente ao prédio da Câmara dos Deputados, foi 

considerada a maior vitória da oposição desde as eleições de 1965, e teve como slogan a 

derrubada da Ditadura Militar (GASPARI, 2002, p. 297). No teatro, neste período duas 

bombas foram colocadas em apresentações, além de ter ocorrido ataques por grupos de 

extrema direita, como o do Comando de Caça aos Comunistas à peça Roda Viva de Chico 

Buarque de Hollanda.
6
 Nesta época, o Teatro Opinião no Rio foi totalmente destruído com 

cargas ocas e coquetéis molotov; além de ter ocorrido um atentado contra o Teatro de Arena e 

a prisão do diretor teatral Flávio Rangel (GASPARI, 2002, p. 301). 

Em 13 de dezembro de 1968, foi promulgado o Ato Institucional nº 5, no qual, pela 

primeira vez desde 1937, e pela quinta vez na história do Brasil, o Congresso foi fechado por 

tempo indeterminado. Dentre as restrições que trazia, o AI-5 restabelecia as demissões 

sumárias, cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos e suspendia as franquias 

constitucionais de liberdade de expressão e de reunião.
7
 Porém, sua principal marca foi a de 

suspender a garantia de habeas corpus
8
 nos casos de crimes políticos contra a segurança 

nacional. 

                                                 
6
 ―Na noite de 17 de julho, quando o espetáculo acabou, os camarins foram invadidos. Dezenas de galalaus 

entraram batendo, com pedaços de pau e socos-ingleses. Organizaram um corredor polonês e obrigaram os atores 

a ir para a rua como estivessem. A atriz Marília Pêra e seu colega Rodrigo Santiago foram nus. Continuaram 

apanhando em frente ao prédio do teatro, diante de uma platéia atônita e de duas guarnições da radiopatrulha, 

imóveis.‖ (GASPARI, 2002, p. 299) 
7
 ―Art 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, simultaneamente em: 

(...) 

III – proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política; 

IV – aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: 

Liberdade vigiada; 

Proibição de freqüentar determinados lugares; 

Domicílio determinado.‖ (BRASIL, 1968 apud FICO, 2004, p. 384) 
8
 ―O habeas corpus é uma garantia constitucional outorgada. Segundo a Constituição, a garantia ‗beneficia quem 

sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 

abuso de poder‘. No Brasil, o primeiro código que passou a reconhecer esse instrumento legal de proteção 

individual foi a Constituição Brasileira de 1891. 

Esse instrumento pode ser requerido por qualquer pessoa que ache que o seu direito à liberdade está sendo 

violado. Para se redigir um habeas corpus, não é necessário a presença de advogado. Esse mecanismo é de 
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Para alguns pesquisadores como Maria Aparecida de Aquino (1999, p. 206, 207), ―o 

marco de uma censura política lentamente institucionalizada é estabelecido a partir de 13 de 

dezembro de 1968, data da edição do AI-5.‖ 

É um período de extrema importância para se entender os regimes autoritários no 

Brasil, bem como a cultura produzida e coibida. A escolha deste recorte temporal se deu por 

conseguir abarcar, justamente, o ápice da relação entre teatro e poder, mais especificamente a 

censura prévia ao teatro. Trata-se do período da federalização do sistema censório brasileiro, 

bem como corresponde à época em que o AI-5 foi promulgado, atacando grande parte da 

classe teatral, que teve que resistir recorrendo, inclusive, ao exílio. 

A escolha do teatro deu-se não apenas por sua importância durante o período, como 

também pelo fato de ter ocupado o terceiro lugar na escala de prioridades da censura, isto é, 

perdia apenas para os livros e os jornais e revistas (ALBIN, 2002, p. 2). Sendo assim, o teatro 

é extremamente rico para discutirmos o período da Ditadura Militar brasileira, no qual a 

esfera política era a tônica na discussão das artes. 

O caso de O Rei da Vela, encenado pelo Oficina, vem justamente ao encontro destas 

questões, visto que se trata de um texto de 1933, escrito por Oswald de Andrade, e só 

encenado em 1967. A pesquisa teve por objetivo analisar os desdobramentos históricos da 

montagem de O Rei da Vela pelo Teatro Oficina, buscando entender o conflito entre teatro e 

repressão. Tomando como ponto de partida o processo estadual de censura prévia à peça, a 

pesquisa buscou analisar o imaginário envolvido no processo de construção da memória do 

AI-5 como um marco na história da censura no Brasil. A meta foi resgatar não apenas as 

memórias dos envolvidos (atores, diretores), mas também aquelas consideradas oficiais, dos 

censores e da imprensa. 

A pesquisa tratou de entender como ocorreu a mudança na prática da censura e, 

consequentemente, o processo de construção de memórias dos envolvidos. Além disso, 

buscou mapear a imprensa da época para explorar como esse imaginário foi produzido. Para 

se chegar a essa questão, o estudo recortou seu objeto na encenação de O Rei da Vela pelo 

Teatro Oficina, tendo em vista que este esteve ativo tanto nos primeiros anos de ditadura 

como por ocasião da promulgação do AI-5. Além disso, a escolha se deu pela importância 

deste grupo teatral e especificamente pela influência do espetáculo na cultura brasileira. 

Algumas perguntas foram feitas durante o processo, sobretudo como os censores enxergavam 

sua posição e como o grupo teatral via o exercício dos mesmos. A partir daí, foi possível 

                                                                                                                                                         
caráter informal, visto que não é necessário nenhum tipo de documento para requerê-lo, ainda mais que o habeas 

corpus pode ser impetrado em qualquer simples folha de papel.‖ (O que é habeas corpus?, [20--]) 
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realizar um estudo de caso e estabelecer uma reconstituição histórica dessa encenação e de 

seu processo de censura. 

A dissertação foi estruturada em sete capítulos, sendo o primeiro, 1º Ato: Nascimento 

do Rei, a apresentação do objeto de pesquisa, desde sua origem em 1937, período em que a 

peça teatral foi escrita e publicada por Oswald de Andrade. A partir disso, traçamos no 

capítulo 2º Ato: Veto ao Rei um panorama da história da censura prévia no Brasil. No capítulo 

3º Ato: Oficina de rebeldia é descrita a trajetória do grupo teatral Oficina até sua escolha por 

interpretar, em 1967, O Rei da Vela. 

O capítulo O Rei em Cena traz uma descrição do texto de Oswald de Andrade, 

analisando sua estrutura e a encenação adotada pelo Oficina. No capítulo Os documentos do 

Rei apresentamos a metodologia adotada para a pesquisa, que foi inspirada por Ecléa Bosi 

(1994) ao entrevistar pessoas com mais de 60 anos, isto é, cruzamos entrevistas orais com 

documentos escritos (processos censórios e jornais). 

Em Dizem por aí: repercussão e crítica trazemos os dados colhidos na pesquisa 

empírica. Salientamos que as entrevistas realizadas para a dissertação encontram-se anexas 

em CD. Por fim, no capítulo A vela continua acesa: legado modernista e inovação estética 

apresentamos os cruzamentos e interpretações pertinentes à pesquisa, concluindo o trabalho.  
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CAPÍTULO 1 – 1º ATO: NASCIMENTO DO REI 
 

 

ara se estudar uma encenação e seu processo de censura prévia é praxe tomar 

como ponto de partida a peça teatral produzida, isto é, a dramaturgia. Isso 

porque, ao se pesquisar um processo de censura prévia ao teatro, o que 

observamos é apenas o texto escrito e a burocracia do aparelho censor, que incluía impressões 

dos censores quanto à leitura da peça e ao ensaio geral.
9
 Apenas após um detalhado exame 

deste material é possível partir para a análise da encenação, através de cruzamentos com 

outras fontes, como por exemplo, jornais, depoimentos, entrevistas, fotografias etc. 

Tal é a importância do texto teatral que a censura prévia ao teatro, aplicada desde o 

Brasil Colônia até sua extinção em 1988, incidiu principalmente no texto encenado e não no 

chamado texto de direção. Isso pode ser visto no Arquivo Miroel Silveira (AMS) da 

Biblioteca da ECA/USP que contém processos de censura prévia ao teatro paulista, de 1930 a 

1970. São documentos originais, oriundos do Serviço de Censura da Divisão de Diversões 

Públicas (DDP) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Cada processo de 

censura seguia uma burocracia específica que era pouco modificada ao longo dos anos: 

solicitações de censura apresentadas pelos responsáveis pela encenação da peça, com 

indicação de local, data e nome de autores, tradutores, adaptadores, diretores, atores e atrizes; 

certificados de autoria; recibos de pagamentos de taxas; despachos; pareceres e marcações dos 

funcionários do Serviço de Censura, além do próprio texto original apresentado aos censores. 

Assim, o que costumava ser censurado primeiramente era o texto, sendo apenas depois 

apresentado em ensaio geral para o censor responsável que verificava se os cortes estavam 

sendo obedecidos. 

Para estudarmos a encenação de O Rei da Vela pelo grupo teatral Oficina foi 

necessário entender a origem do texto a partir do qual o espetáculo foi criado. Por isso 

passaremos a delinear sua trajetória desde a criação em 1933 e sua primeira publicação em 

1937, para compreendermos o contexto histórico de sua produção. 

 

 

1.1 Texto e Contexto 

 

                                                 
9
 Essa afirmação é corroborada no sexto capítulo, em que descrevemos o processo estadual de O Rei da Vela 

presente no AMS. 
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Como situar uma obra de arte e seu autor no seu contexto? 

Contextualizar é colocar em texto, portanto, significar. 

(GARDIN, 1995) 

 

 

Nascido em 11 de janeiro de 1890, José Oswald de Sousa Andrade era filho de José 

Nogueira de Andrade e Inês Inglês e Sousa de Andrade, família abastada e culta, descendente 

da aristocracia rural do café paulista (GARDIN, 1995, p. 46).
10

 

Em 1909, tornou-se redator e crítico teatral no Diário Popular e ingressou na 

Faculdade de Direito. Viajou pela primeira vez à Europa em 1912, onde teve contato com 

novidades vanguardistas como o futurismo de Felippo Tomaso Marinetti
11

. Foi também neste 

ano que escreveu seu primeiro poema livre O último passeio de um tuberculoso, pela cidade, 

de bonde. Dois anos depois, já no Brasil, foi pai pela primeira vez
12

 e formou-se como 

bacharel em Ciências e Letras pelo Ginásio São Bento. 

Em 1916, publicou seus primeiros textos teatrais em francês numa parceria com 

Guilherme de Almeida
13

 pela Typographie Asbahr: Mon Coeur Balance e Leur Âme, em 

português Meu Coração Balança e Sua Alma. Tais textos não foram traduzidos para o 

português e apenas a primeira cena do segundo ato de Leur Âme foi representada no 

Municipal de São Paulo, em 1916. A representação fazia parte da programação do pequeno 

grupo formado por três famosos atores franceses, dentre eles Suzanne Desprès
14

 e Lugné 

Poë
15

. De acordo com Maria Thereza Vargas e Sábato Magaldi (2000, p. 84), ―eles vieram em 

missão cultural, de propaganda do governo francês, em plena Grande Guerra. Dividiam-se em 

conferências, recitais de poemas, cenas de peças e apresentações de um ato.‖ 

                                                 
10

 Conferir BOAVENTURA (1990, p. i-v). 
11

 ―Movimento artístico e literário iniciado oficialmente em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista do 

poeta italiano Filippo Marinetti (1876-1944), no jornal francês Le Figaro. Rejeita o moralismo e o passado, 

propondo um tipo de beleza baseado na velocidade, no progresso e nas conquistas tecnológicas. Agressivo e 

extravagante, encara os conflitos bélicos como higienizações necessárias e acaba identificando-se com o 

fascismo nascente. Após a Primeira Guerra Mundial, entra em decadência, mas influencia Dadá. Lançou mais de 

30 manifestos, sobre literatura, pintura, escultura, música, arte, mecânica, mulher, moral etc.‖ (CAMARGOS, 

2007) 
12

 José Oswald Antonio de Andrade (Nonê) foi fruto de seu relacionamento com a estudante francesa Henriette 

Denise Boufleur (Kamiá). (BOAVENTURA, 1990) 
13

 Poeta e ensaísta (1890-1969), cursou a Faculdade de Direito de São Paulo, foi redator de O Estado de S. 

Paulo, diretor da Folha da Manhã e da Folha da Noite, além de ter fundado o Jornal de São Paulo e ter sido 

redator do Diário de São Paulo. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922, fundando depois a revista 

Klaxon. (Academia Brasileira de Letras - Guilherme de Almeida - Biografia, [20--]) 
14

 Atriz francesa (1875-1951) que estudou no Conservatório de Paris; aclamada pela crítica recebeu diversos 

prêmios durante sua vida, foi casada com Lugné Poe. 
15

 Ator e diretor francês, Aurélien-François-Marie Lugné-Poë (1869-1940) estudou no Conservatório de Paris 

além de ter fundado em 1893 o famoso teatro simbolista Théâtre de l‘Oeuvre, onde encenou uma das mais 

controversas peças do escritor Oscar Wilde, Salomé, entre outras (AURÉLIEN Lugné-Poë, [19--?]) 



 

 

P
ág

in
a2

2
 

O fato destes primeiros textos teatrais terem sido escritos em francês demonstra a 

influência da estada de Oswald de Andrade na Europa, que vivia em clima da Primeira Guerra 

Mundial iminente
16

. 

Desde o final do século XIX e início do XX, o Brasil passou por uma espécie de 

―afrancesamento‖, período conhecido como Belle Époque: 

antenada na moda e nos costumes ditados pela França, a elite brasileira 

ganhava um verniz de sofisticação. As cidades cresciam e influenciavam os 

novos hábitos. Dândis e melindrosas flanavam diante de fachadas art-

nouveau. Os automóveis, importados, começavam a surgir. (...)  

Os carros, como os tecidos finos e toda sorte de supérfluos, eram comprados 

com o dinheiro do café. Embora tivessem vivido dias melhores, os 

cafeicultores também não podiam reclamar: na virada do século, a oferta 

podia ser mais excessiva, e o câmbio, desfavorável, mas o governo não os 

deixava totalmente na mão – afinal, o café brasileiro, responsável por três 

quartos da produção mundial, dominava a pauta das exportações. 

(PILAGALLO, 2009a) 

 

Altamente influenciado pela França, suas artes, costumes e autores, Andrade se lançou 

na dramaturgia em francês: 

Oswald encontra-se em Paris quando da publicação do ―Manifesto futurista‖, 

e, ao voltar para o Brasil, traz consigo as concepções futuristas relativas à 

renovação da estética. Mas todos os subsídios trazidos por ele não se 

coadunam com a parnasiana São Paulo de 1912. (ELEUTÉRIO, 1989, p. 24) 

 

O primeiro ato de Mon Coeur Balance foi publicado no jornal A Cigarra em janeiro 

de 1916, além de Oswald ter feito diversas leituras das peças em salões literários de São Paulo 

e na Sociedade Brasileira de Homens de Letras, no Rio de Janeiro. 

A acolhida à leitura, no conjunto, foi extremamente favorável, muito mais 

calorosa e correta nas observações do que se poderia supor. Os elogios 

deveriam estimular os autores e os empresários a promoverem uma 

montagem, o que não ocorreu. (MAGALDI, 2004, p. 55) 

 

 

                                                 
16

 Conflito bélico mundial ocorrido entre 1914 e 1918: ―Havia ambições territoriais por parte dos países que, por 

terem demorado a promover a unificação nacional, deixaram de participar da divisão colonial do mundo.‖ 

(PILAGALLO, 2009a, p. 69) A guerra envolveu as potências da época: de um lado, o Império Britânico, a 

França e a Rússia, e do outro, Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano. Em 1917, a Rússia deixou o 

conflito tendo em vista que passava por uma revolução política, e os Estados Unidos e o Brasil ingressaram ao 

lado do Império Britânico e seus aliados, que saíram vitoriosos. Sobre esse assunto conferir Hobsbawm (1995). 
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Figura 1 – Revista A Cigarra de 1916 

 

 

 

Neste mesmo ano, Andrade ingressou no Jornal do Comércio, onde trabalhou como 

redator. Em 1917, conheceu Mário de Andrade e Di Cavalcanti, fundadores do movimento 

modernista de 1922. 

Ocorrida em São Paulo
17

, entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte 

Moderna aproveitou a onda do centenário da Independência e foi considerada um marco nas 

artes brasileiras.
18

 Influenciados pelas novidades na Europa, o grupo, 

opondo-se à pasmaceira do parnasianismo e do academicismo plástico, 

procurava refletir os debates que agitavam os centros europeus. Sem aderir 

completamente à plataforma de Marinetti, os modernistas endossaram as 

inquietações e os signos da tecnologia do século XX. Elementos do 

cotidiano e a potência da máquina impregnam a imagética na absorção 

paulistana do futurismo, - denominação que às vezes acolhiam e outras 

renegavam, mas na qual, invariavelmente, seriam aprisionados contra sua 

vontade desde que Oswald de Andrade estampou, no Jornal do Comércio, 

uma coluna sobre Mário de Andrade ―glorioso fixante da expressão 

renovadora de caminhos e êxtases‖. (CAMARGOS, 2007, p. 15-16) 

                                                 
17

 ―São Paulo progredia em ritmo acelerado. Sob o fluxo da expansão comercial, da concentração dos recursos 

financeiros e da assimilação dos preceitos e valores burgueses europeus, via surgir palacetes e avenidas 

especialmente desenhadas para receber os carros importados. A riqueza gerada pelo café e preservada pela 

industrialização, que atraiu grandes contingentes de estrangeiros, emprestava ares cosmopolitas à cidade ainda 

provinciana. Sua elite esforçava-se para romper a ligação com as tradições do campo, com os hábitos de um 

mundo rural que, todavia, subsistiram. (...) Nesse contexto de tensão, a ânsia por contemporaneidade inquietava 

escritores e artistas em geral.‖ (CAMARGOS, 2007, p. 13-14) 
18

 ―A Semana de Arte Moderna é um divisor de águas, um ponto para o qual convergiram várias estéticas e do 

qual emergiram outras tantas. Pode-se dizer, nesse sentido, que foi o modernismo que desembocou na Semana, e 

não o contrário. A partir daí, a cultura brasileira passou a ser, simplesmente, moderna.‖ (PILAGALLO, 2009b, p. 

21) 
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O evento foi inspirado na Fêtes de Deauville, festivais que ocorriam na região da 

Normandia, França: 

consistiu em apresentações que intercalavam conferências, exposições, 

concertos e leituras de obras modernistas. Foram sobretudo estas que 

provocaram as previsíveis vaias de um teatro lotado. Movimento iconoclasta 

por excelência, o modernismo tinha reação espalhafatosa da plateia a 

consagração pelo avesso. (PILAGALLO, 2009b, p. 20) 

 

O local escolhido para o evento foi o Teatro Municipal de São Paulo – fato curioso 

visto que a arte teatral não fez parte dos eventos programados para a Semana de Arte 

Moderna (CAMARGOS, 2007). 

O teatro seria a única expressão não abrangida pelo movimento e até 

ponderáveis motivos teóricos se alinham para explicar o fenômeno: 

realizando-se como síntese de várias artes, o espetáculo supõe o trabalho 

preliminar de renovação de cada uma delas, para afirmar-se na sua 

organicidade. (MAGALDI, 1967, p. 7) 

 

Entre 1918 e 1922, Oswald de Andrade colaborou em diversos jornais, além de 

agregar novos adeptos ao Modernismo. A Semana de 22 foi um movimento importante dentre 

outros motivos, por ter proposto a 

redescoberta do Brasil, atualização intelectual, modernização social, crítica 

às oligarquias, incorporação dos elementos populares e folclóricos, 

valorização do negro e do mestiço. (VENTURA, 1991, p. 130) 

 

Havia uma preocupação em interpretar, integrar e construir o diálogo entre tradição e 

modernidade, passado e presente, nacional e universal. 

Após 1922, Oswald viajou à França e terminou um de seus livros mais comentados: 

Memórias Sentimentais de João Miramar: 

Memórias Sentimentais de João Miramar — datado de "Sestri Levante / 

Hotel Miramare, 1923" — sai em 1924, dedicado a Paulo Prado e Tarsila do 

Amaral, com capa desta última (Livraria Editora Independência, São Paulo). 

Este é o romance que Oswald de Andrade, com inteira razão, chamou "o 

primeiro cadinho de nossa prosa nova", num artigo de 1943 ("Antes do 

Marco Zero"), republicado em Ponta de Lança. Este o livro fundamental, 

convertido em raridade bibliográfica e praticamente desconhecido das 

gerações mais jovens, que hoje — finalmente! — se reedita e se repõe em 

circulação, passados quarenta anos de seu lançamento e dez anos de morte 

do autor. Realmente, nem sempre se tem lembrado de referir esta obra 

divisora-de-águas quando se traça a evolução de nossa prosa moderna. 

(CAMPOS, 1971, p. 4) 
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Até a década de 1930, Oswald publicou o Manifesto da Poesia Pau-Brasil
19

, 

participou de diversos jornais, viajou para a Europa algumas vezes e casou-se com Tarsila do 

Amaral (1886-1973)
20

, um dos expoentes do modernismo brasileiro. 

Com a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova Iorque e a crise do café, Oswald 

viveu a ruína financeira, e foi neste momento, após separar-se de Tarsila do Amaral que 

iniciou um relacionamento com Pagu, Patrícia Galvão, escritora e militante comunista. 

Em outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York jogou a 

economia mundial na rota da depressão. O Brasil, que dependia das 

exportações de café, foi severamente afetado. Os preços do produto 

desabaram, coincidindo, para piorar, com um momento em que os estoques 

dos fazendeiros estavam elevados. O efeito dominó não tardou. Nas maiores 

cidades brasileiras, fábricas e bancos fecharam as portas. O desemprego se 

disseminou com as demissões em massa. (PILAGALLO, 2009b, p. 49) 

 

Na década de 1930, o país passava por mudanças significativas no âmbito político. O 

Brasil vinha de diversas tentativas de transformações políticas, como por exemplo, as revoltas 

de tenentistas da década de 20 (LANNA JÚNIOR, 2003). Tais revoltas tinham cunho 

conspiratório ao governo vigente, como por exemplo a Marcha dos Dezoito do Forte
21

 (1922), 

o levante de São Paulo
22

 (1924) e Coluna Prestes
23

 (1924 a 1927). Estas revoltas marcam o 

                                                 
19

 Publicado no Correio da Manhã em 18 de março de 1924, Oswald definiu os novos princípios da poesia 

brasileira, através da valorização dos elementos nativos. (ITAÚ CULTURAL, [20--]) 
20

 ―Pintora e desenhista nascida no interior paulista, estuda com Pedro Alexandrino e Georg Elpons. Em 1920, 

viaja a Paris, onde tem aulas na Académie Julian e com Émile Renard. Após breve estadia em São Paulo, retorna 

à Europa e em 1923, frequenta o ateliê de André Lhote, Albert Gleizes e Fernand Léger. Conhece Blaise 

Cendrars, que a apresenta a Brancusi, Vollard e Jean Cocteau. Dali um ano, com Oswald de Andrade e outros, 

acompanha Cendrars pelas cidades históricas de Minas Gerais, o que inspira sua fase Pau-Brasil. Em 1928, pinta 

Abaporu, que ilustra o Manifesto Antropófago e cinco anos depois, no regresso da viagem à União Soviética, 

volta-se para os temas sociais em trabalhos como o quadro Operários. Colabora como cronista de arte no Diário 

de São Paulo e participa da 32ª Bienal de Veneza.‖ (CAMARGOS, 2007, p. 99-100) 
21

 ―A Marcha dos dezoito do Forte faz parte dos primeiros movimentos tenentistas. Teria sido a ação mais 

espetacular e heróica nos momentos iniciais. Correspondeu ao desfecho do levante no Forte de Copacabana, o 

epicentro de uma série de outros movimentos ocorridos no Distrito Federal (...) Do Forte de Copacabana, os 

militares revoltosos deram início ao que chamaram de ‗revolução‘ e dispararam contra alvos estratégicos (...) 

Contra-atacado, o grupo rebelde exigiu, como condição de rendição, ‗a suspensão das hostilidades, a fim de que 

pudesse receber ordens do marechal Hermes, único a quem obedecia‘. Essas exigências não foram aceitas pelo 

governo, que ordenou o pronto bombardeio do Forte de Copacabana pela Fortaleza de Santa Cruz.‖ (LANNA 

JÚNIOR, 2003, p. 317) 
22

 ―O evento inaugural dessa fase do tenentismo foi a rebelião na cidade de São Paulo, que durou de 5 a 28 de 

julho, quando os militares partidários do movimento expulsaram da capital paulista o governo estadual. Foram 

duramente contra-atacados e se retiraram, para não serem completamente derrotados, em direção ao sul do 

estado. Formariam a Coluna Paulista, ou Coluna Miguel Costa, que durou de julho de 1924 a março de 1925.‖ 

(LANNA JÚNIOR, 2003, p. 319) 
23

 ―Os militares em armas já haviam desocupado São Paulo, formado a Coluna Paulista e realizado a retirada 

para Foz do Iguaçu quando os oficiais do Exército se sublevaram em suas unidades, no Rio Grande do Sul. (...) o 

movimento foi liderado pelo capital Rui Zubaran e pelo tenente Antônio de Siqueira campos, sobrevivente da 

Marcha dos Dezoito do Forte; em Santo Ângelo, pelo capitão Luís Carlos Prestes, líder da lendária Coluna 

Prestes, que posteriormente se formaria; em Uruguaiana, pelo capitão Juarez Távora, que tinha participado da 

revolta da Escola Militar, como cadete, em 1922; e em São Luís, pelo tenente João Pedro Gay. (...) 
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Figura 2 – Jornal O Homem do Povo de 9/3/1931 

 

preâmbulo que culminaria na Revolução de 1930, na qual Getúlio Vargas assumiu o poder em 

caráter provisório, diminuindo a influência dos grandes latifundiários de São Paulo e Minas 

Gerais. A chamada política do ―café com leite‖, que foi muito disseminada por alguns 

historiadores (VISCARDI, 2001), partia do pressuposto de uma aliança entre os estados de 

Minas Gerais e São Paulo para governar o Brasil. O esgotamento deste modelo de governo se 

deu por três mudanças de grande impacto sobre o regime oligárquico: 

a emergência de novos atores políticos, decorrentes do desenvolvimento 

industrial e urbano do pós-guerra, associada a uma renovação geracional das 

elites; (...) aumento do desnível econômico de São Paulo em relação ao 

conjunto da nação, impondo uma contradição de interesses econômicos do 

estado em relação aos demais; (...) as tentativas de monopolização do poder 

por parte de Minas, de uma aliança conjuntural mineiro-paulista, e depois 

exclusivamente paulista, nas sucessões de Wenceslau Brás, Epitácio Pessoa 

e Washington Luiz, respectivamente. (VISCARDI, 2001, p. 72) 

 

Na Revolução de 30, em novembro daquele ano, Getúlio Vargas se tornou Presidente 

do Brasil em caráter provisório, em decorrência da deposição do então presidente Washington 

Luís. Dessa forma o candidato eleito, de acordo com os resultados oficiais, Júlio Prestes, não 

pôde assumir o governo. A oposição, no entanto, contestou os resultados oficiais da eleição 

presidencial e, com o assassinato do seu ex-candidato à vice-presidência, João Pessoa, da 

Paraíba, decidiu por uma rebelião armada. Washington Luís havia apoiado o grupo político ao 

qual estava ligado o assassino de João Pessoa. 

Getúlio Vargas iniciou em outubro daquele ano, a revolta no Rio Grande do Sul, 

levando os rebeldes a marcharem até o Rio de Janeiro, com o apoio de políticos da Aliança 

Liberal
24

 e de um grupo de 

jovens oficiais revolucionários. 

Com o avanço da oposição, o 

então presidente, Washington 

Luís, deixou o cargo nas mãos 

de uma junta militar, que 

depois entregou o poder em 3 

de novembro de 1930, a 

                                                                                                                                                         
As derrotas sofridas pelos jovens oficiais obrigaram-nos a concentrar suas forças em São Luís. Formava-se em 

São Luís a Coluna Prestes ou Coluna Gaúcha. Liderada pelo capitão Luís Carlos Prestes, marchou em direção a 

Foz do Iguaçu com o objetivo de juntar forças com os militares paulistas ali estacionados.‖ (LANNA JÚNIOR, 

2003, p. 327-329) 
24

 Partido político, em torno do qual a oposição se aglutinou, formado para disputar a eleição presidencial de 

1930. (PILAGALLO, 2009b, p. 48) 
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Getúlio Vargas. Assim teve início o governo Vargas, que durou de 1930 a 1945 

(SKIDMORE, 1975). 

Depois de conhecer Luiz Carlos Prestes
25

 na Argentina, em 1931, Andrade engajou-se 

no Partido Comunista
26

, onde permaneceria até 1945 (BOAVENTURA, 1990). Esse encontro 

foi de grande importância para sua adesão, visto que Prestes era militante do partido e tinha 

grande prestígio por sua liderança na Coluna Prestes.
27

 

Em meio a essas mudanças políticas e em face à sua recente adesão ao comunismo
28

, 

Oswald de Andrade, em parceria com Pagu, fundou O Homem do Povo. O periódico, que 

pregava a luta operária, teve curta duração, menos de um mês
29

, pois teve a circulação 

proibida pela polícia. Neste período Oswald sofreu perseguições políticas, terminou e 

publicou O Rei da Vela, além de outras obras que comporiam sua tríade de peças: O homem e 

o cavalo (1934) e A morta (1937). Na área pessoal, o escritor separou-se de Pagu e envolveu-

se com a pianista Pilar Ferrer e Julieta Guerrini, estudante do curso de Sociologia da USP, 

com quem se casou em 1936 (LEVIN, 2003, p. 126). 

No campo político, em 1932, descontentes com o atraso de Vargas em marcar novas 

eleições, os constitucionalistas liberais, em conjunto com outras forças políticas e econômicas 

em São Paulo, iniciaram a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. A luta armada 

                                                 
25

 Capitão e líder da Coluna Prestes, uniu cerca de 1.500 homens em marcha de quase dois anos, percorrendo 25 

mil quilômetros de terras brasileiras. Seu grupo fazia parte das chamadas revoltas tenentistas da década de 1920, 

que lutavam pelo prestígio das Forças Armadas e contra o governo do então presidente, Artur Bernardes. 

(PILAGALLO, 2009b, p. 36-38) 
26

 ―O Partido Comunista Brasileiro (PCB) é a agremiação partidária que alcançou maior longevidade na história 

política do Brasil. Fundado em 1922, na esteira da euforia mundial socialista provocada pela Revolução 

Bolchevique, vitoriosa na Rússia em 1917, perdurou até 1992, quando extinto por seus próprios militantes, por 

ocasião de seu X Congresso.‖ (NEVES, 2001, p. 171) 
27

 ―A etapa brasileira da coluna terminou em fevereiro de 1927, quando Prestes, acompanhado de 600 homens, 

entrou na Bolívia. Até então, o líder da marcha, que aos 18 anos pedira para ser batizado na Igreja Católica, 

nunca tivera contato com ideias comunistas. As primeiras informações sobre o comunismo lhe foram levadas no 

exílio pelo secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, Astrojildo Pereira. O dirigente, que em 1922 

participara da fundação do PCB, foi à Bolívia com o único objetivo de atrair o carismático Prestes para a causa. 

A conversão de Prestes ao comunismo, mais tarde, faria com que ele fosse o único líder tenentista de primeira 

grandeza a não tomar parte na Revolução de 30.‖ (PILAGALLO, 2009b, p. 40) 
28

 ―A palavra comunismo, cunhada em Paris na década de 1840, refere-se a três fenômenos que, embora 

distintos, têm relação entre si: um ideal, um programa e um regime instituído para realizar o ideal. 

O ideal é o da igualdade social plena que, em sua forma mais extrema (como em alguns escritos de Platão), 

implica a dissolução do indivíduo na comunidade. (...) 

O programa remonta a meados do século XIX e está intimamente associado com os nomes de Karl Marx e 

Friedrich Engels. Em seu Manifesto Comunista, de 1848, Marx e Engels escreveram que ‗a teoria dos 

comunistas pode ser resumida em uma única frase: Abolição da propriedade privada‘. (...) 

Embora, ao longo da história, tenha havido tentativas esporádicas de realizar o ideal comunista, o primeiro 

esforço para efetivá-lo usando o poder do Estado ocorreu na Rússia, entre 1917 e 1991. O fundador desse 

regime, Vladimir Lenin, viu uma sociedade igualitária, sem propriedades, emergindo da ‗ditadura do 

proletariado‘, que eliminaria a propriedade privada e prepararia o terreno para o comunismo.‖ (PIPES, 2002, p. 

9-10) 
29

 O periódico circulou de 27 de março de 1931 a 13 de abril do mesmo ano. (BOAVENTURA, 1990, p. iii) 
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acabou reunindo não apenas as exigências de reforma constitucional como também questões 

de separatismo regionalista. Dessa forma, os paulistas perderam a possibilidade de apoio de 

estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul que acabaram se unindo a Vargas e 

derrotando o estado paulista depois de um sítio de dois meses. 

Em 1935, novamente o governo Vargas sofreu ameaça, desta vez pela Aliança 

Nacional Libertadora (ANL)
30

, num episódio conhecido como a Intentona Comunista, na qual 

líderes da esquerda e alguns militares da oposição iniciaram uma revolta em guarnições de 

Natal, Recife e Rio de Janeiro. Porém, não houve uma coordenação das ações por parte dos 

revoltosos com os conspiradores do sul, o que resultou em sua derrota. Diante dessas 

ameaças, Vargas pediu, em novembro de 1935, o estado de sítio
31

, além de ter conseguido três 

emendas constitucionais à Lei de Segurança Nacional, nas quais 

uma autorizava o presidente a demitir sumariamente qualquer funcionário 

público, enquanto outra fortalecia o controle de Vargas sobre os militares, 

dando-lhe poderes sobre a promoção de todos os oficiais e onde deveriam 

servir. A terceira dava ao Presidente poderes temporários de emergência 

ainda maiores. (SKIDMORE, 1975, p. 43, 44) 

 

Vargas tentou suprimir os movimentos de esquerda em formação e, inclusive, 

aprisionou toda a liderança do Partido Comunista. Já no ano de 1936, o cerco aos esquerdistas 

e à oposição em geral continuou, porém tiveram início os planos para a eleição presidencial. 

Em 1937, surgiram três candidatos: Armando de Sales Oliveira, governador de São Paulo, da 

recém criada União Democrática Brasileira, José Américo de Almeida, antigo tenentista, da 

Paraíba e Plínio Salgado, candidato dos integralistas. Como Vargas não se decidiu por um 

candidato para sucedê-lo, houve agitação política intensa no país. Diante de uma possível 

revolução comunista, que ficou conhecida como Plano Cohen, em 1º de outubro de 1937, o 

Congresso concedeu a suspensão dos direitos constitucionais a Vargas, dando início às 

manobras que culminariam num golpe, o Estado Novo. Embora Minas Gerais tenha apoiado a 

medida do Congresso, São Paulo e Rio Grande do Sul se opuseram. Diante do impasse, tropas 

                                                 
30

 Fundada em 1935, era ―(...) fruto da recente institucionalização política, a ANL nasceu como uma frente 

ampla, integrada por comunistas e católicos, democratas e socialistas, intelectuais e operários, civis e militares. 

Nela cabia toda a oposição a Getúlio Vargas, embora a maioria não questionasse o regime e desejasse apenas 

resgatar o espírito da Revolução de 30, que teria sido desvirtuado. O programa era eclético: pregava desde a 

suspensão do pagamento da dívida externa e a nacionalização de empresas estrangeiras até a luta contra o 

fascismo e a miséria. 

Embora diversos segmentos da sociedade tivessem voz na ANL, os rumos da organização dependiam dos 

‗tenentes‘ insatisfeitos com o governo e do Partido Comunista Brasileiro. A presidência de honra coube a Luiz 

Carlos Prestes: o legendário Cavaleiro da Esperança unia os dois principais blocos da Aliança.‖ (PILAGALLO, 

2009b, p. 70-71) 
31

 ―(...) prevenção armada, não só em ocasião de guerra, mas também de paz, desde que haja receio de revolta, 

atentado ou dissensão intestina; suspensão das leis ordinárias de um país e sua sujeição temporária a um regime 

militar, semelhante ao que se exerce em praça de guerra sitiada.‖ (Estado, [199-]) 



 

 

P
ág

in
a2

9
 

rodearam o Congresso e o fecharam; oito membros da Câmara dos Deputados declararam 

apoio a Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo, Vargas promulgava uma nova Constituição 

dando a si mesmo poderes autocráticos e prevendo um plebiscito para dentro 

de seis anos, a fim de escolher um presidente. As novas diretrizes 

constitucionais eram uma imitação dos modelos corporativistas e fascistas 

europeus, especialmente de Portugal e da Itália. (SKIDMORE, 1975, p. 50) 

 

Outra medida tomada foi a de abolir os partidos políticos, fechando o sistema político. 

A peça teatral O Rei da Vela, escrita em 1933, editada pela primeira vez em 1937, pela 

Livraria José Olympio, no Rio de Janeiro, traduz parte desse clima político e as mudanças 

ocorridas no período. Essa edição trazia não apenas O Rei da Vela como também A Morta, e 

tinha uma dedicatória, datada de junho de 1937, a Alvaro Moreyra e Eugenia Alvaro Moreyra 

―na dura criação de um engeitado [sic] – o teatro nacional‖ (ANDRADE, 1937). Alvaro 

Moreyra (1888-1964) era poeta, cronista e jornalista brasileiro que, juntamente com sua 

esposa, Eugenia, fundou em 1927, no Rio de Janeiro, o Teatro de Brinquedo, cuja proposta 

estética fugia da comédia de costumes
32

, tão popular no período. O projeto trazia ao teatro as 

ideias modernistas da Semana de 22 e contava com atores amadores modernistas vindos de 

diversas áreas artísticas. O grupo teve curta duração e seu local de apresentação era uma sala 

de cassino ―especialmente preparada para o evento e com lotação máxima de 180 pessoas, 

numa época em que as platéias normalmente comportam, no mínimo, 500 lugares‖ (TEATRO 

DE BRINQUEDO, [19--?]). 

Apesar disso, o texto só foi encenado pela primeira vez em 1967, pelo grupo Teatro 

Oficina. Uma nova edição do texto só ocorreu em 1967, pela editora Divisão Europeia do 

Livro, por ocasião da estreia da encenação em São Paulo. 

Na década de 40, Oswald de Andrade lançou sua candidatura à Academia de Letras, 

trabalhou em diversos jornais e prestou concurso para a Cadeira de Literatura Brasileira na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Nesta mesma década, rompeu com o 

Partido Comunista e com Luiz Carlos Prestes (BOAVENTURA, 1990, p. iv-v). Em 1942, 

Oswald separou-se de Julieta Guerrini e casou-se com Maria Antonieta d‘Alkmin
33

, com 

quem permaneceu até o fim de sua vida. 

                                                 
32

 ―Comédia centrada na pintura dos hábitos de uma determinada parcela da sociedade contemporânea do 

dramaturgo. O enfoque privilegia sempre um grupo, jamais um indivíduo, e é em geral de natureza crítica ou até 

mesmo satírica – o que não impede que, por vezes, certos autores consigam um notável efeito realista na 

reprodução dos tipos sociais, apesar da necessária estilização cômica.‖ (GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, 

p. 97) 
33

 Estudante que auxiliou Oswald durante a escrita do romance Marco Zero. Conferir (ALKMIN, 2003) 
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Na década de 50, Oswald apresentou a tese A crise da filosofia messiânica para a 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP sem, porém, ser aprovado no concurso para 

a cadeira de Literatura Brasileira. Além disso, publicou o primeiro volume de suas memórias 

Um homem sem profissão: sob as ordens da mamãe
34

. Em 22 de outubro de 1954, morreu em 

São Paulo. 

 

 

1.2 O Teatro dos anos 30 

 

 

Após entender o contexto no qual a obra foi concebida por Oswald de Andrade, é 

necessário situá-la na história do teatro brasileiro. Embora não tenha sido encenada na década 

de 1930, as correntes artísticas desse período marcam e influenciam a origem da peça. Tais 

marcas imprimidas por um Oswald modernista serão retomadas posteriormente no embate 

desse mesmo texto com a censura. Além disso, é preciso entender com quais outros textos 

Oswald dialogava em seu teatro; dessa forma tal contextualização torna-se relevante para esta 

pesquisa. 

Diante do quadro político do Brasil, o teatro da década de 1930, como afirma Décio de 

Almeida Prado (PRADO, 2003, p. 14), 

não se mostrou indiferente a essa onda de inquietação, procurando, de vários 

modos, escapar dos limites estreitos da comédia de costumes. Esta revelara 

notadamente alguns atores de grande veia cômica, mas já se achava 

esgotada, enquanto personagens, assuntos e processos dramáticos, após o 

surto criador de 1920. 

 

O teatro feito em São Paulo tinha características vindas do século XIX e os 

espetáculos eram importados do Rio de Janeiro ou da Europa. Em fins do século XIX, o teatro 

paulista era então dominado pelos dramas portugueses e pelas paródias, embora houvessem os 

chamados espetáculos populares, produzidos por circos, nos quais sempre havia um número 

teatral. São Paulo possuía apenas um teatro, o Provisório e, em média, apenas três espetáculos 

                                                 
34

 ―(...) Oswald menciona o projeto de suas memórias, com o título genérico Um homem sem profissão, em 

quatro tomos; I. Sob as ordens de mamãe, que engloba o período de 1890 a 1919, relato de sua infância, 

adolescência e primeira mocidade; II. O salão e a selva, que vai até 1929, sobre o movimento modernista, a 

Semana de Arte Moderna, o Movimento Antropofágico, o ciclo áureo do café; III. O solo das catacumbas, de 

1930 a 1942, relato de suas experiências políticas; IV. Para lá do trapézio sem rede, como ele diz, ―desde o 

encontro de Maria Antonieta d‘Alkmin até hoje‖. 

Deste projeto, além do volume I, publicado, ficou o início do volume II manuscrito em um caderno brochura de 

capa preta (...)‖. (SCHWARTZ e ANDRADE, 2002, p. 9) 
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eram apresentados semanalmente. Ainda de acordo com Magaldi e Vargas (2000, p. 13), 

poder-se-ia contar ―nos dedos, nesses anos, as montagens de originais brasileiros‖. 

Já no final do século XIX, há registros de proibição de peças teatrais em São Paulo, 

como o caso de A cabana do pai Tomás, com a alegação de que o tema da peça feria a 

escravatura, que então era uma instituição legal (MAGALDI e VARGAS, 2000, p. 13). 

Durante esse período, o teatro era alimentado por companhias estrangeiras e 

fluminenses, porém há de se salientar a presença de grupos amadores paulistas e 

filodramáticos, principalmente com a onda de imigração do início do século XX. Uma das 

finalidades desses grupos era a propaganda de novas ideias, o que talvez tenha originado uma 

censura mais rigorosa no caso dos grupos anarquistas, minando suas atividades. Roseli Figaro 

(2008, p. 27) nos dá pistas a respeito destes grupos: 

o teatro amador torna-se expressão cultural e de sociabilidade da população 

de São Paulo, como um circuito cultural popular que constitui ferramenta 

fundamental para investigarmos a circulação das manifestações dos grupos 

de teatro amador, das peças encenadas por eles e dirigidas a um público bem 

definido, aquele dos bairros populares de São Paulo. 

 

Porém, no início do século XX, surge uma ameaça ao teatro: o cinema. Tal diversão 

pública começará a competir com o teatro já em 1905, ano em que predominavam os musicais 

e as óperas, tendo em vista que muitos teatros se transformaram em café-concertos. 

O ano de 1911 é marcado por dois acontecimentos no teatro paulista: a formação da 

Companhia Teatral Paulista, e a inauguração do Teatro Municipal em São Paulo. Magaldi e 

Vargas enfatizam que neste período o cinema se encarregava de apresentar os dramas, 

enquanto o teatro, as operetas das companhias italianas e portuguesas. 

Poucas peças que entraram em cartaz nos grandes teatros eram de autores nacionais, 

principalmente os paulistas. Em 1912, como forma de fomentar a encenação de peças teatrais 

paulistas, a prefeitura de São Paulo deu subsídio para o empresário lusitano Eduardo Vitorino 

para montar, pelo menos, duas peças de autores paulistas (MAGALDI e VARGAS, 2000, p. 

57). 

A situação do teatro paulista no início do século pode ser assim resumida (MAGALDI 

e VARGAS, 2000, p. 60): ―O público não exigia novidade. O repertório era comum a todas as 

companhias, sem prejuízo para nenhuma.‖ Embora a Semana de Arte Moderna não tenha 

contemplado o teatro, ela o impactou principalmente porque se voltava contra uma das 

principais correntes do teatro paulista: o regionalismo. Uma das primeiras tentativas dos 

modernistas em combater este teatro foi um libreto de uma ópera escrita por Mário de 
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Andrade, em 1928, que não obteve êxito. Sobre esse assunto Prado (2003, p. 27) afirma que 

era 

necessário que o espírito da Semana de Arte Moderna houvesse agido sobre 

o teatro com virulência igual à que já estava dando frutos em outros gêneros. 

Se tal não sucedeu, culpa não cabe, é bom frisar, aos modernistas, que 

tentaram em vão, durante anos, forçar as portas da cidadela conservadora em 

que se convertera o palco brasileiro. 

 

Outra tentativa de renovação teatral foi a vinda da Companhia Brasileira de 

Comédia
35

, do Rio de Janeiro, por Oduvaldo Vianna em 1922. Sua estreia deu-se com 

Manhãs de sol, de autoria de Viana, que rendeu elogios da crítica, chegando a falar de uma 

prosódia brasileira, sendo que o habitual, no período, era a prosódia portuguesa, isto é, uma 

entonação e ritmo portugueses. 

Em 1923, São Paulo contava com quatro teatros e 16 cinemas, uma situação que foi 

consolidada ao longo dos anos. Já em 1924, surgia a Companhia Procópio Ferreira
36

, com 

uma preocupação particular em relação à cenografia. Magaldi e Vargas afirmam que o teatro 

começou a ver a parte cenográfica com outros olhos principalmente devido à presença do 

cinema, sua riqueza visual, além da presença de companhias estrangeiras e a possibilidade do 

emprego de novos materiais. Em 1928, surgiu um dos primeiros grupos de influência 

modernista, o Teatro de Brinquedo, do qual falamos anteriormente. 

Em 1930, a situação do número de salas não era diferente de 1923: oito teatros e 22 

cinemas. Surgiram neste período teatros conjugados com os cinemas, desta forma eram 

espaços que poderiam ser utilizados para as duas diversões públicas. 

Jaime Costa lançou em 1932 uma das primeiras peças de caráter social: Andaime de 

Paulo Torres. Sob a orientação do teatro ideológico russo, alemão e francês, surgiram as 

chamadas peças proletárias. Neste mesmo ano, Procópio Ferreira montou Deus lhe pague de 

Joraci Camargo (1898-1973), que segundo Magaldi e Vargas (2000, p. 129-130), lançou o 

teatro social. De acordo com Décio de Almeida Prado (2003, p. 24), trata-se de um texto que 

traz duplicidade entre o marxismo de superfície e o seu entranhamento do idealismo, 

                                                 
35

 Companhia teatral organizada por Oduvaldo Vianna, o autor Viriato Corrêa e o empresário Nicolino Viggiani, 

que realizou apenas um ano de atividades no Teatro Trianon, montando três textos de Vianna e desfazendo-se 

em seguida. O Teatro Trianon era o maior e mais frequentado da cidade do Rio de Janeiro, que se tornou 

símbolo da geração dos anos 1920/1930. (Vianna, Oduvaldo (1892 - 1972), [19--]) 
36

 ―Procópio Ferreira (Rio de Janeiro RJ 1898 - idem 1979). Ator. Narigudo, baixinho e sem pescoço, o antigalã 

interpreta não apenas os principais coadjuvantes cômicos, como, com seu lugar de primeiro ator do teatro 

brasileiro de seu tempo, leva os autores a escreverem inúmeras peças para um protagonista interpretado no 

melhor estilo Procópio: o cômico inteligente que arma confusões, o feioso esperto que termina com a moça 

bonita. Dono de uma riqueza vocal rara, que ele usa nas mínimas nuances, o ator dá vida a cerca de 500 

personagens.‖ (Ferreira, Procópio (1898 - 1979), [20--]) 
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refletia com felicidade as ilusões despertadas pela Revolução de 30, 

agradando desde um jovem romancista de esquerda como Jorge Amado, que 

louvou o autor por ter introduzido nos palcos brasileiros ―o problema 

econômico‖, até Dr. Getúlio Vargas, que honrou com a sua presença a 

derradeira representação da peça no Rio de Janeiro. 

 

Seria, portanto, uma peça audaciosa quanto ao conteúdo, mas pouco renovava quanto 

aos padrões dramatúrgicos da época. De acordo com Magaldi e Vargas (2000, p. 130), 

a peça de Joraci Camargo, examinada sem o impacto emocional que 

provocou na estréia, murcha numa mistura de inverossimilhança, 

ingenuidade e subfilosofia. Os episódios rocambolescos da vida do 

personagem, um falso mendigo, serviu de pretexto para instaurar uma 

pretensa sabedoria baseada na miséria que vive da generosidade hipócrita 

dos ricos. Se Deus lhe pague aponta problemas sociais, faz questão de 

escamotear completamente como podem ser enfrentados. E os reduz a frases 

de almanaque. 

 

Em 1934, com a apresentação da peça Bailado do deus morto de Flávio de Carvalho 

(1899-1973)
37

, pelo Teatro da Experiência
38

, pôde-se observar um reflexo nos palcos do 

modernismo. Nas próprias palavras do autor (CARVALHO, 1939 apud MAGALDI e 

VARGAS, 2000, p. 133),  

o teatro seria um laboratório e funcionaria com o espírito imparcial de 

pesquisa de laboratório. Lá seria experimentado o que surgiria de vital no 

mundo das ideia: cenários, modos de dicção, mímica, a dramatização de 

novos elementos de expressão, problemas de iluminação e de som (...). 

 

Tamanho experimentalismo causou problemas com a censura, tanto que o próprio 

autor passou dez dias tentando conversar com o delegado Costa Neto, responsável pela 

censura daquele texto, para conseguir a liberação: 

após dez dias de esforços inúteis contra o quebra-paciência oficial por acaso 

peguei o delegado que se esquivava apressadamente na saída (...) exprimi os 

argumentos (...) o delegado atarantado, suado e com pressa se pronunciou 

verbalmente. (CARVALHO, 1939 apud MAGALDI e VARGAS, 2000, p. 

134) 

 

O ano de 1937, ano da publicação de O Rei da Vela de Oswald de Andrade, contou 

com a inauguração de uma nova casa de teatro: Teatro Cosmos, na praça Marechal Deodoro. 

                                                 
37

 Engenheiro, artista plástico, arquiteto e dramaturgo, Carvalho teve forte influência dos modernistas brasileiros 

e das vanguardas europeias. Em 1929, foi integrado ao grupo dos modernistas, este já cindido pela formação do 

grupo antropofágico. Conferir Rui Moreira Leite (Flávio de Carvalho (1899-1973): entre a experiência e a 

experimentação, 1994) 
38

 Formado a partir do Clube dos Artistas Modernos, o grupo almejava encenar originais; com a falta de autores, 

Flávio de Carvalho escreveu O Bailado do deus morto, ―(...) uma peça cantada, falada e dançada que mostra as 

emoções dos homens para com seu Deus, envolvendo a escala de alguns milhões de anos.‖ (LEITE, 1994, p. 49) 
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Neste ano alguns originais brasileiros foram apresentados, dentre eles, O procurador de Plínio 

de Andrade, Nada de Ernâni Fornari e O Chefe do trem azul de Gastão Tojeiro. 

Ainda neste ano, a companhia de Procópio Ferreira apresentou peças brasileiras, 

vencedoras do concurso promovido pelo Departamento de Cultura: Diógenes de saias, de 

Alberto Leal, Terra bendita, de Assis Machado e Em família, de Alfredo Mesquita. Estas duas 

últimas tratavam da questão do café. 

Para se ter um vislumbre das peças encenadas em São Paulo, no ano de 1937, 

apresentamos um gráfico das montagens que passaram pela censura estadual neste período, 

contidas no Arquivo Miroel Silveira da ECA/USP  

O gráfico foi organizado para que pudéssemos quantificar o número de peças 

censuradas no estado. Categorizamos os dados da seguinte forma: peça, autor, DDP, censura 1 

e censura 2. O DDP é o número dado pelo Departamento de Diversões Públicas (DDP) aos 

processos de censura. Mais à frente, explicaremos mais detalhadamente o funcionamento da 

DDP de São Paulo, sua estrutura e histórico. 

Além dessa categorização, demos cores para os diferentes tipos de censura aplicados: 

branco para as peças com classificação livre; verde para peças livres para maiores de 

determinada idade em 1937; amarelo para peças com cortes de palavras, frases ou páginas; 

rosa para peças com classificação livre em 1937, porém com cortes quando censuradas em 

outros anos; roxo para peças com classificação livre em 1937 e livre para maiores de 

determinada idade em outros anos. Essa categorização levou em conta as informações 

apresentadas na base de dados do Arquivo Miroel Silveira, que usa a terminologia tal qual 

apresentada nos documentos censórios. 

Chegamos a um total de 122 peças, sendo que 88 tiveram classificação etária livre; 1 

livre para maiores de determinada idade em 1937; 24 com cortes de palavras, frases ou 

páginas; 7 com classificação livre em 1937, porém com cortes quando censuradas em outros 

anos; 2 com classificação livre em 1937 e livre para determinada faixa etária em outros anos. 

É importante frisar que em 1937, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) ainda não 

havia sido criado, portanto a estrutura censória permaneceu a mesma do início da década de 

30. 
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Gráfico 1 - Processos estaduais da DDP de São Paulo em 1937 

 

Embora o ano de 1937 tenha tido diversas mudanças políticas, no campo do teatro elas 

não se traduziram em vetos por completo. Nenhuma das 122 peças foi impedida de ser 

apresentada, sendo que sua maioria, 72%, não teve nenhum corte e foi liberada para todas as 

idades. 

Embora nosso objetivo não seja fazer uma análise aprofundada da censura em 1937, 

achamos oportuno trazer à tona esses dados para cruzarmos com os dos anos de 1967 e 1968, 

nos quais a montagem de O Rei da Vela pelo Oficina passou pelas censuras estadual e federal 

respectivamente. 

Em resumo, a situação do teatro paulista na década de 1930 era ainda muito parecida 

com a do século XIX, tanto quanto à arquitetura dos edifícios teatrais, até os tipos de peça e 

sua estética. A maior parte dos espetáculos vinha ou do Rio de Janeiro ou do exterior e o 

objetivo era, em sua maioria, ―divertir, ou seja, suscitar o maior número de gargalhadas no 

menor espaço de tempo possível‖ (PRADO, 2003, p. 20). São do mesmo período as primeiras 

tentativas de romper com este estilo de teatro, como o caso da encenação de Deus lhe pague e 

do Teatro de Brinquedo. Oswald estava inserido neste contexto e sua dramaturgia buscava 

romper com o cenário cultural e teatral da época. Entender o contexto citado foi necessário 

para a compreensão da encenação de O Rei da Vela trinta anos depois de sua primeira 

publicação. Para tanto, faremos um breve panorama da censura prévia ao teatro, a fim de 

situar nosso objeto de estudo, o espetáculo produzido pelo grupo teatral Oficina.  

72%

1%

20%

6%
1%

PROCESSOS DE CENSURA NO AMS 

EM 1937

LIVRE - 88 PEÇAS (72%)

LIVRE PARA MAIORES - 1 PEÇA 

(1%)

COM CORTES - 24 PEÇAS (20%)

LIVRE EM 1937 - COM CORTES EM 

OUTROS ANOS - 7  PEÇAS (6%)

LIVRE EM 1937 - PARA MAIORES 

EM OUTROS ANOS - 2 PEÇAS (1%)
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CAPÍTULO 2 – 2º ATO: VETO AO REI – HISTÓRICO DA CENSURA PRÉVIA 
 

 

 trajetória da peça O Rei da Vela é marcada pela história da censura prévia 

ao teatro no Brasil. Desde sua origem, como mostrado no capítulo anterior, 

a peça sofreu restrições, embora não oficiais. Na década de 1960, sua 

relação com a censura institucionalizada será longa e supostamente marcante. Como uma das 

nossas hipóteses é justamente observar a relação entre a peça e a censura como processos 

concomitantes, torna-se necessário um histórico panorâmico da censura prévia ao teatro no 

Brasil. A partir disso poderemos verificar como essa relação se deu com o texto de Oswald de 

Andrade. 

A questão da censura no Brasil foi muitas vezes estudada referindo-se à imprensa
39

, e 

menos ao teatro. É o caso dos trabalhos de Beatriz Kushnir (2004) e Anne-Marie Smith 

(2000) que muito contribuíram na discussão sobre como a censura era aplicada, seus 

mecanismos e legislação. Contudo, as autoras ao argumentarem sobre a legalidade ou não da 

censura prévia, parecem diminuir o fato de que este tipo de censura já existia e era legalizada 

para o teatro antes mesmo do Golpe de 1964 (COSTA, 2006). A relação entre teatro e censura 

no Brasil data de 1845, ano em que o decreto nº 425 foi promulgado, estabelecendo a censura 

prévia ao teatro (COSTA, 2006). Nesse mesmo decreto, Dom Pedro II criou o Conservatório 

Dramático Nacional que, dentre outras coisas, deveria censurar os espetáculos teatrais. 

Desde o século XIX, observa-se a preocupação de se prezar o nome da família 

imperial e em julgar a moral. Isso é compreensível na medida em que o teatro era patrocinado 

pelo Estado, e este não subsidiaria algo que o atacasse. A explicação residiria no fato de que o 

teatro era um importante palco político. 

Com o advento da República, o teatro deixou de ser apenas entretenimento das elites e 

se tornou uma diversão de classe média. A censura foi institucionalizada em 1891 e tornou-se 

caso de polícia, isto é, a fiscalização dos espetáculos das diversões públicas e o exercício da 

censura estariam subordinados a ela. Os mecanismos de controle e punição, segundo Costa 

(2006, p. 80),  

deixam de ter o caráter pessoal e personalista que tiveram no Império, 

emanados da figura do Imperador e seus auxiliares, para refletir uma postura 

pública e legalizada capaz de representar o consenso da sociedade civil 

republicana. 

 

                                                 
39

 É importante frisar que no Brasil a censura à Imprensa data desde o período colonial. Conferir Algranti (2004). 
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Tanto que o Serviço Policial do Distrito Federal, seguindo as normas do Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores (MJNI), reorganizou suas atividades através do decreto nº 3.610 

de 14/4/1900 e designou ser de responsabilidade dos delegados de circunscrição 

inspecionar as associações públicas de divertimento e recreio, os teatros e 

espetáculos públicos de qualquer espécie, não só quanto à ordem e 

moralidade como também com relação à segurança dos espectadores. [Assim 

como] presidir aos teatros e demais espetáculos públicos, segundo 

designação do delegado auxiliar. (BRASIL, 1900 apud KUSHNIR, 2004, p. 

85)
40

 

 

A repressão deixaria de ter um rosto definido, e passaria a ter função fiscalizadora do 

Estado em nome da coletividade, ou seja, a censura era função da polícia. De acordo com 

Kushnir, havia uma preocupação especial com o teatro 

em razão das influências sobre os costumes que esse veículo pode exercer. 

Era por isso que essa atividade, segundo o governo, deveria ser vigiada pela 

polícia – o agente executor das medidas restritivas. (BRASIL, 1900 apud 

KUSHNIR, 2004, p. 87)
41

 

 

Foi nesse período, com o decreto n° 16.590, de 1924, que se regularizou a censura e a 

fiscalização das diversões públicas. Estabeleceu-se a necessidade de uma licença emitida pelo 

chefe de polícia com base nas informações de empresário ou diretor do espetáculo. Fora isso, 

regularizou-se a função do censor, nomeado pelo ministro da Justiça e Negócios Interiores 

após proposta do chefe de Polícia na condição de cargo de confiança. Daí a censura desse 

período se arrogar o direito de julgar aquilo que a sociedade acreditava ser aceitável ou não 

(COSTA, 2006). 

No início do século XX, havia uma preocupação em ordenar as atividades das casas de 

diversões públicas, com o objetivo de quantificá-las e estabelecer regras para seu 

funcionamento. Com o advento da República, a função do censor passou paulatinamente a ser 

policial, em contraposição ao que se propunha com o Conservatório Dramático, isto é, que 

contava com alguns intelectuais destacados na cena cultural que julgavam a arte. Com o 

decreto de 1924, estabeleceu-se o livre acesso do chefe de Polícia, delegados auxiliares, 

delegado e comissário do respectivo distrito ao espaço dos teatros. 

Já no período do governo de Getúlio Vargas, a censura foi organizada de maneira 

uniforme e federativa através do Decreto n° 21.240 de 4 de abril de 1932. A censura desse 

período tinha preocupação educativa e por isso controlava e coibia tudo que fosse considerado 

moral ou politicamente reprovável. Por isso, a função censória não era atribuída a um único 

                                                 
40

 BRASIL. Decreto nº 3.610 de 14/4/1900. Coleção de leis do Brasil, 1900, v.1 pp. 439-457. 
41

 Ibidem, p. 87. 
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órgão: a censura ―cultural‖, por exemplo, era de responsabilidade do Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores, e a repressão de caráter civil pertencia à Polícia Civil do Distrito Federal. 

Para entender a estrutura da censura desse período é importante sabermos que o 

Serviço Policial do Distrito Federal, de responsabilidade do chefe de Polícia e vinculado ao 

MJNI, era composto de: 

- Chefatura de Polícia; 

- Delegacias Auxiliares e Distritais, exceto a 4ª Delegacia Auxiliar que foi extinta; 

- Diretoria Geral do Expediente e Contabilidade; 

- Diretoria Geral de Investigações; 

- Inspetoria Geral de Polícia; 

- Delegacia Especial de Segurança Pública; 

- Colônia Correcional dos Dois Rios; 

- Diretoria Geral de Publicidade, Comunicações e Transportes. 

Esta última era responsável pelo 

serviço de censura teatral, publicidade e de comunicações, os serviços de 

rádio, telefones e telégrafos, os serviços de relação com os Estados, 

estrangeiro e biblioteca, os serviços de estatísticas e arquivo, os serviços de 

garagem, oficinas, assistência policial e o serviço de tipografia, com as 

atribuições que lhe forem conferidas pelos respectivos regulamentos. 

(BRASIL, 1933 apud KUSHNIR, 2004, p. 85)
42

 

 

Embora a Censura Federal já existisse, em 1934, o novo regulamento da Polícia Civil 

do Distrito Federal, a subordinava à Diretoria Geral de Publicidade, Comunicações e 

Transporte. Porém, à Inspetoria Geral da Polícia (IGP) ficava a responsabilidade da censura 

policial, enquanto para a Censura Federal ficava a censura política e moral. A IGP possuía em 

seus quadros a Polícia Especial, espécie de guarda exclusiva do presidente da República que, 

com o fim do Estado Novo, foi extinta e alguns de seus membros se tornaram censores. 

Desde 1930, o responsável pela censura, o chefe da Polícia Civil do Distrito Federal, 

Batista Luzardo, desenvolveu uma política cultural centralizada de cunho propagandístico. 

Em geral, censurava-se tudo o que difamasse o governo; tratava-se de uma censura mais 

política que moral, principalmente com instituição do Estado Novo em 1937, por Getúlio 

Vargas. Isso pode ser observado com a Constituição de 1937, no artigo 122, item 15 

(BRASIL, 1986 apud KUSHNIR, 2004, p. 95): 

todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, por escrito, 

impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos por 

lei. 

                                                 
42

 BRASIL. Decreto nº 22.332, 10/1/1933. Coleção de leis do Brasil, 1933, v. I, pp. 51-57. 
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A lei pode prescrever: 

Com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a censura prévia 

da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando à 

autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação
43

 

 

No caso do teatro, os órgãos censores que o fiscalizavam eram os mesmos que 

cuidavam do cinema (COSTA, 2006). Com a implementação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), em 27 de dezembro de 1939, atribuiu-se a um único órgão funções de 

propaganda, informação, documentação, controle, fiscalização e censura prévia: 

Art. 2: O DIP tem por fim: 

(...) 

Fazer a censura do Teatro, do Cinema, de funções recreativas e esportivas de 

qualquer natureza, da radiodifusão, da literatura social e política e da 

imprensa, quando a esta forem cominadas as penalidades previstas por lei. 

(...) 

Art. 14: Ficam transferidas para o DIP as atribuições concernentes à censura 

teatral e de diversões públicas, ora conferidas à Polícia Civil do Distrito 

Federal e a que se refere o capítulo V do Decreto nº 24.531, de 2/7/1934. 

Parágrafo único: Ficam incorporadas ao Quadro do DIP, a que se refere o 

artigo 18, deste decreto-lei, a carreira de Censor e um cargo de Censor – 

Padrão J, do Quadro I, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Art. 15: Ficam transferidos para o Quadro do DIP os cargos e funções 

gratificadas do Quadro I, do MJNI, que atendiam ao extinto Departamento 

de Propaganda e Difusão Cultural. (BRASIL, 1986 apud KUSHNIR, 2004, 

p. 95, 96)
44

 

 

Em cada estado da União, o DIP contava com um órgão estadual, o Departamento 

Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP). Já São Paulo contava com uma sucursal do DIP, 

diretamente subordinada à Interventoria Federal. É justamente esse DEIP de São Paulo que 

compõe o Arquivo Miroel Silveira, que esteve em funcionamento até o final da década de 

1960, contendo, portanto, o processo censório estadual de O Rei da Vela, que será analisado 

adiante. 

Com relação ao que deveria ser censurado, os critérios eram: 

garantir a ordem, a paz e a segurança da nação e dos brasileiros; assegurar a 

defesa da moralidade e dos bons costumes; defender o interesse público e 

proteger a infância e a adolescência. (COSTA, 2006, p. 108) 

 

A partir de 1939, com o decreto n° 1.915, o DIP estabelecia seu direito de fazer a 

censura prévia de peças de teatro e filmes. Além disso, esse decreto regulamentava dois tipos 

de censura: preventiva e repressiva. Dentre os critérios para essas censuras, estavam os 

                                                 
43

 BRASIL. Constituições do Brasil: de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967 e suas alterações. Brasília, 

Senado Federal, 1986, p.170. 
44

 Ibidem, pp. 666-73. 
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morais, religiosos e políticos. Sobre o tema foi promulgado neste mesmo ano o decreto nº 

1.949 que trazia os conteúdos que poderiam levar ao veto ou a cortes de peças teatrais: 

Art. 54. Será negada a autorização sempre que a representação, exibição ou 

transmissão:  

a) contiver qualquer ofensa ao decoro público;  

b) contiver cenas de ferocidade ou for capaz de sugerir a prática de crimes;  

c) divulgar ou induzir aos maus costumes;  

d) for capaz de provocar incitamento contra o regime vigente, a ordem 

pública, as autoridades constituidas e seus agentes;  

e) puder prejudicar a cordialidade das relações com outros povos;  

f) for ofensivo às coletividades ou ás religiões;  

g) ferir, por qualquer forma, a dignidade ou o interesse nacional;  

h) induzir ao desprestígio das forças armadas. (BRASIL, [19--]a) 

 

Neste mesmo decreto estabelecia-se a burocracia censória, desde os documentos 

necessários para requerer a censura de peças teatrais, até prazos e sanções para o não-

cumprimento das regras instituídas: 

Art. 57. Para a representação de qualquer peça teatral ou número de 

variedades, o empresário requererá por escrito ao D.I.P. a censura e o 

consequente registro da peça ou número, apresentando dois exemplares 

dactilografados ou impressos, sem emenda, razura (sic) ou borrão, bem 

como a prova de haver feito os pagamentos devidos.  

Parágrafo único. Os requerimentos que se referirem a pedido de censura, 

deverão conter a denominação da peça ou número, o gênero, o nome do 

autor ou compositor quando houver parte musicada, número de atos e o 

nome do tradutor, quando o original for estrangeiro.  

Art. 58. A censura será considerada de caráter normal ou de emergência.  

Art. 59. A censura normal e a de emergência devem ser requeridas cinco ou 

dois dias antes do da primeira representação, respectivamente.  

(...) 

Art. 60. Dentro dos prazos estatuídos (sic), será feita a censura requerida e 

autorizada ou negada a representação, declarando-se no caso de recusa, se 

esta é absoluta ou condicionada à supressão ou modificação de tópicos 

indicados.  

Art. 61. As modificações nos originais censurados apenas podem ser feitas 

decorridas 24 horas da decisão da censura.  

Art. 62. Qualquer que seja a deliberação da censura, um dos exemplares 

apresentados será conservado no arquivo do D.I.P., de ordem não poderá ser 

retirado sob qualquer pretexto, e o outro, conferido e visado, será entregue 

ao interessado, mediante recibo. 
 

O decreto ainda tratava da questão dos ensaios gerais e a proibição do improviso: 

Art. 64. Autorizada a representação o censor determinará dia e hora para o 

ensaio geral da peça ou dos números.  

Art. 65. Durante os ensaios gerais os artistas são obrigados a cumprir 

rigorosamente as determinações do D.I.P., tanto em relação ao texto da peça 

em ensaio como em relação a indumentária, aos gestos, marcações, atitudes 

e procedimento no palco.  

§ 1º Ao iniciar-se o ensaio geral, devem estar presentes todos os artistas e 

auxiliares que tomarem parte na representação.  
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§ 2º A violação das determinações consignadas neste artigo, será punida pelo 

representante do D.I.P. com admoestação verbal; no caso de reincidência o 

Diretor Geral do D.I.P. poderá impor as seguintes penas:  

I - multa de cincoenta (sic) por cento sobre os vencimentos da quinzena;  

II - a exclusão do artista da representação da peça.  

§ 3º Durante o ensaio geral, que é privativo da censura, cumpre ao 

empresário, ou a quem suas vezes fizer, não permitir a presença de pessoas 

estranhas à representação, sem consentimento expresso do censor.  

(...) 

Art. 79. Não serão absolutamente permitidas representações e execuções sob 

forma de improviso. 
 

Esta burocracia censória permaneceu com poucas mudanças até o período da Ditadura 

Militar, o que pode ser comprovado com a documentação presente no Arquivo Miroel Silveira 

da Biblioteca da Escola de Comunicações da USP.  

Em 1945, o DIP foi extinto e criou-se o Departamento Nacional de Informações 

(DNI), subordinado ao MJNI que tinha, dentre outras funções, algumas que antes eram 

atribuídas ao DIP: censura ao teatro, cinema, atividades recreativas e esportivas, radiodifusão, 

literatura social e imprensa. Existia ainda um órgão específico para as questões da diversão e 

dos costumes, as Delegacias de Jogos e Diversões (DJD), que tratavam da censura no sentido 

de assegurar a moral e a ordem públicas. Porém, em 1946, o DNI terminou suas atividades e 

já em dezembro de 1945, criou-se o Serviço de Censura de Diversões Públicas (SCDP), 

agência policial vinculada ao Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP). Com o 

decreto nº 20.493, de 1946, designou-se as atividades do SCDP, além de buscar reverter a 

ação censória da Constituição de 1934. A Carta de 1946 (BRASIL, 1946 apud KUSHNIR, 

2004, p. 98), em seu artigo 141, parágrafo 5º afirmava ser 

livre a manifestação do pensamento, sem que dependa da censura, salvo 

quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos termos 

que a lei presceitar (sic), pelos abusos que cometer. Não é permitido o 

anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros e 

periódicos não dependerá de licença do poder público. Não será, porém, 

tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a 

ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de classe.
45

 

 

Ou seja, embora houvesse o objetivo de acabar com os desmandos do Estado Novo, a 

censura ao teatro e às diversões públicas permaneceu, mesmo no chamado período de 

redemocratização. A justificativa para isso seria a de manter a moral e os bons costumes, o 

que caracterizaria uma censura mais moral que política. O que se conclui é que a censura que 

antes era dividida em duas vertentes, isto é, um órgão era responsável por sua aplicação 

                                                 
45

 BRASIL. Constituições do Brasil: de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967 e suas alterações. Brasília, 

Senado Federal, 1986. 
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policial (fiscalização) e outra por sua aplicação preventiva (exame prévio), agora é unificada 

num só órgão: o SCDP. Disto decorre o fato de que debaixo deste órgão reuniram-se aqueles 

policiais da Polícia Especial e os censores burocratas da Censura Federal. O resultado foram 

atitudes polarizadas quanto à prática da censura, porém prevaleceu sua característica 

burocrata de aplicação. 

Com o golpe de 1964, a censura prévia ao teatro continuou sendo da alçada do DFSP, 

o que se pode constatar através deste organograma
46

. 

 

 

Se nos aprofundarmos no Departamento de Polícia Federal, obteremos o seguinte 

esquema a partir de 1967
47

: 

                                                 
46

 Este esquema foi retirado de Kushnir (2004, p. 102). 
47

 Esquema retirado de Fagundes (1975). 

Figura 3 – Organograma da Censura de 1964  
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Figura 4 – Organograma da Censura a partir de 1967 
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O ano de 1967 é importante pois nele foram promulgadas a nova Constituição e a Lei 

de Imprensa que, mais uma vez trataram sobre a censura. A Carta de 1967 (BRASIL, [19--]b), 

publicada em janeiro daquele ano, postula em seu artigo 8º: 

VII - organizar e manter a policia federal com a finalidade de prover: 

(...) 

d) a censura de diversões públicas;  

 

Foi através deste artigo que a censura foi federalizada. Havia uma grande discussão 

sobre o fato de quem aplicaria a censura, a Censura Federal ou as Censuras Estaduais; 

exemplo deste impasse é a afirmação do ex-técnico de censura Coriolano de Loiola Cabral 

Fagundes (1975, p. 24, 25): 

O SCDP [Serviço de Censura de Diversões Públicas] declarava-se único 

órgão com competência de fazer censura e multava, sobretudo os exibidores 

de filmes, todo aquele que se submetesse a censurar estadual. As polícias 

estaduais (especialmente da Guanabara e São Paulo, depois imitadas pelas de 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e outras), por seu turno, não 
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desembaraçavam programa algum de cinema cujos filmes não houvessem 

sido liberados por seus respectivos serviços de censura. Isto porque – 

argumentavam – o poder de polícia é atribuído ao estado-membro, pela 

Constituição. A Censura é órgão policial, logo... Além disso, os juizados de 

menores, encabeçados pelos do Rio e de São Paulo, também começavam a 

se interessar e a exercer censura. Resultava daí que um filme, era censurado 

pelo governo federal em Brasília, onde pagava taxa, pelo Executivo estadual, 

que também taxava e, finalmente pelo juizado de Menores local. 

 

Com a Carta de 1967, este problema foi extinto, porém, na opinião de Fagundes, a 

censura aos textos de teatro e de novelas poderia ser executada por qualquer órgão 

descentralizado, em São Paulo e no Rio de Janeiro (FAGUNDES, 1975, p. 82). Embora a 

Carta de 1967 tenha sido promulgada em janeiro, o jornal Folha de S. Paulo (CENSURA de 

teatro será em Brasília, 1967, p. 3) noticiava em novembro do mesmo ano uma portaria que 

determinava a censura federal: 

a fim de uniformizar os critérios adotados pelo Serviço de Censura, quando 

da liberação de textos de peças teatrais e congêneres, o coronel Florimar 

Campelo, diretor geral da DFP, baixou portaria determinando que, 

doravante, somente na sede do Serviço de Censura, em Brasília, serão 

censurados aqueles textos. 

 

Ou seja, a implementação da lei levou certo tempo para ocorrer definitivamente. 

Talvez daí se explique o fato de que a peça O Rei da Vela tenha passado inicialmente por 

censura federal e depois ter seguido para a censura estadual em setembro de 1967. Apesar 

disso, causa-nos estranhamento a passagem da peça pela censura estadual, já que pela lei esta 

era aplicada exclusivamente pela Polícia Federal. Ou seja, apesar da nova legislação observa-

se o embate entre a Censura Federal e as Censuras Estaduais. 

A Lei de Imprensa de nº 5.250 (BRASIL, [19--]c), de 9 de fevereiro de 1967, que 

regula sobre a liberdade de manifestação do pensamento e de informação, afirma em seu 

primeiro artigo que: 

é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão 

de informações ou ideia, por qualquer meio, e sem dependência de censura, 

respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. 

 

Apesar disso postula em seu primeiro artigo, no segundo parágrafo: 

o disposto neste artigo não se aplica a espetáculos e diversões públicas, que 

ficarão sujeitos à censura, na forma da lei, nem na vigência do estado de 

sítio, quando o Govêrno (sic) poderá exercer a censura sôbre (sic) os jornais 

ou periódicos e empresas (sic) de radiodifusão e agências noticiosas nas 

matérias atinentes aos motivos que o determinaram, como também em 

relação aos executores daquela medida. 

 



 

 

P
ág

in
a4

5
 

As chamadas diversões públicas, tendo dentre elas o teatro, sempre foram 

consideradas como passíveis de censura, independentemente do regime pelo qual o país 

estava passando. Percebe-se inclusive como tal assunto é tratado com naturalidade pela 

legislação, em relação à censura prévia à imprensa, considerada apenas em situações de 

exceção. 

Em 21/11/1968, a lei nº 5.536 tratava sobre as novas regras de censura às obras teatrais 

e cinematográficas, revolucionando com relação à censura prévia. Afirmava-se que a censura 

ao teatro seria classificatória, proibindo cortes no texto desde que não atentassem contra a 

segurança nacional e o regime representativo e democrático, ou ainda que incentivasse a luta 

de classes. Com relação aos tipos de classificações etárias, no pós-68 temos: impróprio ou 

proibido para menores de 10 (dez), 14 (quatorze), 16 (dezesseis) ou 18 (dezoito) anos, além 

da categoria livre. 

Esta lei ainda regulamentava sobre os pré-requisitos para o cargo de censor, mudando 

inclusive o nome do cargo cara ―técnico de censura‖: 

Ser brasileiro; 

Ter 18 (dezoito) anos completos; 

Estar quite com as obrigações militares; 

Estar em gozo dos direitos políticos; 

Ter procedimento irrepreensível; 

Apresentar diploma devidamente registrado, de conclusão de curso superior 

de Ciências Sociais, Direito, Filosofia, Jornalismo, Pedagogia ou Psicologia; 

Aprovação em concurso de habilitação à matrícula, público, de provas e 

títulos; 

Aprovação em exame psicotécnico, para confirmação de temperamento 

adequado; 

Aprovação em exame médico e físico. (FAGUNDES, 1975, p. 83) 

 

Um dos pontos mais importantes desta lei foi a criação do Conselho Superior de 

Censura (CSC), diretamente subordinado ao Ministério da Justiça, que tinha por objetivo 

auxiliar nos processos de censura, isto é, uma vez censurado, o artista poderia recorrer à 

decisão através do Conselho. O CSC deveria ser composto por dezesseis membros, oito deles 

ligados ao governo (Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, das Comunicações, 

Conselhos Federais de Cultura e Educação, Serviço Nacional de Teatro, Instituto Nacional de 

Cinema e Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor) e oito ligados à sociedade civil 

(Academia Brasileira de Letras, Associações Brasileiras de Imprensa, dos Autores Teatrais, 

dos Autores de Filmes, dos Produtores Cinematográficos, dos Artistas, dos Técnicos em 

Espetáculos de Diversão Pública e dos Autores de Radiodifusão). Embora representasse um 

avanço para um quadro mais liberal, esse Conselho só foi efetivado em 1979. Uma das razões 
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para isto talvez seja que menos de um mês após a promulgação da lei nº 5.536, o Ato 

Institucional nº 5 tenha sido implementado. 

Como afirma Kushnir, no período pós-68 a censura era sempre percebida como um ato 

político e não apenas aplicada ao universo das diversões públicas. Colaborando para este 

cenário, em 1969, foi estabelecida a Lei de Segurança Nacional (BRASIL, [19--]d) que, no 

artigo 45, decretava: 

I - Utilizando-se de quaisquer meios de comunicação social, tais como 

jornais, revistas, periódicos, livros, boletins, panfletos, rádio, televisão, 

cinema, teatro e congêneres, como veículos de propaganda de guerra 

psicológica adversa ou de guerra revolucionária ou subversiva; 

 

Pena: Detenção de 1 a 4 anos 

 

O Decreto-lei n° 1077, de 26 de janeiro de 1970, que foi ―instituído durante a 

administração de Emílio Garrastazu Médici, sob a alegação da necessidade de defesa da moral 

e dos bons costumes‖ (MATTOS, 1996, p. 38), é o principal ponto de discordância dos 

autores. Para Beatriz Kushnir (2004) este decreto legalizou a censura prévia, enquanto que, 

para Smith (2000), este tipo de censura sempre foi inconstitucional. Outro ponto de debate 

sobre este decreto é para o quê se destinava. Enquanto para Sérgio Mattos ele se destinava à 

imprensa, Carlos Fico entende que este decreto não era voltado à imprensa, mas sim a livros, 

revistas, rádio e televisão. Segundo ele (FICO, 2004, p. 89, 90), 

a confusão talvez decorra do fato de que a censura das diversões públicas 

tinha caráter majoritariamente prévio. Peças de teatro, filmes e, a partir do 

decreto, programas de televisão, de rádio, alguns livros e revistas eram 

censurados antes de serem divulgados. 

 

Essa distinção é importante porque ela se insere na discussão sobre o recorte temporal 

feito por estes autores. Kushnir, por exemplo, recorta seu objeto entre o AI-5 e 1988, apesar 

de ter recuado muitas vezes para 1964 e até mesmo para o período republicano anterior. Já 

Smith prioriza os anos de 1968 a 1978, talvez porque a censura da imprensa a partir do AI-5 

―sistematizou-se, tornou-se rotineira e passou a obedecer a instruções especificamente 

emanadas dos altos escalões do poder‖ (KUSHNIR, 2004). Ou seja, o recorte que 

normalmente privilegia o período pós-AI-5 tem um ponto de vista distinto, visto que a 

censura aplicada às diversões públicas já existia antes mesmo da ditadura militar brasileira. 

Daí ser importante recuar na periodização para se analisar se a censura às diversões públicas 

modifica-se durante a ditadura. 

Podemos concluir com base no que foi exposto até aqui que se há uma discussão 

bibliográfica com relação à censura, ela existe mais no que se refere à sua aplicação à 
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imprensa do que ao teatro. Isso porque, conforme visto através da legislação, esta sempre 

determinou a censura às diversões públicas, dentre as quais se encontra o teatro, como algo 

previsível e aceitável, tanto que a base legislatória durante a Ditadura Militar para tal 

atividade data de 1946, período de redemocratização. 

Uma de nossas hipóteses é justamente que as memórias cristalizaram o ano de 1968 

como um marco divisório na história da censura devido à promulgação do Ato Institucional nº 

5 que cassava direitos políticos, entre outras coisas. Essas memórias erigiram o ano de 1968 

como um marco com relação à censura devido ao controle da imprensa que passou a ser mais 

sistemático. Nesse sentido, a censura prévia ao teatro foi tratada nos parâmetros da imprensa e 

da legislação, deixando de lado sua longa duração histórica no Brasil e principalmente a 

centralização na Censura Federal como órgão responsável por sua aplicação. Ou seja, no 

Brasil, a ideia de liberdade de expressão está intimamente vinculada à trajetória da censura à 

imprensa. 

É o que procuraremos verificar através das memórias dos envolvidos nos processos de 

censura de O Rei da Vela que não só passou por esse período, como são frutos dessas 

mudanças na legislação e na prática da censura no Brasil.  
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CAPÍTULO 3 – OFICINA DE REBELDIA 
 

 

[O Oficina] Tantas vezes desfeito e desmembrado, 

continua a existir. E continua a ser um símbolo de 

resistência cultural. 

(PEIXOTO, 1982, p. 8) 

 

m estudo de caso sobre a peça O Rei da Vela não poderia deixar de 

contemplar a marcante encenação montada pelo grupo teatral Oficina. Uma 

vez que não se pode desvincular o texto da encenação, é essencial entender 

como a montagem foi processada. Daí a importância em estudar como tal peça chegou às 

mãos do diretor José Celso Martinez Corrêa. Para isto, torna-se necessário compreender a 

história e trajetória do grupo, desde os tempos de amador, até o teatro profissional. Além 

disso, o Oficina é um capítulo essencial da história do teatro brasileiro contemporâneo, 

compondo junto com a questão da censura e da produção modernista a tríade deste trabalho. 

O grupo Oficina tem sua origem na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no 

bojo das atividades culturais do Centro Acadêmico XI de Agosto. Embora sua trajetória 

inicial tenha sido semelhante a de muitos outros grupos universitários, o Oficina era 

repudiado
48

. Seus integrantes eram considerados ―casta intelectual‖ já que não participavam 

nas lutas da política estudantil (PEIXOTO, 1982, p. 13). Inclusive, muitos de seus membros 

vieram de Araraquara, onde participaram do Centro Cultural Alberto Torres, entidade 

integralista
49

. Foi dessa experiência em Araraquara que surgiu o tema das primeiras peças 

escritas por José Celso Martinez Corrêa e encenadas pelo grupo: 

Vento Forte para Papagaio Subir e A Incubadeira eram variações em torno 

de assuntos bastante pessoais vivenciados pelos componentes do grupo. 

Eram peças quase autobiográficas de José Celso. Vê-se, pois, que se tratava 

de um conjunto completamente desligado de qualquer programa de ação 

social. (SILVA, 2008, p. 19) 

                                                 
48

 ―A princípio o conjunto (Oficina) não despertava a simpatia do meio teatral, pela sua aparência ligeiramente 

grã-fina, mas era visível na inquietação algo desorientada de seus elementos com matizes de filhinhos de papai, 

de existencialistas cristãos, uma sincera procura de novos caminhos, um verdadeiro desejo de acertar.‖ 

MAGALDI, Sábato. A engrenagem, Suplemento Literário de O Estado de São Paulo, 10/10/1960 apud SILVA 

(2008, p. 19) 
49

 O marco do integralismo no Brasil se deu com a fundação do partido da Ação Integralista Brasileira (AIB), em 

1932. Seu líder era Plínio Salgado, um dos participantes da Semana de Arte Moderna de 1922. ―Anticomunista e 

antiliberal por princípio, a AIB polarizou a política em meados dos anos 30, quando se tornou o primeiro partido 

nacional de massa. Os integralistas ganharam mais importância depois do fracasso do golpe comunista, que 

pulverizou a ANL, rival da AIB. Com suas camisas verdes, equivalentes às camisas pretas dos fascistas, a 

saudação ‗Anauê‘, que ecoava o Heil Hitler, e a letra grega sigma, símbolo que fazia referência à suástica, os 

integralistas pareciam uma caricatura da extrema direita europeia, mas estavam longe de ser uma força 

desprezível‖. (PILAGALLO, 2009b, p. 79-80) 

U 
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O surgimento do grupo se deu em 1958, durante a Era Kubitscheck, na qual Juscelino 

Kubitscheck, legalmente eleito, conduziu o país até 1960. Sua administração teve início após 

o segundo governo de Getúlio Vargas (1951 a 1954). Conhecido pelas realizações 

econômicas, a direção de Kubitscheck prometia ―cinqüenta anos de progresso em cinco anos 

de governo‖ (SKIDMORE, 1975, p. 204). A base para tal crescimento econômico foi a 

indústria que, entre 1955 e 1961, teve um aumento de 80% em sua produção, sendo as 

indústrias do aço, mecânicas, elétricas e de comunicações e de transportes responsáveis pelas 

porcentagens mais altas, 100%, 125%, 380% e 600%, respectivamente (SKIDMORE, 1975, 

p. 204). Temos então uma política de nacionalismo desenvolvimentista, na qual as indústrias 

básicas receberam apoio para expandirem. 

No teatro, foi um período marcado pelo Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), 

considerado um dos primeiros grupos de teatro profissional da modernidade em São Paulo. 

Surgido na década de 1940, da união de Francisco Matarazzo Sobrinho e Franco Zampari, em 

1948, o TBC já possuía um espaço na Rua Major Diogo.
50

 O TBC inaugurou aquilo que será 

considerado um teatro sério e profissional, com grandes atores, diretores, cenografia e 

sonoplastia. O livro de Barbosa Lessa (1958, p. 140), Primeiras noções de teatro para os 

estudantes brasileiros de cursos avançados e professores nos dá pistas do papel do TBC no 

período: 

em outubro de 1948, finalmente, inicia suas atividades em São Paulo, por 

obra de Franco Zampari, o ―Teatro Brasileiro de Comédia‖, que pela 

primeira vez lançava um elenco permanente de artistas – fato até então 

inédito em nossa terra – e que logo se transformava na maior companhia 

brasileira de teatro (hoje mantém mais de 40 funcionários, entre artistas, 

burocráticos, mecânicos, serventes, etc.). O sucesso do T.B.C. se justificou, 

em parte, pela garantia financeira inicial, mas principalmente pelo cuidado 

artístico das suas realizações, contando para tal com a valiosíssima 

contribuição de diretores como Ziembinski e Ruggero Jacobbi, de formação 

cultural européia mas já radicados no Brasil, e de diretores especialmente 

contratados na Europa, tais como, primeiramente, ADOLFO CELI, e, 

depois, Luciano Salce, Flamínio Bollini Cerri, Maurice Vaneau e 

ALBERTO D‘AVERSA. 

 

De acordo com a citação acima, a vida teatral ―pré-TBC‖ era pontuada por 

companhias que tinham um ator ou atriz de sucesso e reconhecimento público, ao redor do(a) 

qual giravam as produções. Os salários eram diretamente ligados à bilheteria, ou seja, se a 

                                                 
50

 É importante frisar que o TBC, ―em seus 18 anos de gestão particular, nunca recebeu nenhuma verba oficial ou 

subsídio, ainda que os tivesse solicitado‖ (MOSTAÇO, 1982). Daí reforça-se a ideia de dificuldade econômica 

por que passavam as companhias de teatro, mesmo antes da ditadura militar. 
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peça fosse bem sucedida, o elenco era pago, caso contrário, não. Isto é, dependia muito da 

temática e das escolhas de peças para que uma companhia fizesse sucesso (MOSTAÇO, 

1982). 

Em 1958, começava-se a questionar os valores propostos e representados pelo TBC, 

principalmente pelo grupo Arena, que trazia à cena o autor e o encenador nacional, através da 

montagem de Eles não usam Black-Tie de Gianfrancesco Guarnieri, com direção de José 

Renato. O Teatro de Arena surgiu com uma nova proposta, tanto no que se refere à disposição 

de palco e plateia, quanto na escolha de textos e de direção. Segundo Sábato Magaldi 

(MAGALDI, 1984), o Teatro de Arena valorizou o autor nacional; ao invés de buscar peças 

de autores europeus, ou nacionalizava-se os clássicos, ou encenava-se os autores brasileiros. 

Quanto à disposição palco/plateia, o Arena inovou ao propor algo que possibilitava um maior 

contato com o público, visto que era apenas necessário um local com cadeiras em volta, com 

alguma iluminação precária. Isso é importante na medida em que a questão financeira era 

ainda uma barreira para o teatro nacional. Por isso, a não necessidade de cenário e palco era 

bem-vinda para um teatro que, muitas vezes, tinha de se autossustentar. Neste contexto o 

Oficina fez sua estreia com A Ponte de Carlos Queiroz Telles e Vento forte para um papagaio 

subir de José Celso Martinez Corrêa. 

De acordo com J. Guinsburg e Armando Silva (GUINSBURG e SILVA, 1992, p. 95), 

esse período corresponderia à primeira fase do grupo, do estudo da técnica realista
51

 de 

interpretação; o grupo sofreu influência do sistema Stanislavski
52

 e ainda tinha uma visão 

tradicional do fenômeno teatral. O público era reduzido ao papel de observador, impotente e 

distante (GUINSBURG e SILVA, 1992, p. 98). Neste momento o Oficina alugou o Teatro 

Novos Comediantes, na Rua Jaceguai, 520, e estreou suas peças num dia de greve como narra 

Peixoto: 

                                                 
51

 ―A reação contra o teatro romântico no Brasil aconteceu antes mesmo do esgotamento desse movimento 

literário na prosa, na poesia e na própria dramaturgia. Durante pelo menos dez anos, entre 1855 e 1865, 

Romantismo e Realismo vão disputar a preferência de autores, atores e públicos nos teatros do Rio de Janeiro e 

de outras cidades do país. Para os adeptos do Realismo, o modelo dramatúrgico a ser seguido é Alexandre 

Dumas Filho, secundado por Émile Augier. Nas peças desses autores franceses, as chamadas comédias realistas, 

ou dramas de casaca, já não se encontram as paixões exacerbadas, o ritmo tenso da ação dramática e o colorido 

forte do drama romântico. Ao contrário, ambos fazem da naturalidade um princípio norteador na criação dos 

diálogos e das cenas, visando a uma descrição mais verdadeira dos costumes da burguesia, classe com a qual se 

identificavam. Ao mesmo tempo, suas peças têm feição moralizadora. Ou seja: à descrição dos costumes 

justapõe-se a prescrição de valores éticos como o trabalho, a honestidade, o casamento, no interior de um enredo 

que se presta ao debate de questões sociais e que opõe bons e maus burgueses.‖ (GUINSBURG, FARIA e 

LIMA, 2009, p. 292) 
52

 Constantin Sergeyevich Alexeyev (Stanislavski), ator, diretor e escritor russo, nasceu em 1863 e morreu em 

1938. O sistema teatral que leva o seu nome foi desenvolvido no início do século XX e em resumo procura trazer 

uma forma de atuação realística, na qual o ator busca se colocar no lugar de seu personagem, estudando-o para 

que pareça o mais próximo da vida real (BENEDETTI, 1982). 
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poucos estavam em cena, mas me contam que cerca de 40 ou 50 pessoas 

nesta época viviam em torno do grupo. Na estréia um inesperado 

acontecimento: na platéia, o principal crítico paulista, Décio de Almeida 

Prado, que fez uma previsão errada: para ele o positivo do espetáculo teria 

sido o aparecimento de um expressivo futuro autor, José Celso. 

(GUINSBURG e SILVA, 1992, p. 15) 

 

Peixoto fala da previsão errada de Décio de Almeida Prado pelo fato de que José 

Celso acabou enveredando não pelo caminho da autoria, mas sim pela direção de encenações. 

Já nesta primeira fase o grupo teve dificuldades para encontrar recursos financeiros 

para montagem de peças e partiu para concursos de TV, onde ganhou com Vento Forte; além 

disso, encenou peças em boates e lançou o ―teatro a domicílio‖, projeto que apresentava peças 

teatrais em residências ricas de São Paulo. O grupo ganhou um galpão para os ensaios e 

estudos cedido por Jorge Cunha Lima: a ―Quitanda‖ foi a primeira sede do Oficina na rua 

Santo Antonio, 1048. 

O nome Oficina ficou por sugestão de Queiroz Telles (PEIXOTO, 1982, p. 17): 

Roberto Freire teve um grupo de teatro no Colégio São Luiz (em 1953/54, 

mais ou menos) com o nome de ―Oficina‖. O grupo nunca se apresentou. (...) 

a trilogia de José Celso teve uma conclusão: chegou a ser escrita e até 

anunciada, mas não foi encenada. Chamava-se Cadeiras na Calçada. A 

incubadeira estreou em junho de 59. No espaço do Teatro de Arena. 

 

Foi com A incubadeira que o grupo ganhou três prêmios (melhor atriz para Etty 

Fraser, melhor texto e melhor direção) no II Festival Nacional de Teatro de Estudantes, em 

Santos, 1959. Neste contexto, em que começava a ganhar reconhecimento da crítica teatral, o 

grupo teve se decidir se continuaria sua trajetória independente ou se fundiria com o Arena. O 

Oficina, desde seu início teve grande influência do grupo teatral Arena, tanto que Etty Fraser, 

atriz e uma das primeiras integrantes do grupo, chegou a afirmar que o Oficina era filho do 

Teatro de Arena (SILVA, 2008, p. 19): 

durante muito tempo houve um impasse dentro do Oficina – juntar-se ou não 

com o Arena. Os primeiros cursos de interpretação foram dados por Augusto 

Boal, então diretor do Teatro de Arena.  

(...) De um lado era necessário um contato com o Arena – uma experiência 

gratificante em termos de aprendizagem e uma posição inquietante em 

relação à eficácia do teatro como modificador da sociedade. De outro, era 

um grupo com objetivos próprios que não se coadunavam totalmente com os 

objetivos do grupo profissional. A relação estabelecida entre os dois 

conjuntos foi formulada da seguinte maneira: o Oficina permaneceria como 

elenco autônomo, mantendo certa vinculação ideológica, ressalvadas 

algumas divergências, com o Teatro de Arena. 
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3.1 Oficina: do amador ao profissional 

 

 

Em 1960, o Oficina decidiu por seguir sua trajetória independente e, segundo Peixoto 

(1982, p. 17), encerrou a fase de teatro amador com a encenação de A engrenagem de Sartre. 

Com esta peça a companhia de teatro saiu do intimismo e partiu para a ação, para o social. 

Talvez por esta razão o Juizado de Menores e o Departamento de Diversões Públicas (DDP) 

tenham proibido a encenação que seria realizada em 30 de outubro de 1960, no Museu do 

Ipiranga. Como protesto, o Oficina enviou um documento que rebatia as alegações da censura 

e desfilou pelas ruas amordaçado, juntando-se a uma manifestação de grevistas da fábrica 

Aymoré, acabando por realizar o espetáculo no C. A. Ipiranga. Apesar disto, mesmo 

convidados, os grevistas foram impedidos de assistir à encenação. 

Enquanto 1961 foi um ano de crise financeira para o teatro em geral, tanto que o TBC 

interrompeu os ensaios de A Semente de Gianfrancesco Guarnieri, para o Oficina foi o ano em 

que sua sede alugada e reformada foi inaugurada com A vida impressa em dólar de Clifford 

Odetts. Embora a estreia contasse com a presença da esposa do prefeito de São Paulo, Maria 

de Lourdes Prestes Maia, no dia seguinte, o prédio foi interditado pela polícia (PEIXOTO, 

1982, p. 24). Os censores alegaram que os cortes estabelecidos não foram respeitados, e que o 

título da peça era problemático. No mesmo dia que o prédio foi interditado, o grupo interpôs 

um recurso refutando tais alegações; no dia 18 de agosto, a DDP realizou uma reunião, mas 

não chegou a uma conclusão. Como os dias 19 e 20 eram sábado e domingo, o espetáculo só 

voltou em cartaz no dia 23. Neste meio tempo, a imprensa divulgou que o problema não seria 

a censura da peça, mas sim a interdição do prédio que estaria sem visto sanitário e apresentava 

algumas irregularidades. 

Após muitas idas e vindas, criou-se uma comissão de intelectuais para dar um parecer 

sobre a peça. O dia 22 foi marcado por diversos acontecimentos: o Governador Carvalho 

Pinto tomou conhecimento do ocorrido e pareceu disposto a uma solução positiva; em 

contrapartida, Virgilio Lopes da Silva, Secretário de Segurança Pública, marcou um novo 

ensaio especial para ver o espetáculo; neste mesmo dia a Prefeitura fez nova vistoria do prédio 

e confirmou o ―habite-se‖ que havia sido dado anteriormente. Por fim, ainda no dia 22, o 

Secretário de Segurança Pública liberou o prédio e o espetáculo ―abrindo mão dos cortes 

anteriores e tornando obrigatória apenas a inocente e ingênua substituição de algumas 

palavras...‖ (PEIXOTO, 1982, p. 26) 
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O espaço teatral do Oficina foi completamente modificado em relação a antiga sede do 

Teatro Novos Comediantes
53

; o projeto, assinado pelo arquiteto Joaquim Guedes, criou o 

chamado ―teatro sanduíche‖, uma semiarena no centro, com plateia dos dois lados. O Oficina 

trazia uma nova abordagem na linguagem cênica e, além disso, o texto de Odetts aprofundava 

as questões sociais e políticas e, para tanto, foi utilizado como instrumento para pensar a 

realidade brasileira. Com esta encenação, José Celso assumiu a direção e, influenciado pelo 

Actors Studio
54

, conhecido através de Augusto Boal
55

, e pelo método Stanislavski através de 

Eugenio Kusnet
56

, obteve resultado positivo. 

O Oficina iniciava assim um período de peças de autores americanos. No campo da 

política brasileira, em 1961, o sucessor de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, renunciou em 

agosto daquele ano. Havia uma crise política severa, na qual o vice de Quadros, João Goulart, 

assumiu a presidência diante da ameaça de deposição pelos militares.  

A situação política mundial não era a mais estável após a 2ª Guerra Mundial
57

. A 

união entre Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS) se dissolveu com o fim do 

conflito, dando origem a outro confronto, a chamada Guerra Fria: 

a peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia 

perigo iminente de guerra mundial. Mais que isso: a retórica apocalíptica de 

ambos os lados, mas sobretudo do lado americano, os governos das duas 

superpotências aceitaram a distribuição global de forças no fim da Segunda 

Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder desigual mas não 

contestado em sua essência. A URSS controlava uma parte do globo, ou 

sobre ela exercia predominante influência – a zona ocupada pelo Exército 

Vermelho e/ou outras Forças Armadas comunistas no término da guerra – e 

não tentava ampliá-la com o uso de força militar. Os EUA exerciam controle 

e predominância sobre o resto do mundo capitalista, além do hemisfério 

                                                 
53

 Casa que, anteriormente, era ―(...) ocupada por um grupo teatral de espíritas, chamado ‗Teatro de Novos 

Comediantes‘ ‖. (SILVA, 2008, p. 17) 
54

 Fundado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 1947, suas origens remontam ao Group Theatre (1931-

1941) que era influenciado pelas descobertas e pelo sistema Stanislavski. Com o fim do grupo, alguns de seus 

integrantes fundaram o Actors Studio como forma de preservar e desenvolver a forma de atuar que o grupo havia 

criado (ACTORS STUDIOS, [19--?]). 
55

 ―Augusto Pinto Boal (Rio de Janeiro RJ 1931 - idem 2009). Diretor, autor e teórico. Por ser um dos únicos 

homens de teatro a escrever sobre sua prática, formulando teorias a respeito de seu trabalho, torna-se uma 

referência do teatro brasileiro. Principal liderança do Teatro de Arena de São Paulo nos anos 1960. Criador do 

teatro do oprimido, metodologia internacionalmente conhecida que alia teatro a ação social.‖ (Boal, Augusto 

(1931 - 2009), [20--]) 
56

 ―Eugênio Chamanski Kuznetsov (Rússia 1898 - São Paulo SP 1975). Mais destacado ator de formação 

stanislavskiana no teatro brasileiro, criador de papéis marcantes e emérito professor de uma geração de atores 

nos anos 1960 e 1970.‖ Integrou os principais grupos de teatro das décadas de 1950, 1960 e 1970: TBC, Arena e 

o Oficina. (Kusnet, Eugênio (1898 - 1975), [20--]) 
57

 Conflito mundial (1939 a 1945) que refletiu a união entre os países Aliados (Estados Unidos, União Soviética, 

Império Britânico, França, China, Polônia e Brasil) contra um inimigo comum: a Alemanha nazista e os países 

do Eixo (Itália, Japão, entre outras nações). ―Tornou-se uma guerra internacional, porque em essência suscitou as 

mesmas questões na maioria dos países ocidentais. Foi uma guerra civil, porque as linhas que separavam as 

forças pró e antifascistas cortavam cada sociedade.‖ (HOBSBAWM, 1995, p. 146) 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=cias_biografia&cd_verbete=657
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=conceitos_biografia&cd_verbete=616
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imperial das antigas potências coloniais. Em troca, não intervinha na zona 

aceita de hegemonia soviética. (HOBSBAWM, 1995, p. 224) 

 

Embora a situação de delimitação de hegemonia fosse relativamente clara na Europa, 

fora deste continente a disputa não tinha contornos definidos. O Brasil acabou alinhando-se 

aos EUA, porém não sem conflitos e disputas internas. Prova disso foi a sucessão de Jânio 

Quadros por João Goulart. Quadros não se alinhou aos EUA e estabeleceu, ao longo de seu 

governo, relações com países do bloco liderado pela URSS (PILAGALLO, 2009c, p. 19). A 

oposição, representada pelo partido da União Democrática Nacional (UDN), não via com 

bons olhos a aproximação de Quadros com países comunistas; juntamente com alguns 

militares, os oposicionistas reclamavam da atitude do então presidente quanto à invasão de 

Cuba: 

(...) a UDN e os militares a ela ligados se mostravam francamente refratários 

à orientação independente de Jânio, que no auge da Guerra Fria não titubeou 

em enfrentar os interesses norte-americanos, negando o apoio do Brasil à 

frustrada invasão de Cuba, em abril de 1961. (PILAGALLO, 2009c, p. 19) 

 

A crise brasileira atingiu seu auge quando Quadros condecorou com a Ordem do 

Cruzeiro do Sul o líder comunista e ministro cubano, Ernesto ―Che‖ Guevara, em sua 

passagem por Brasília. A oposição anunciava que Quadros pretendia um golpe, fechando o 

Congresso para aprovação de reformas de seu interesse. A partir desse conjuntura, Jânio 

Quadros renunciou no dia 25 de agosto de 1961. João Goulart (Jango), vice-presidente, 

encontrava-se na China comunista, piorando a crise estabelecida. 

A aversão a Jango datava dos tempos em que, como ministro do Trabalho de 

Getúlio Vargas, ele despertou a ira dos conservadores, que identificavam em 

sua atuação o projeto de criar uma república sindical no Brasil. Na ocasião, 

Jango deixou o governo justamente por pressão dos militares. Foi demitido 

depois que, no início de 1954, um manifesto assinado por mais de 80 

coronéis o condenou por querer dobrar o salário mínimo. Além de criticado 

por suas ligações sindicais, Goulart era tido por militares como um homem 

fraco e dominado por comunistas – e o comunismo, desde a Intentona de 

1935, consistia na principal preocupação das Forças Armadas. 

(PILAGALLO, 2009c, p. 24-25) 

 

Apesar da situação, Jango assumiu a presidência do país através de uma manobra que 

instaurou o parlamentarismo, que durou poucos anos. Toda a instabilidade do contexto 

político que se seguiu foi colocada em cena pelo Oficina, porque, para o grupo, o teatro 
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deveria funcionar como uma oficina de pesquisa, um espaço de experimentação. A partir daí, 

montou-se peças como Um Bonde Chamado Desejo
58

 e Todo Anjo é Terrível
59

. 

Para a criação dos espetáculos, havia uma preocupação não apenas com a 

interpretação, mas também com outros estudos pertinentes, como de História, Sociologia e 

Economia. 

Este tipo de análise, cujo objetivo era não apenas conhecer a fundo a matéria 

tratada mas também descobrir como assimilá-la e compreendê-la a partir da 

realidade nacional, para obter um diálogo efetivo e crítico com a platéia 

brasileira, garantiram o nível de harmonia e aprofundamento do trabalho de 

encenação. (PEIXOTO, 1982, p. 33) 

 

Tais tipos de análises serão importantes posteriormente para entendermos as 

encenações montadas no período do golpe militar de 64 e seus desdobramentos. 

Em 1962, sob forte crise financeira, o Oficina estreou Quatro num Quarto
60

 de 

Katáiev vendendo ingressos com descontos de 2 por 1. Ainda neste ano, Ítala Nandi e 

Fernando Peixoto se uniram ao grupo. 

Em 1963, o Oficina inaugurou uma nova fase com a encenação de Pequenos 

Burgueses de Górki. O espetáculo era um fracasso de público até o dia em que o crítico Yan 

Michalski, do Jornal do Brasil, ao tentar assistir a peça foi informado que o teatro estava 

lotado. Não havia, porém, nenhum espectador naquele dia, por isso o grupo inventou que 

teatro estava lotado para não obter uma crítica ruim. Michalski escreveu a respeito de não ter 

conseguido ver a peça devido sua lotação; a partir disso, poucos dias depois, as sessões 

lotaram. (PEIXOTO, 1982) 

Essa segunda fase do grupo surgiu da necessidade de encontrar novos registros 

temáticos dos problemas e inquietações pelas quais o Brasil e o mundo passavam. Havia, 

portanto, uma maior preocupação com a questão social e, foi neste momento que o público 

passou a ser mais valorizado através da influência da teoria da cena épica de Bertolt Brecht. 

                                                 
58

 Peça do dramaturgo norte-americano Tennessee Williams, ―(...) era um dos grandes dramaturgos do momento 

e, de certo modo, refletia as inquietações sociais e, principalmente, existenciais, da juventude intelectualizada de 

então. O prato era perfeito para o Oficina: um texto up to date (para se ter uma ideia da badalação, basta dizer 

que a própria Vivien Leigh, intérprete de Blanche no cinema, veio assistir à estréia), com um conteúdo bastante 

próximo de seu universo de vivência e a necessidade de um aprofundamento dos estudos de Stanislavski.‖ 

(SILVA, 2008, p. 30) 
59

 Peça de Ketti Frings, adaptação de Thomas Wolfe, apresentava a mesma ―(...) preocupação com a dramaturgia 

americana, o mesmo senso de profissionalismo, mais uma vez o contato com atores famosos – na oportunidade 

os convidados foram Sadi Cabral e Henriette Morineau. A verdade é que o Oficina tentou uma nova 

superprodução.‖ (SILVA, 2008, p. 31) 
60

 ―1962 – 28 de dezembro: Estréia em São Paulo. 

Direção de Maurice Vaneau. 

Elenco: Rosamaria Murtinho, Célia Helena, Renato Borghi, Ronaldo Daniel, Moema Brum, Líbero Rípoli Filho 

(depois substituídos por) Miriam Mehler, Ítala Nandi, Fernando Peixoto, Odvlas Petti, Eugênia Woldmann, Etty 

Fraser e Francisco Martins.‖ (SILVA, 2008, p. 32) 
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(...) o Teatro Épico surge com o trabalho prático e teórico de Bertolt Brecht. 

Trata-se do resgate de um termo antigo para conceituar uma nova linguagem 

cênica. Essa é substancialmente organizada a partir de textos que abordam os 

conflitos sociais sob uma leitura marxista, encenados pelo método do 

Distanciamento. 

(...) 

O Teatro Épico utiliza uma série de instrumentais diretamente ligados à 

técnica narrativa do espetáculo, onde os mais significativos são: a 

comunicação direta entre ator e público, a música como comentário da ação, 

a ruptura de tempo-espaço entre as cenas, a exposição do urdimento, das 

coxias e do aparato cenotécnico, o posicionamento do ator como um crítico 

das ações da personagem que interpreta, e como um agente da história. Tais 

ingredientes estão em algumas importantes montagens dos anos 1960. 

(Teatro Épico, [20--]) 

 

Devido ao clima político, em 3 de abril de 1964, alguns integrantes do Oficina foram 

para o litoral, sob ameaça de serem presos. 

No dia 31 de março, os militares iniciaram o golpe que retirou o então presidente João 

Goulart do poder e que iniciou uma ditadura militar que duraria até 1985.
61

  

Jango pretendia realizar algumas reformas, que tinham por base os setores da 

educação, habitação, fiscal e agrário. Com relação a este último, João Goulart defendia uma 

emenda constitucional, já que a Constituição de 1946 ―exigia que a expropriação da terra 

fosse previamente compensada por uma ―rápida e adequada indenização‖. Em outras palavras, 

a indenização deveria ser em dinheiro paga adiantadamente (SKIDMORE, 1975, p. 289). Pelo 

rumo pretendido através das reformas de base propostas, havia a possibilidade que o país 

tendesse à esquerda. 

Diante do impasse, o estopim que deflagrou o golpe foi a prisão realizada pelo 

ministro da Marinha a alguns graduados que teriam transformado uma Associação de 

Marinheiros e Fuzileiros navais numa entidade parassindical, monitorada pelo Partido 

Comunista (GASPARI, 2002, p. 50). Outros militares se amotinaram no palácio do Aço, sede 

do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, que era controlado pelo Partido Comunista 

Brasileiro. A crise só foi controlada quando oficiais do Gabinete Militar da Presidência foram 

ao sindicato e negociaram com o líder da rebelião, o marinheiro de primeira classe José 

Anselmo dos Santos. O resultado foi considerado humilhante para a oficialidade da Marinha, 

tendo em vista que os marinheiros, presos, foram levados para quartéis do Exército, sendo 

soltos logo depois. Estes saíram em passeata pelas ruas do Rio de Janeiro, carregando dois 

almirantes de esquerda nos ombros. A situação piorou quando o Ministro da Marinha pediu 

                                                 
61

 Diversos estudiosos escreveram versões sobre o golpe de 64, entre eles: Carvalho (2001), D‘Araujo, Soares e 

Castro (1994), Toledo (1997) e Reis (2004). 
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demissão e João Goulart nomeou o almirante Paulo Mário da Cunha Rodrigues, próximo do 

Partido Comunista. Enquanto a esquerda temia um golpe vindo da direita, a recíproca era 

verdadeira: 

poderia o Brasil vir a se tornar uma nova Cuba, onde a classe média tinha 

sido obrigada a emigrar ou ficara reduzida à impotência? Tampouco estava a 

classe média preparada para aceitar sem luta a imposição de um regime 

sindicalista que a reduzisse a um papel inferior. Esse receio correspondia na 

área civil à preocupação dos militares de que uma falange sindical pudesse 

superá-los, arvorando-se a supremo árbitro do processo político. 

(SKIDMORE, 1975, p. 360) 

 

O período era de insegurança, principalmente para aqueles que militavam ou eram 

simpatizantes da esquerda. Por isso, alguns dos integrantes do Oficina só retornaram do litoral 

em 2 de julho do mesmo ano, após pagar às forças policiais, isto é, subornar policiais para que 

não fossem presos. 

Enquanto no campo político o período dos anos 60 foi marcado pela instabilidade e 

pela ditadura militar, no campo artístico, foi marcado por um desenvolvimento cultural sem 

precedentes, tanto que Roberto Schwarz (1978, p. 69) chegou a afirmar que neste período ―o 

país estava irreconhecivelmente inteligente‖. Os estudantes e intelectuais desenvolveram uma 

intensa atividade de militância política e cultural, como pode ser atestado com, por exemplo, o 

surgimento do Centro Popular de Cultura, em 1961, ligado à União Nacional de Estudantes 

(UNE) (HOLLANDA e GONÇALVES, 1982, p. 9). Logo no início dos anos 60 começava a 

haver uma preocupação de conscientização das camadas populares, além do nascimento de 

um novo tipo de artista, que daria origem à arte revolucionária, de resistência. De acordo com 

Heloísa Buarque de Hollanda e Marcos A. Gonçalves (1982, p. 20, 21) 

com o movimento de 64, interrompendo-se a deriva ―progressista‖ por onde 

parecia ingressar o processo político brasileiro, é criada uma situação até 

certo ponto paradoxal: o país, encaminhado pelos trilhos modernos e 

selvagens da industrialização dependente, encontra suas elites cultas 

fortemente marcadas por uma disposição que, em sentido amplo, poderíamos 

dizer ―de esquerda‖. O campo intelectual poderá desempenhar então, nessas 

condições, ainda que de forma não homogênea, um papel de ―foco de 

resistência‖ à implantação do projeto representado pelo movimento militar. 

 

Havia, portanto, em 1964, um raciocínio engajado, no qual a arte seria mais expressiva 

quanto mais se fizesse instrumento para divulgação de conteúdos políticos através de uma 

aliança entre artista e público. 

Com relação ao teatro, 

o termo teatro de resistência refere-se a uma diversificada produção que, 

durante os anos mais duros da ditadura militar instaurada em 1964, procurou 
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dar prosseguimento a uma dramaturgia de motivação social, na linha dos 

Seminários de Dramaturgia promovidos pelo Teatro de Arena no final da 

década de 1950. A necessidade de mobilização diante da realidade do país 

encontrou no teatro um lugar de aglutinação dos setores mais politizados da 

sociedade, de afirmação de ideias proibidas e de ponto de partida para ações 

de protesto contra a repressão. (GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, p. 

295) 

 

O conceito de militância e de engajamento no meio teatral deve ser entendido como 

―(...) instrumento de ação social, a serviço de uma ideologia ou de um programa político‖ 

(GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, p. 198). Como teorias e movimentos sociais são, por 

natureza, coletivos, e referem-se diretamente à realidade, ―(...) firmou-se a convicção de que o 

teatro prestava-se melhor do que qualquer outra arte ao debate e disseminação de ideias, 

estimulando mecanismos de ação social coletiva.‖ (GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, p. 

198) 

Roberto Schwarz (1978, p. 62) corrobora essa ideia afirmando que a presença cultural 

da esquerda não foi liquidada pelo golpe de 64 e que, ao contrário, não parou de crescer desde 

então. De acordo com Napolitano (2001), os anos privilegiados do desenvolvimento da arte 

engajada vão de 1966 a 1968, nos quais o teatro tinha como tendência um processo de 

implosão do público. 

Como se vê, a peça de Górki trazia à tona questões políticas e sociais que estavam 

ocorrendo no país. Porém, para que o espetáculo pudesse ser encenado, Ítala Nandi (1989, p. 

39) conta que houve uma batalha na Justiça a fim de que a peça fosse liberada, porém não sem 

pagar ―uma bela quantia à Censura. Isto era rotina, naquele período de exceção, para todas as 

companhias que apresentassem textos mais arrojados.‖ 

Ainda em 1964, a companhia teatral escolheu Toda Donzela Tem um Pai que é uma 

Fera, de Glaucio Gil, com direção de Benedito Corsi, que estreou em maio; já em outubro foi 

a vez de Andorra
62

, cuja temática sobre a 2ª Guerra Mundial ficou em cartaz até fevereiro do 

ano seguinte. 

                                                 
62

 ―A Ficha Técnica de Andorra de Max Frisch foi a seguinte: 

Direção – José Celso 

Ass. de Direção – Fernando Peixoto 

Tradução – Mario da Silva 

Cenografia e Figurinos – Flávio Império 

Música – Claudio Petráglia 

Fotos e Projeções – Wesley Duke Lee. 

A distribuição dos papéis foi a seguinte: Barblin – Míriam Mehler; Soldado – Oswaldo de Abreu; Padre – Lineu 

Dias; Alguém – Fernando Peixoto; Pai – Fauzi Arap; Taverneiro – Abrão Farc; Idiota – Francisco Martins; 

Aprendiz – Cláudio Marzo; Médico – Eugênio Kusnet; Mãe – Célia Helena; Senhora – Henriette Morineau; 

Andri – Renato Borghi; Marceneiro – Fuad Jorge.‖ (SILVA, 2008, p. 39) 
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Em 1965, o Oficina levou Pequenos Burgueses para o Rio de Janeiro, com direção de 

Fernando Peixoto. Neste mesmo ano, José Renato e Fernando Peixoto traduziram a adaptação 

de Brecht de Antígona, e José Celso, ao voltar da Europa, trouxe a influência de Brecht com 

material do Berliner Esemble.
63

 

Ainda em 1965, o Oficina teve problemas com a censura, pelo menos indiretamente. O 

espaço do grupo, alugado para a montagem de Tempo de Guerra pelo grupo Arena, foi 

interditado pela censura, apesar do público já estar na porta. Sob a ameaça de prisão, nada 

pôde ser feito. A alegação era de que (PEIXOTO, 1982, p. 51) ―todo espetáculo feito em 

arena é subversivo.‖ 

As confusões com a censura em 1965 não ficaram apenas circunscritas a esse episódio. 

Os Inimigos
64

 de Maximo Gorki, traduzido por José Celso e Fernando Peixoto, foi vetado pela 

censura. O processo de Os Inimigos iniciou-se em 6 de outubro de 1965, com o envio de 

pedido de censura ao Departamento de Divisão de Diversões Públicas. Apesar de parecer 

estranho que a própria companhia de teatro pedisse que sua peça fosse censurada, fazia parte 

do protocolo o envio de duas cópias do texto da peça aos responsáveis pela censura. Dessa 

forma, a peça seria avaliada por um ou mais censores que aprovariam ou não sua apresentação 

em território estadual. A partir dessa decisão, a companhia poderia pedir que a censura fosse 

revista. Foi exatamente esse o caso de Os Inimigos. Em 18 de outubro de 1965, José Celso 

Martinez Correa enviou uma carta ao Diretor da Divisão de Diversões Públicas, Joaquim P. 

Souto, em que pedia a revisão da censura de Os Inimigos em vista de ―seu julgamento 

conturbado pela atmosfera de inquietação que viveu o país por ocasião de sua mais recente 

crise política‖ (CORRÊA, 1965). A partir desse pedido, a diretoria designou os mesmos 

censores para revisão da censura. 

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo de 10 de novembro de 1965, a censura 

havia liberado Os Inimigos, embora com cortes. A peça seria encenada ainda no mesmo ano 

na Rua Jaceguai. Já o jornal Notícias Populares, de 4 de novembro de 1965, anunciava que, 

ao que tudo indicava, a peça seria liberada graças à interferência de Castelo Branco. Fernando 

Peixoto (1982, p. 55) confirma a conversa que teve com o militar: ―cheguei a falar 

                                                 
63

 Companhia de teatro alemã fundada por Bertolt Brecht. 
64

 ―Direção – José Celso Martinez Corrêa. 

Ass. de Direção – Fernando Peixoto. 

Ensaio de atores – Eugênio Kusnet (auxiliado por Heitor O‘Dwger). 

Cenários e figurinos – Flávio Império. 

Música – Chico Buarque de Hollanda. 

Elenco: Beatriz Segall, Ítala Nandi, Célia Helena, Eugênio Kusnet, Mauro Mendonça, Jairo Arco e Flexa, Lineu 

Dias, Líbero Rípoli e outros.‖ (SILVA, 2008, p. 41) 
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Figura 5 – Capa do programa 

Retrospectiva Oficina (acervo 

pessoal de Etty Fraser) 

 

diretamente com o presidente Castelo Branco (que no Rio havia assistido Pequenos 

Burgueses, tendo ido aos bastidores no intervalo para cumprimentar o elenco...).‖ 

Em 8 de dezembro de 1965, na seção de teatro do caderno 2 da Folha de S. Paulo, era 

noticiado que os ensaios de Os Inimigos estavam em franco desenvolvimento. Além disso, 

anunciava-se que a peça estrearia na segunda quinzena de janeiro de 1966, no Teatro 

Brasileiro de Comédia. Isso porque no espaço do próprio Oficina a companhia colocara em 

cartaz a peça Zoo Story do americano Edward Albee. 

Em 11 de janeiro de 1965, na presença do censor federal, juiz Tinoco Barreto, foi 

realizado o ensaio geral de Os Inimigos. Segundo Zanini (1966a), o juiz,  

como é do seu feitio, manteve-se em absoluto ―relax‖ na poltrona e 

acompanhou todo o texto, linha por linha, palavra por palavra (com cópia da 

obra nas mãos) e fez algumas observações. Foi um desabafo geral dos 

artistas, ao final dos trabalhos, saberem que deverão ser mínimos os cortes. 

 

No dia 15 do mesmo mês, o jornal anunciava nova censura federal para o texto de 

Gorki. O que teria motivado essa nova censura era o comentário do dia 13 sobre o ambiente 

de satisfação que dominava atores e técnicos. Por isso, a censura assistiria no dia 17 nova 

encenação para reavaliar sua decisão. No dia 19, a Folha (ZANINI, 1966b) noticiava a 

liberação da peça: 

foi um desabafo geral entre atores, diretor e demais colaboradores quando a 

notícia chegou ao TBC, no fim da tarde de ontem. O espetáculo será 

proibido para 18 anos, conforme orientação do Juizado de Menores, cujos 

representantes estiveram presentes ao ensaio geral. 

 

Após esses incidentes a peça finalmente 

estreou em São Paulo no dia 22 de janeiro de 

1966. Em maio deste ano, ocorreu um incêndio 

causado por um curto-circuito que destruiu 

todos os cenários, guarda-roupa, cadeiras, 

camarins, todo o material arquivado e o 

patrimônio material da companhia.  

Iniciado por volta das 10 horas da 

manhã de 31 de maio de 1966, o fogo teve 

início com um pedaço de madeira em chamas 

que atravessou o forro de eucatex e caiu na 

plateia. No momento do incêndio estavam 
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apenas o faxineiro Argemiro e o eletricista Domingos Fiorini e, embora os bombeiros 

tentassem, conseguiram apenas evitar que o fogo atingisse os prédios vizinhos. Do teatro 

restaram apenas a fachada, as paredes laterais e a parte dos fundos. 

Foi com a ajuda de outros profissionais do teatro, como Cacilda Becker, que o grupo 

conseguiu apresentar algumas de suas montagens (A Vida Impressa em Dólar, Pequenos 

Burgueses e Andorra) e arrecadar dinheiro para a construção do novo espaço teatral. O 

Oficina contou também com o apoio do governo do Paraná, presidido por Paulo Pimentel, que 

mais tarde patrocinou a reabertura do teatro com O Rei da Vela de Oswald de Andrade. 

Neste período, após o incêndio, o Oficina ligou-se ao grupo do cenógrafo Hélio 

Eichbauer
65

, que tinha acabado de voltar da então Tchecoslováquia; e saiu em excursão ao 

interior e Rio de Janeiro. A temporada no Rio foi importante, pois nela o grupo realizou um 

Laboratório de Interpretação com Luiz Carlos Maciel
66

, que não tinha um método como ponto 

de partida, nem um objetivo preestabelecido. Foi neste instante que o Oficina começou uma 

observação crítica do processo social e pensou a reprodução cênica nestes termos.  

O Oficina estava procurando um novo texto para encenar que pudesse marcar a 

reabertura de seu espaço. Após muito cogitar, Luis Carlos Maciel fez o grupo reler Oswald de 

Andrade, em especial O Rei da Vela. 

O Oficina procurava um texto para a inauguração de sua nova casa de 

espetáculos que, ao mesmo tempo, inaugurasse a comunicação ao público de 

toda uma nova visão de teatro e da realidade brasileira. Eu [José Celso 

Martinez Correa] havia lido o texto há alguns anos e ele permanecera mudo 

para mim. Me irritara mesmo. Parecia modernoso e futuristóide. (...) depois 

de toda a festividade esgotar suas possibilidades de cantar a nossa terra, uma 

leitura do texto em voz alta para um grupo de pessoas fez saltar, para mim e 

todos o colegas do Oficina, todo o percurso de Oswald na sua tentativa de 

tornar obra de arte toda consciência possível do seu tempo. (NOITE do "Rei 

da Vela" foi sucesso no Oficina, 1967) 
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 ―Helio Eichbauer (Rio de Janeiro RJ 1941). Cenógrafo. Um dos principais renovadores da cenografia 

brasileira moderna, transita por várias gerações de artistas, colaborando com ideia arrojadas para muitas 

encenações importantes da produção nacional. Em lugar dos recursos ilustrativos ou descritivos, propõe a 

metáfora, a livre-interpretação, o papel autoral do cenário na concepção artística do espetáculo. 

De 1962 a 1966 estuda cenografia e arquitetura cênica em Praga, na Tchecoslováquia, atual República Tcheca, 

sob orientação de Josef Svoboda, considerado nos anos 1970 o maior profissional da área do mundo. Estagia no 

Berliner Ensemble e na Ópera de Berlim, na antiga Alemanha Oriental e na França e na Itália, em meados dos 

anos 60. Em 1967, trabalha no Teatro Studio de Havana, com o célebre ator e diretor Vicente Revuelta, em 

Cuba.‖ (Eichbauer, Helio (1941), [199-]) 
66

 ―Luiz Carlos Ferreira Maciel (Porto Alegre RS 1938). Teórico e diretor. Um dos fundadores do semanário O 

Pasquim, assina a coluna Underground, pioneira em divulgar a contracultura no Brasil, e torna-se muito 

importante para o movimento. 

Ele não apenas observa como acompanha de perto a criação de algumas obras-chaves da contracultura, nas áreas 

do teatro, música e cinema.‖ (Maciel, Luiz Carlos (1938), [199-]) 
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Figura 6 – Maquete do palco de 

O Rei da Vela – Imagem cedida 

por Luiz Henrique Sá 

 

 

Sobre como o texto havia chegado a Luiz Carlos Maciel, este, em relato ao livro de 

Ítala Nandi, assim explica (MACIEL, 1989, p. 71): 

a peça andava esquecida. Nunca havia sido montada, fora desprezada por 

nossos homens de teatro; há muitos anos não era editada. (...) eu tivera 

minha atenção despertada para O Rei da Vela por Ruggero Jaccobi – e havia 

pedido a Érico [de Freitas], como pedira a muita gente, que me arranjasse 

um exemplar. O italiano, durante sua longa estada entre nós, havia lido toda 

a dramaturgia brasileira, de todos os tempos (o que o pessoal aqui não fazia e 

ainda não faz) e, por isso, havia descoberto preciosidades. 

 

O contexto de 1967 – marcado na política pela Ditadura Militar e no teatro por um 

maior engajamento político –, embora fosse diferente de 1937 – período do Estado Novo e de 

um teatro mais voltado à comédia de costumes –, não anulou a pertinência das ideias e críticas 

contidas na peça, pelo contrário, reelaborou a realidade apresentada. Apesar de tratar-se da 

mesma peça em dois contextos tão díspares, seu conteúdo e temática foram apropriados e 

validados culturalmente de formas distintas. 

O humor grotesco, o sentido da paródia, o uso de 

formas feitas, de teatro no teatro, literatura na 

literatura, faz do texto uma colagem ainda mais 

violenta do Brasil de trinta anos depois, pois acresce a 

denúncia da permanência e da velhice destes mesmos 

e eternos personagens. (CORRÊA, 1967, p. 48) 

 

No ano de 1967, assumiu o poder o ex-

ministro de guerra, marechal Arthur da Costa e 

Silva, eleito pelo Congresso. Costa e Silva, como 

ficou conhecido, foi empossado em janeiro de 

1967, e neste mesmo período entrou em vigor a 

nova Constituição brasileira. De 1964 até 1967, o 

país fora governado pelo marechal Humberto de 

Alencar Castelo Branco, período marcado pelos 

expurgos dos oposicionistas, principalmente os de 

esquerda. Até 1967, o país foi regido através de 

Atos Institucionais, que serviam de diretrizes para 

o regime que foi iniciado com promessas de ser 

provisório. A partir de 1967, inaugurava-se um 

período em que a linha dura dos militares pôde 

agir de forma mais contundente. 
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Em meio a este contexto, o Oficina redescobriu o Modernismo que, segundo Mostaço 

(1982, p. 102), permaneceu camuflado durante várias décadas. Nesse sentido, os estigmas e os 

estereótipos elaborados por Oswald de Andrade não perderam força ao longo dos anos, o que 

pode ser constatado na polêmica e nas diversas opiniões suscitadas em 1967.
67 

Ítala Nandi 

(1989, p. 83) chegou a afirmar que ―na verdade, O Rei da Vela não exigia muito de nós: o 

Brasil de 33, quando Oswald havia escrito a peça, e o Brasil de 67 eram muito parecidos 

ainda.‖ Apesar disso, o texto de Oswald fazia menções claras à década de 30, a crise 

econômica e a luta entre burguesia e aristocracia. 

O Oficina apropriou-se do texto e rompeu com os padrões do ―bom comportamento‖ e 

do ―bom gosto‖, e no seu lugar propôs uma arte ―suja‖, com sentido político específico, 

ligado à situação geral do país e do papel que a produção cultural deveria desempenhar 

(HOLLANDA e GONÇALVES, 1982, p. 61, 62): 

misturando circo e teatro de revista, ópera e teatro crítico, rigor gestual e 

avacalhação, ritual e pornografia, protesto e festa. Um ato de ruptura com o 

passado. Um marco no teatro nacional. (PEIXOTO, 1982, p. 61, 62) 

 

A mudança se dava justamente pela negação de um teatro como instrumento de 

educação popular, teatro este que havia sido proposto pelo CPC, por exemplo (CORRÊA, 

1968, p. 117). O sentido adotado pelo Oficina era o de uma guerrilha teatral, um teatro da 

crueldade brasileira, anárquico. Toda essa mudança foi mais tarde considerada como o ponto 

de eclosão do movimento tropicalista
68

, visto que a montagem de O Rei da Vela foi inspirada 

pelo filme Terra em Transe de Glauber Rocha, e influenciou Caetano Veloso na composição 
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 Segundo a reportagem de quatro de outubro de 1967 do 2º Caderno da Folha (O REI DA VELA provoca 

reações, 1967, p. 3): ―Grupos de pessoas já foram à polícia e à Divisão de Diversões Públicas (censura) pedir a 

proibição do espetáculo, tachando-o de imoral.‖ 
68

 No campo teatral, a expressão qualifica uma tendência estética ―(...) ligada diretamente aos espetáculos de um 

grupo brasileiro, o Teatro Oficina, e a toda uma efervescência teatral que ocorreu no Brasil nos anos de 1967 a 

1968. Ao mesmo tempo, remete às influências e um movimento estético mais amplo, o Tropicalismo, gerado nas 

artes plásticas e na arquitetura e com interações posteriores na música popular. O termo tropicalismo já aparece 

em Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, para definir, em termos gerais, a ótica sociológica que aquele 

autor adotava no estudo sobre a formação da família patriarcal brasileira. Será resgatado por Hélio Oiticica em 

1967, na obra Tropicália, que participou da exposição Nova Objetividade do Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro. A obra é um ambiente constituído de dois Penetráveis-Labirintos, chamados A Pureza é um Mito e 

Imagética, dispostos em um cenário com elementos tropicais, como bananeiras e aves coloridas, e reproduzindo, 

em seus percursos, diferentes superfícies, com caminhos de areia, de cascalho e de terra. (...) Até 1979, ano de 

sua morte, Oiticica pôde aprofundar a ideia daquilo que chamava ―ambiente-comportamento‖ e desenvolver a 

matriz do Parangolé, espécie de objeto-vestimenta que tinha sido a célula inicial dos penetráveis, em 1967.‖ 

(GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, p. 332) 

O que uniu a montagem do Oficina e a obra de Oiticica foi a noção de antropofagia de Oswald de Andrade em 

seu manifesto de 1928, que buscava ―(...) sintetizar as diversas tendências vanguardistas europeias recebidas no 

Brasil, contaminando-as (ou devorando-as, como propunha Oswald) com o pensamento mítico do nosso 

selvagem, acrescidas das influências também míticas do elemento negro, tão presentes na cultura nacional.‖ 

(GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, p. 33) 
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de Tropicália (MOSTAÇO, 1982, p. 103). Para se chegar ao espetáculo propriamente dito, o 

grupo leu e discutiu economia e política. 

Essa montagem foi considerada pelos pesquisadores um divisor de águas 

(MOSTAÇO, 1982, p. 101), em parte devido à inovação da relação palco/plateia, em parte 

pela estupefação que causou no público e na mídia.
69

 A encenação é importante para a 

discussão da censura, pois foi vetada em 1968, após ter sido liberada em 1967, tanto em nível 

federal quanto estadual, processo este presente no AMS (BERG, 2002).
 
 

Iná Camargo Costa (1998, p. 189, 190), porém, não considera a montagem do texto de 

Oswald expressão de uma revolução no teatro brasileiro. Segundo a autora, a peça era um 

documento das pretensões de Oswald, que em 1937 estava engajado com o Partido 

Comunista; era uma tentativa frustrada de fazer comédia com os recursos do drama 

conversação; por fim, por não ter conhecimento do teatro épico, Oswald se prendeu a 

convenções dramáticas desnecessárias. O desfecho seria o de uma montagem que não levou 

em conta esses fatos e que radicalizou os preconceitos do dramaturgo, principalmente quanto 

ao comportamento sexual. 

A peça teve sua estreia em 29 de setembro de 1967, em São Paulo, e o elenco tinha 

como protagonista o ator Renato Borghi, no papel de Abelardo I, cuja entrevista concedida a 

um jornal carioca havia sido censurada. A protagonista, Heloísa de Lesbos, era interpretada 

por Ítala Nandi; Fernando Peixoto era Abelardo II, papel que para o ator era o mais difícil, 

pois não se tratava de representar uma personalidade definida, e sim uma ideia de ciclos pelos 

quais passam os homens em ascensão socioeconômica e política. Já a atriz Etty Fraser 

representava três papéis: a secretária de Abelardo I, dona Cesarina e uma baiana contratada 

para alegrar o ambiente.
70

 Os outros atores e atrizes, Francisco Martins, Liana Duval, Edgard 

Gurgel Aranha, Dirce Migliaccio, Abrahão Farc, Otavio Augusto e Renato Dobal, 

representavam, no mínimo, dois papéis na montagem (O REI DA VELA reabre o Oficina, 
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 Exemplo disso foi o episódio que ocorreu durante uma das apresentações no domingo, em que um espectador 

se levantou e ―disse que tinha imenso respeito espiritual pelas velas e chamou Oswald de Andrade para discutir 

com ele na platéia. Queria que o autor da peça repetisse certas passagens do texto perante o diretor do DOPS. O 

fato foi a tônica do espetáculo. José Celso diz que a melhor reação aconteceu domingo à noite, quando o público, 

que durante a representação aplaudiu muitas vezes, deixou o teatro sem um aplauso.‖ (O REI DA VELA provoca 

reações, 1967, p. 3) 
70

 Ficha técnica do espetáculo: 

Autor: Oswald de Andrade 

Direção: José Celso Martinez Correa 

Cenografia: Hélio Eichbauer 

Personagens – Abelardo I: Renato Borghi; o cliente: Francisco Martins; Abelardo II: Fernando Peixoto; a 

secretária: Liana Duval; Heloísa de Lesbos: Ítala Nandi; o intelectual Pinote: Edgar Gurgel Aranha; Dona 

Polaca: Dirce Migliacio; João dos Divãs: Liana Duval; Coronel Belarmino: Francisco Martins; o americano: 

Abraão Farc; Perdigoto: Otávio Augusto; o índio: Renato Dobal; a baiana: Etty Fraser; o ponto: Adolfo Santana; 

o apresentador: Otávio Augusto. (SILVA, 2008, p. 49) 
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1967). Os cenários de cada um dos três atos relacionavam-se aos temas abordados em cada 

segmento, isto é, no primeiro ato em que a atmosfera era de negócios e negociatas, o fundo 

era de cimento cru, dando uma ideia de desgaste físico. No segundo ato, que ocorria numa 

ilha, o cenógrafo Helio Eichbauer utilizou artifícios do teatro antigo para mostrar a visão de 

excentricidade que os turistas normalmente têm do Brasil. Já no terceiro e último ato, o tom 

era de ópera, figurando uma pesada cortina vermelha de veludo e roupas medievais. O palco 

era italiano, isto é, os espectadores ficavam apenas de frente, porém era giratório. 

A estreia contou com a presença da esposa do governador de São Paulo, Maria do 

Carmo Abreu Sodré, como madrinha. O espaço ganhou mais 50 lugares na plateia com 

poltronas estofadas e, além disso, o palco foi aumentado contando com 8,50m de largura, 9m 

de profundidade e 10m de altura (SILVA, 2008). Neste mesmo dia, foi feita uma exposição de 

fotos do grupo de teatro de Brecht, o Berliner Esemble. 

A encenação ficou em cartaz em São Paulo até meados de dezembro de 1967, sendo 

que em janeiro de 1968 estreou no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Além disso, a 

peça foi levada ao I Festival Internacional do Jovem Teatro, em Nancy, na França, em abril de 

1968, passando por Florença e Paris (OFICINA em todas as frentes, 1968). Embora o grupo 

tivesse solicitado auxílio junto ao ministério das Relações Exteriores para tal evento, a 

resposta obtida foi negativa: ―O espetáculo é indigno de representar nosso país, pela 

pornografia e exagero em pintar a realidade brasileira‖ (SILVA, 2008, p. 52). 

No Festival de Nancy, Peixoto (1982, p. 70) nos dá pistas da acolhida pelo público 

através de dados estatísticos: 33,5% consideraram a peça excelente; 33,5% boa; 18,3% 

passável e 14,7% má. Através da mobilização entusiástica de críticos como Bernard Dort, 

Emile Copferman e Nicole Zand, a peça foi promovida para ir a Paris no Théatre de La 

Commune d‘Auberviller, cedido por Gabriel Garrin. 

O Rei da Vela estreou em Paris, em 10 de maio de 1968, justamente na época do 

movimento estudantil francês, sempre com a casa lotada. 

Agitações ocorriam por todos os cantos, mas o epicentro do movimento 

estudantil era Paris. Em nenhum outro local a efervescência foi mais intensa 

que na capital da França. Em maio, eclodiram os violentos choques entre 

policiais e estudantes. Fotografias distribuídas pelas agências de notícias 

lembravam uma praça de guerra, com centenas de feridos, carros 

incendiados, barricadas de paralelepípedos. O que queriam os estudantes? 

Nada menos que ―a imaginação no poder‖, como exigia a pichação que 

melhor traduzia a criatividade e o romantismo daquela geração. 

(PILAGALLO, 2009c, p. 57) 
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O Oficina viveu de perto a movimentação; num episódio José Celso, Ítala Nandi e 

Renato Borghi foram vítimas de uma bomba que estourou no saguão do hotel onde estavam 

hospedados (PEIXOTO, 1982, p. 54): ―Na rua, embaixo, houve um tumulto quando Jean-Luc 

Godard filmava, e se dispôs a ser preso. Populares reagiram contra a polícia e uma bomba foi 

lançada contra o primeiro pavimento do hotel.‖ 

Em Florença, Itália, de acordo com Peixoto a peça escandalizou a crítica e o público 

aristocrático, sendo que a tradução simultânea prejudicou o diálogo, pois criava uma 

distância, inclusive de tempo: 

na Itália o espetáculo foi, no mínimo, acidentado: uma platéia aristocrática, 

tradução simultânea criando uma distância (inclusive de tempo) entre cena e 

a compreensão do público, crítica acadêmica e acostumada a padrões 

estéticos que o espetáculo violentava com frenético entusiasmo, falta de 

controle de alguns intérpretes em cenas improvisadas além do limite já que a 

reação do público não chegava... (PEIXOTO, 1982, p. 69-70) 

 

De volta ao Brasil, ainda em 1968, a peça voltou a ser encenada em São Paulo 

concomitantemente a Roda Viva
71

. O Rei da Vela só saiu de cartaz quando foi completamente 

vetado pela censura. 
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 Espetáculo que estreou em 17 de janeiro de 1968, no Teatro Princesa Isabel, Rio de Janeiro, ―(...) radicaliza as 

propostas tropicalistas iniciadas em O Rei da Vela e promove seu diretor José Celso Martinez Corrêa à condição 

de expoente teatral do movimento. Espetáculo agressivo, síntese da ira e da rebeldia contra um momento político 

que divide a sociedade, entre a aceitação do regime militar ou a luta contra ele. 

Tomando o texto de Chico Buarque em torno da vida de um ídolo da canção popular, figura manipulada, quer 

pela indústria fonográfica, quer pela imprensa, o encenador vê nele a possibilidade de acirrar a crítica à 

sociedade de consumo, uma das pontas de lança do tropicalismo. Apoiado na eloqüente cenografia e nos 

figurinos criados por Flávio Império, alcança o limite entre a ação no palco e seus desdobramentos na platéia. 

Numa passarela que invade o espaço da platéia, ocorrem muitas das cenas criadas para provocar os espectadores. 

Tachada como emblema do "teatro agressivo" pelo crítico Anatol Rosenfeld, a montagem reflete um momento 

em que o teatro assume esse tom violento, de confronto, de cobrança de atitudes frente a uma situação 

sociopolítica tensa e insustentável.‖ (Roda Viva, [20--]) 

Ficha técnica: 

Autoria - Chico Buarque 

Cenografia - Flávio Império 

Coreografia - Klauss Vianna 

Coreografia (assistente) - Jura Otero 

Direção - José Celso Martinez Corrêa 

Direção (assistente) - Antônio Pedro Borges 

Direção musical - Carlos Castilho 

Elenco - Ada Guauss; Alceste Castellani; André Valli; Angela Falcão; Angela Vasconcellos; Antônio Pedro 

Borges; Antônio Vasconcelos; Eudósia Acuña; Fábio Camargo; Fernando Reski; Flávio São Thiago, Hamilton 

Monteiro; Heleno Prestes; Jura Otero; Margot Baird; Maria Alice Camargo; Maria Alice Faria; Marieta Severo; 

Marília Pêra; Paulo César Pereio; Pedro Paulo Rangel; Rodrigo Santiago; Ruth Escobar; Samuel Costa Júnior; 

Valquíria Mamberti; Zezé Motta 

Figurino: Flávio Império 

Iluminação: Marques de Oliveira 

Produção: Joe Kantor, Renato C. de Castro, Roberto Colossi Produções Artísticas, Rony Nascimento, Teatro 

Ruth Escobar 

Trilha sonora: Chico Buarque 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_biografia&cd_verbete=456
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=776
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=719
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=745
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=694
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O clima de 1967, com a posse de Costa e Silva e a promulgação de uma nova 

Constituição sugeriam uma possível abertura que, em 13 de dezembro de 1968 veio abaixo 

devido ao Ato Institucional nº 5. Muitos estudiosos chegaram a chamar o AI-5 como o ―golpe 

dentro do golpe‖, no qual a linha dura oficializava o terrorismo do Estado. Com o ato, o 

Congresso Nacional assim como as Assembleias estaduais entraram em recesso, e o governo 

ditatorial passava a ter amplos poderes (RIDENTI, 2000, p. 40): 

para cassar mandatos eletivos, suspender direitos políticos dos cidadãos, 

demitir ou aposentar juízes e outros funcionários públicos, suspender o 

habea corpus em crimes contra a segurança nacional, legislar por decreto, 

julgar crimes políticos em tribunais militares, dentre outras medidas 

autoritárias. Paralelamente, nos porões do regime, generalizava-se o uso da 

tortura, do assassinato e de outros desmandos. Tudo em nome da segurança 

nacional, indispensável para o desenvolvimento da economia, do 

posteriormente denominado milagre brasileiro. (...) 

O regime instituiu rígida censura a todos os meios de comunicação, 

colocando um fim à agitação política e cultural do período. 

 

A ditadura iniciada em 1964, atingiu o ápice de seu endurecimento justamente em 

1968. É importante ressaltar que embora os militares tenham dado o golpe e assumido o poder 

em 1964, havia diferentes linhas políticas entre eles, indo desde os mais moderados até os 

chamados de ―linha dura‖. Em 1968, de acordo com Schwarz (1978, p. 63) 

quando o estudante e o público dos melhores filmes, do melhor teatro, da 

melhor música e dos melhores livros já constitui massa politicamente 

perigosa, será necessário trocar ou censurar os professores, os encenadores, 

os escritores, os músicos, os livros, os editores – noutras palavras, será 

necessário liquidar a própria cultura viva do momento. 

 

Nesse momento, o Oficina entrou em sua terceira fase, período da agressão, do ataque 

e provocação ao público. É justamente entre a segunda e a terceira fases que está inserida a 

encenação de O Rei da Vela. O teatro de agressão, visto desde Alfred Jarry
72

 em Ubu Rei
73

, 

                                                 
72

 Literato e dramaturgo, ―Alfred Jarry nasceu em 1873 em Laval, filho de gerações de camponeses (...). Viveu 

em pobreza abjecta. Recusou todas as oportunidades, por incapacidade de fazer concessões aos hábitos da vida 

burguesa e às convenções da vida literária parisiense. A todas as suas tribulações juntou-se doença torturante. 

Encontrou o único consolo no álcool. Morreu em 1907, com apenas trinta e quatro anos de idade (...).‖ 

(CARPEAUX, 1972, p. x-xi) 
73

 Peça que estreou em 10 de dezembro de 1986 no Théâtre de l‘Oeuvre, ―Ubu Roi é, em tudo, a primeira peça 

do Teatro do Absurdo. Mas essa verificação permite imediatamente fazer as distinções indispensáveis. Jarry não 

tem nada que ver com o pessimismo metafísico de Samuel Beckett e muito menos com a frivolidade pré-

acadêmica de Ionesco. (...) Saindo do decadentismo poético da sua mocidade, Jarry reconhece e admite que o 

mundo ao seu redor está decadente. Por que negá-lo? (...)Ubu Roi é de 1896. O decênio seguinte assiste a um 

movimento literário (...) de revolta contra a escola. (...) Alfred Jarry escreveu a peça em 1888, com quinze anos 

de idade, quando aluno do Liceu de Rennes, para ridicularizar um professor de Matemática, Héber, que os 

garotos costumavam chamar de Père Hébé. Ubu (...) é um monstro em sentido moral. Também é um monstro em 

sentido físico: uma barriga gigantesca que se movimenta por meio de duas pernas frágeis; a cabeça é pequena, 

mas a dentadura é a de um tubarão. A essa monstruosidade física corresponde o comportamento: a criatura é 

burlesca, cruel, covarde, estúpida, infernal. Tiraniza os alunos, assim como é tirânico qualquer outro pequeno-
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era realizado de duas maneiras: através do ataque ao público de modo indireto como, por 

exemplo, o uso do palavrão ou da obscenidade; ou através da sátira ou acusação contra 

personagens cênicas que representam certas parcelas do público.
74

 Em O Rei da Vela, o 

Oficina adota esta última maneira, sendo influenciado especialmente pelo Teatro da 

Crueldade
75

, de Antonin Artaud
76

, dramaturgo francês, que usava a catarse como forma de 

transformar em atores tanto a plateia como o ator. 

A proposta era ir contra o chamado ―teatro digestivo‖, para, segundo José Celso 

(ROSENFELD, 1967), ―degelar na base da porrada, a classe média que freqüenta os teatros.‖ 

O objetivo era romper com os padrões estéticos tradicionais que concebiam a arte como 

campo lúdico isolado da vida real. Segundo Rosenfeld (1967), ―a arte moderna esforça-se em 

ultrapassar esse campo lúdico e por isso insiste em produzir ‗frissons‘ e choques a fim de 

                                                                                                                                                         
burguês, quando dispõe de poder sobre outros. Ubu é mais que um tirano de colégio secundário. É um símbolo 

social e uma profecia política. Ubu é o arquétipo dos ditadores cruéis e estúpidos do século XX. E Ubu é rei, 

personifica o poder totalitário do Estado Fascista. Contra sua tirania só adianta a revolta total dos seus 

desgraçados súditos, representados no palco pelos infelizes alunos. Ubu-Roi é peça profética: antecipa a revolta 

da mocidade.‖ (CARPEAUX, 1972, p. xv-xvii) 
74

 ―(...) há diferentes formas de agressão, sejam indiretas, por palavras e gestos, sejam um pouco mais diretas, 

porque procuram dialogar cara a cara com o espectador (...), sejam explicitamente diretas, partindo mesmo para a 

agressão física, forçando a participação do público (...).‖ (GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, p. 18-19) 
75

 ―Conjunto de ideias teatrais propostas pelo ator, diretor, poeta e teórico francês Antonin Artaud (1896 - 1948), 

posteriormente reinterpretadas e colocadas em prática por diversos grupos e diretores ao redor do mundo, 

especialmente a partir da década de 1960. (...) 

O Teatro da Crueldade rejeita não somente as características do teatro tradicional, mas também, de modo geral, a 

racionalidade da sociedade ocidental, propondo as bases para um novo teatro e para uma nova maneira de 

apreensão do mundo, que remeta ao nível pré-verbal da psique humana. O termo "crueldade" se refere aos meios 

pelos quais o teatro pode abalar as certezas sobre as quais está assentado o mundo ocidental - a começar pela 

própria linguagem. 

Entre os elementos teatrais mais combatidos estão a visão do teatro como entretenimento; a caracterização 

psicológica dos personagens; a valorização exagerada do enredo; e o predomínio da dramaturgia em relação à 

encenação. Propõe ainda: um teatro físico, centrado na experiência corpórea dos atores e, por conseguinte, 

também do público; a interação entre atores e espectadores; o fim da divisão entre palco e plateia, com a 

encenação ocupando todo o espaço; um espaço teatral não tradicional (espaços adaptados, galpões, igrejas, 

hospitais ou quaisquer outros lugares que a encenação demande); e, sobretudo, o teatro visto como experiência 

ritualística, destinada à cura das angústias e à reintegração do homem à sua totalidade física e espiritual.‖ (Teatro 

da Crueldade, [20--]) 
76

 Artaud nasceu em 1896, mesmo ano em que Ubu Rei foi encenado na França. Nascido na Marselhesa, iniciou-

se no teatro no começo da década de 1920, junto a Lugné-Poe, artista que havia encenado trechos de Leur Âme, 

de Guilherme de Almeida e Oswald de Andrade. Trabalhou como ator no teatro e no cinema, além de ter 

participado nas atividades do grupo surrealista. Entre 1926 e 1930, fez parte do grupo ―Teatro de Alfred Jarry‖; 

na década seguinte publicou textos em revistas, viajou a alguns países e ficou internado em sanatórios. Morreu 

em 1948, vítima de um câncer. (VIRMAUX, 1978) 

O surrealismo foi um ―(...) movimento artístico e literário lançado pelo poeta e crítico francês André Breton em 

1924. Derivado do dadaísmo, pregava uma arte que liberava o inconsciente, os instintos e os sonhos. O catalão 

Salvador Dalí é um dos expoentes dessa escola.‖ (CAMARGOS, 2007, p. 106) 

O dadaísmo, por sua vez, foi um movimento surgido em 1916, entre artistas e escritores europeus egressos da 

Primeira Guerra Mundial. ―O nome dada, que significa ‗cavalinho de pau‘ em francês, foi escolhido como um 

protesto contra o absurdo da guerra por Hugo Ball e Tristan Tzara, ao abrirem aleatoriamente o dicionário. Para 

os dadaístas a arte precisava soltar-se das amarras racionalistas, buscando o automatismo psíquico que 

combinaria os elementos por acaso. Negação total da cultura, defende a incoerência, a desordem, o caos. Chegou 

a Nova York, nos Estados Unidos, pelas mãos de Marcel Duchamp e Man Ray.‖ (CAMARGOS, 2007, p. 103-

104) 



 

 

P
ág

in
a6

9
 

suscitar realidade.‖ Este teatro agressivo tinha por objetivo funcionar como um espelho do 

inconsciente coletivo, para extinguir abscessos coletivamente, com função escatológica para 

colocar em cena o mundo mentiroso e cínico (ROSENFELD, 1967). A escolha do Oficina por 

esta estética para a encenação do texto de Oswald era apropriada, já que o próprio escritor de 

O Rei da Vela se inspirara em Alfred Jarry para escrever sua dramaturgia (GARDIN, 1995, p. 

50). 

Essa fase do Oficina teria seu desenvolvimento completo em Roda Viva, em 1968, que 

embora não tenha contado com a participação do grupo inteiro, foi extremamente importante 

pois influenciaria outras encenações que viriam posteriormente, como Gracias, Señor, de 

1972, que teve problemas com a censura, sendo vetada após algumas apresentações
77

. 

Neste ponto devemos nos ater brevemente a Roda Viva, pois no mesmo ano e no 

mesmo período esta peça foi vetada juntamente com O Rei da Vela. O texto de Chico Buarque 

de Holanda, Roda Viva, embora não seja considerado como produção do Oficina, tem boa 

parte de seu elenco na encenação. Com direção de José Celso Martinez Corrêa, a peça conta a 

história de Benedito Silva e sua mulher Juliana. Benedito foi transformado em Ben Silver, 

ídolo máximo da juventude e ótimo cantor, e depois em Benedito Lampião, cantor de protesto 

e folclore. Quando sua popularidade estava findando, foi convencido a suicidar-se para dar 

lugar à Juliana, chamada então de Juju, a ―Viúva do Rei‖, girando assim a roda viva. Levando 

às últimas consequências a agressão, a peça causou diferentes opiniões no público e na crítica. 

Em 18 de julho de 1968, após uma apresentação, o elenco foi agredido por pessoas ligadas ao 

Comando de Caça aos Comunistas (CCC), grupo paramilitar de extrema direita. A agressão se 

repetiu quando a peça excursionava pelo Sul do país, levando a censura a vetar 

completamente sua apresentação em território nacional, assim como O Rei da Vela. 

O grupo voltou a ter problemas com a censura, dessa vez com a peça Poder Negro, de 

Le Roy Jones, cuja temática era a questão racial. Durante os ensaios havia ameaças de 

bombas e invasão através de telefonemas; de acordo com Peixoto (1982, p. 73), 

a princípio a censura alegou o caráter subversivo do texto, passando depois a 

outra justificativa: ―termos de baixo calão, explorando enredo imoral e 

atentatório ao decoro público‖. Tempos depois o próprio chefe de censura 

seria preso por ter nome falso e estar fugindo de um crime de morte... 

 

                                                 
77

 Em entrevista a José Arrabal, o diretor José Celso Martinez Corrêa (1979, p. 210) comenta a ação da censura 

durante a montagem de Gracias, Señor: ―Vinha uma pressão de Brasília pra acabar com a gente, mas eles não 

conseguiam alegar nada. (...) Só proibiram o trabalho usando de toda a violência. Proibiram por proibir, sem 

qualquer argumento.‖ 



 

 

P
ág

in
a7

0
 

Num contexto de clima político agitado, o Oficina, após a temporada da peça de Le 

Roy Jones, escolheu um texto de Brecht, Galileu Galilei. Segundo Peixoto, curiosamente, o 

ensaio geral para a censura se deu em 13 de dezembro de 1968, enquanto nos bastidores, o 

grupo ouvia num rádio a promulgação do Ato Institucional nº 5. 

Foi com esta encenação que as divergências internas do Oficina se acentuaram, 

principalmente porque foram agregados ao grupo atores, vindos da encenação de Roda Viva 

que pouco tinham estudado para o teatro e não tinham grande experiência. Estes, chamados de 

marginalia, contrapunham-se àqueles que já participavam desde o início do Oficina, os 

chamados representativos (PEIXOTO, 1982). Esta cisão ficou mais evidenciada na encenação 

seguinte, Na selva das cidades, também de Brecht, em 1969. Segundo Silva (2008, p. 69), 

iniciava-se um processo que no fundo era a própria destruição da ideia de teatro, uma 

concepção que iria se configurar em Gracias Señor, em 1972. 

Em 1970, o Oficina parou suas atividades. Ítala Nandi fez participações no cinema, 

Renato Borghi e José Celso viajaram para Europa, Estados Unidos e América Latina, e 

Fernando Peixoto viajou pela América Latina e Estados Unidos. Três meses depois, o grupo 

reuniu-se e surgiu o projeto do filme Prata Palomares, em parceria com André Farias, que 

seria filmado em Florianópolis. Com relação ao teatro, uma parte dos integrantes participou 

da encenação de Don Juan, de Molière, com parceria de Gianfrancesco Guarnieri.  

Como a gravação do filme deixou o Oficina endividado, a solução foi lançar mão da 

retrospectiva, Salto para o Salto, composta por remontagens de Pequenos Burgueses, O Rei 

da Vela e Galileu Galilei. Ou seja, o veto de 1968 para O Rei da Vela foi suspenso, porém a 

liberação se deu com diversos cortes, de acordo com Peixoto (1982, p. 90). 

A retrospectiva tinha como objetivo passar por diversas partes do Brasil como Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Salvador, Recife, Fazenda Nova (sertão de 

Pernambuco), Natal, Fortaleza, Belém do Pará e Amazônia. 

O início se deu no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano, onde começou a filmagem 

de O Rei da Vela. Foi dessa itinerância que o grupo passou a uma nova abordagem, chamada 

Te-ato, tentativa de destruir o exercício do teatro como era praticado – os salários foram 

abolidos e procurou-se novos espaços para apresentação, como praças, quadras, campos de 

futebol, ruas etc. O Te-ato buscava um novo tipo de comunicação com o público, fora do 

espaço convencional das plateias. Sua ideia era, após definir um denominador comum capaz 

de congregar a todos num ato, partir para sua execução (MAGALDI e VARGAS, 2000, p. 

324). O objetivo dessa proposta teatral era 
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a transformação da arte em arte e da vida em arte. Desse modo, 

desapareceriam as barreiras entre público e os intérpretes, ―atando-os‖ 

univocamente, eliminando (ou procurando eliminar o mais possível) a 

distância entre realidade teatral e social. (GUINSBURG, FARIA e LIMA, 

2009, p. 309) 

 

O Oficina recusou ser a maior companhia profissional e comercial do país, ser aceito 

pela crítica e pelo público burguês. O que se viu foram remontagens que diferiam muito das 

versões originais, o que talvez explique a liberação da peça pela censura. Essa hipótese só 

poderá ser comprovada ao analisarmos a censura federal de 1970, em comparação com as de 

1967 e 1968. Porém, apesar dessa liberação em 1970, a exibição filme sobre a peça só foi 

permitida pelo Conselho Superior de Censura em 1982. 

Em 1972, o Oficina teve nova disputa com a censura federal, dessa vez com Gracias 

Señor, proibida de ser apresentada em todo o território nacional. Em 1974, a montagem do 

filme de O Rei da Vela continuou; o teatro foi invadido pela polícia, com a alegação de se 

tratar de um ponto de drogas e José Celso acabou preso. Após sua soltura, em 1975, o diretor 

do Oficina exilou-se em Portugal, montando lá Galileu Galilei e filmando um documentário 

de 30 minutos, O Parto. Em sua passagem por Moçambique, José Celso gravou o filme Vinte 

e Cinco, que estreou em março de 1977, em Maputo. A película só chegou ao Brasil em 

outubro do mesmo ano. Em 27 de junho de 1978, José Celso voltou ao Brasil e reabriu o 

teatro com a exibição de Vinte e Cinco. Neste mesmo ano, finalizou o projeto do filme de O 

Rei da Vela que é um registro de 16mm de sua última temporada no Teatro João Caetano, Rio 

de Janeiro. A essas gravações da peça encenada em forma linear, foram acrescidas cenas 

exteriores e do elenco, rompendo portanto com a sequência teatral. Em associação com 

Noilton Nunes, José Celso finalizou a produção e, de acordo com Aramis Millarch ([20--]) em 

Almanaque publicado no Paraná, 

curiosamente, a montagem de Nilton Nunes foi o trabalho de tirar a 

linearidade da peça, dividida em seus 3 atos, e juntar além de 30 minutos de 

cenas das mais diversas: violência policial no ABC, documentários, imagens 

de Carmen Miranda e até filmes familiares, rodados pelos pais de Noilton e 

Zé Celso. O resultado foi uma cópia de quase seis horas, reduzido, após 

muito sacrifício, a 160 minutos, o que torna o filme (para quem não esteja 

muito ligado a toda uma proposta que traz) cansativo e discursivo. 

Justamente, essa atomização de imagens, linguagem não linear, ruptura do 

tradicional - fazem de "O Rei da Vela" um cult movie destinado a ficar na 

história cinematográfica - mas sofrendo, no momento, a segregação 

comercial. Poucos exibidores tradicionais se encorajarão a exibí-lo. 

 

O filme foi liberado em 1982, premiado no festival de Gramado em 1983, e só 

colocado a público em 1984. Isso se deu porque José Celso e Noilton Nunes pretendiam 
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Figura 7 - Jornal O Estado de São Paulo, 22/10/1982. 

equipar o antigo Teatro Oficina com uma cabine de 35mm para o lançamento, em sistema 

road-show (ou seja, permanecer em cartaz por tempo indeterminado), no próprio espaço em 

que, há 17 anos, acontecia a montagem da peça de Oswald de Andrade. Porém, isso não foi 

possível devido à falta de recursos. A Embrafilmes produziu o filme juntamente com a Quinto 

Tempo Produções Artísticas e Culturais e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Seu 

elenco conta com Sandra Adams, Hamilton Almeida Filho, Mestre Beto, Renato Borghi, 

Henriqueta Brieba, Carlos A. Caetano, Tessy Callado, Joel Cardoso, Feliciano da Paixão, 

Renato Dobal, Edinísio, Edgar Ferreira, Flora, Ester Góes e Carlos Gregório (E-PIPOCA, 

[19--]). 

Questionado sobre a diferença entre o filme e a encenação teatral, o diretor José Celso 

([20--]) afirma que  

antes de Noilton Nunes e eu partirmos para a montagem do Rei da Vela, nós 

tiramos um master com todo material filmado e deixamos pré-montado o 

primeiro, o segundo e o terceiro ato da peça tal como foi montada no Teatro. 

Hoje há muito interesse em se conhecer a versão teatral que foi 

extremamente bem filmada por Carlos Alberto Hebert e Rogerio Noel, 

falecido, com som direto muito bem feito por um Seu Riva, também 

falecido. Nossa montagem, minha e de Noilton, começa pelo fim da peça e 

numa montagem não linear fomos ao mesmo tempo que, juntando todo o 

material filmado em 1971 - parte no Teatro João Caetano durante uma 

temporada da peça no Rio e parte em externas, na Semana de Páscoa deste 

mesmo ano - inserindo a própria luta em torno da preservação do filme e do 

que ele significava como link entre o trabalho passado e o futuro. Tivemos 

no Oficina uma coisa rara. Morremos uma época totalmente, como Grupo 

visível, vivendo uma vida subterrânea louca, criativa, mas no completo 

ostracismo, mortos. Depois ressuscitamos mais fortes do que no primeiro 

nascimento. ―O Rei da Vela‖ foi o elo de ligação entre essas duas vidas. Ao 

meso tempo Noilton tem até hoje lutado para fazer um filme sobre Euclides 

da Cunha na Amazônia, ―Paz‖ na época o projeto chamava-se ―Sem 

Fronteiras‖. Ele como eu tinha material de família feito pelos pais e tinha de 

uma Tragédia: a morte do pai, da mãe, do irmão, num desastre 

automobilístico. Misturamos nossas paixões e energias e montamos uma 

mandala apaixonada, por tudo que se passava entre nós e por tudo que cada 

um de seu lado tinha vivido. Demos 

nossas vidas, misturamos no filme os dos 

nossos pais, nossos desejos, tudo ao ‖O 

Rei da Vela― pra que ele tivesse a vida 

vivida vinda da nossa paixão pelo cinema, 

por nós mesmos, pelo Brasil que 

começava a sair da ditadura. 

 

Após duas sessões no Conselho 

Superior de Censura em 1982, o filme 

conseguiu finalmente ser liberado e 

sem cortes. Embora nosso objetivo 

http://epipoca.uol.com.br/produtoras.php?idp=10884
http://epipoca.uol.com.br/produtoras.php?idp=10884
http://epipoca.uol.com.br/produtoras.php?idp=196
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=363716
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=363717
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=363718
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=340492
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=362600
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=363719
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=71440
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=363720
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=363721
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=351815
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=363722
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=363723
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=363125
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=363724
http://epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=81933
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aqui não seja pontuar as diferenças e semelhanças entre o filme de O Rei da Vela e sua 

encenação é importante traçar um paralelo entre o texto de 1937, sua primeira montagem em 

1967, cujo processo censório estadual integra o Arquivo Miroel Silveira da ECA/USP, seu 

veto pela censura federal em 1968, sua liberação em 1970 e a batalha do filme com a censura 

em 1982. Nossa hipótese é que a trajetória de O Rei da Vela se deu principalmente em sua 

relação com a censura e esta baseava-se em critérios conjunturais importantes como a autoria, 

a temática, a companhia teatral e o próprio contexto ditatorial exposto anteriormente. 

Assim, o ano de 1968 foi erigido pelas memórias como marco divisório na história da 

censura brasileira. Os meios de comunicação foram responsáveis pela difusão desse 

pensamento. Isso pode ser visto através da montagem de O Rei da Vela pelo Teatro Oficina, 

que representou o ápice do embate entre artistas e do endurecimento do regime em relação ao 

teatro politicamente engajado, motivo pelo qual até hoje é lembrado como um marco da 

resistência da arte ao autoritarismo da ditadura. 

 

 

3.2 O Teatro Paulista nos anos 60 

 

 

Acompanhando uma tradição de historiadores do teatro moderno, 

entendemos que processos artísticos costumam responder a processos 

históricos. Para falar como um deles, formas artísticas são conteúdo histórico 

sedimentado e, quando uma obra explicita a necessidade de superação de 

alguma convenção vigente, ela está registrando, como um sismógrafo, abalos 

havidos na sociedade. 

(COSTA, I., 1998) 

 

Para delinearmos nosso objeto de estudo, faremos a um breve panorama do teatro 

durante a década de 1960. A citação de Iná Camargo Costa exemplifica o que ocorreu nesta 

época. Como dissemos anteriormente, o Brasil tinha avançado economicamente entre o fim da 

década de 1940 e a década de 1950; o país havia se industrializado e começava a deixar de ser 

ter sua economia baseada na agricultura. 

Para entendermos o teatro dos anos de 1960 é preciso lembrar-se do TBC como marco 

daquilo que Décio de Almeida Prado (2003, p. 43) chama de ―novo profissionalismo‖. Contra 

essa noção de teatro profissional encenado para as elites, surgiram, no final da década de 

1950, grupos contestadores como o Arena, o Centro Popular de Cultura, entre outros. O 

recorte feito por muitos estudiosos do teatro é justamente a encenação de Eles não usam 

black-tie por Gianfrancesco Guarnieri em 1958, considerado exemplo da mudança que se 
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daria nos anos 1960, entrando em cena um teatro politicamente engajado, com função social. 

Podemos dizer que a partir daí o autor nacional começou a se colocar de forma mais 

contundente
78

; porém, não podemos nos esquecer que antes de Gianfrancesco já tínhamos 

Nelson Rodrigues nos palcos, trazendo questões consideradas tabus pela sociedade brasileira, 

como incesto, por exemplo. As personagens de Nelson são ―brasileiríssimas e do nosso 

tempo, mas sem que exista nessas peças qualquer intuito de retratar a realidade em seus níveis 

habituais, psicológicos ou históricos.‖ (PRADO, 2003, p. 53) 

De acordo com Prado, os autores brasileiros que começaram a despontar no final dos 

anos 50, início dos 60, tinham em comum a militância teatral e a posição nacionalista, caso de 

Gianfrancesco Guarnieri, Ariano Suassuna, Dias Gomes, Oduvaldo Vianna Filho e Augusto 

Boal. Esse período correspondeu aos anos em que a cultura brasileira floresceu, não apenas 

esteticamente, mas também quanto a seu conteúdo: 

os anos imediatamente anteriores e posteriores a 1964 enfatizavam a 

dramaturgia política, ainda mais que a social. Se não era esse todo, nem 

talvez o melhor teatro, foi sem dúvida aquele em que a comunidade teatral, 

representada por suas facções mais combativas, melhor se reconheceu. O 

país dividia-se e ninguém, autores ou público, críticos ou intérpretes, 

aceitava ficar à margem dos acontecimentos. (PRADO, 2003, p. 97) 

 

Os dilemas enriqueceram o momento, pois, de acordo com Peixoto (1992, p. 86), 

estes dez anos, de 1958 a 1968, talvez tenham sido os mais fecundos do 

século até agora: marcam o amadurecimento da dramaturgia e da encenação, 

a afirmação de uma geração que assume o teatro como atividade socialmente 

responsável, lançando-se na investigação dos temas mais urgentes do 

processo sociopolítico nacional. 

 

Porém, este teatro surgiu no seio do chamado teatro ―burguês‖ (NAPOLITANO, 2001, 

p. 4). O próprio Teatro de Arena teve sua origem como grupo experimental dentro do TBC, e 

o Oficina, dentro da Faculdade de Direito, em São Paulo. No caso do Arena, 

a grande originalidade, em relação ao TBC e tudo o que este representava, 

era não privilegiar o estético, não o ignorando mas também não o 

dissociando do panorama social em que o teatro deve se integrar. Desta 

postura inicial, deste ―engajamento‖ – palavra lançada pouco antes por 

Sartre – é que adviriam os traços determinantes do grupo, o esquerdismo, 

nacionalismo e o populismo (em algumas de suas acepções), a tal ponto 

entrelaçados que apenas a abstração conseguirá separá-los. (PRADO, 2003, 

p. 63) 

 

                                                 
78

 ―Começava-se a apostar no autor brasileiro, como antes se apostara na possibilidade de se fazer espetáculos 

modernos entre nós.‖ (PRADO, 2003, p. 62) 
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De acordo com Heloísa Buarque de Hollanda e Marcos A. Gonçalves (1982, p. 22), 

uma das primeiras respostas ao golpe militar de 1964 foi o musical Opinião, realizado em 

Copacabana, no Rio de Janeiro: 

entendido como a ―primeira resposta do teatro brasileiro ao golpe militar‖, o 

Show Opinião estreou no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1964 e 

rapidamente transformou o teatro onde se apresentava numa espécie de 

―quartel-general da resistência cultural ao golpe‖. Curiosamente, entretanto, 

salvo por uma ou outra referência incidental, como no rápido esquete em 

que, a propósito do consumo de maconha entre sambistas e marginais, 

comenta-se que o ―vermelho está fora de moda‖, ou pelo achado de uma 

alegoria como o Carcará, que foi imediatamente associado ao general de 

plantão, nada mais permite supor que a peça tenha sido escrita depois da 

maior hecatombe política da história do país. (COSTA, 1996, p. 101) 

 

A isso se seguiu uma série de musicais e montagens que adotavam a linha de protesto, 

de um teatro engajado.
79

 Em São Paulo, em 1964, mais cinco salas foram abertas: o Teatro 

Aliança Francesa, o Esplanada, o Líder, da Hebraica e Teatro Ruth Escobar (MAGALDI e 

VARGAS, 2000, p. 361). Esses espaços eram diferentes dos da década de 1930, pois 

dispunham de menos lugares na plateia, contando com apenas 300, em contraposição aos 

enormes espaços que traziam mais de mil lugares. 

No ano de 1965, São Paulo observou o surgimento do Teatro da Universidade Católica 

(TUCA) de São Paulo. Maria Thereza Vargas e Sábato Magaldi (2000, p. 364) afirmam que 

os universitários, talvez por estarem cerceados na manifestação de seu pensamento, 

recorreram à linguagem do teatro. O ano de 1965 foi também encenado Liberdade, liberdade 

de Flávio Rangel e Millôr Fernandes, cujo objetivo era despertar a plateia para a questão 

fundamental da liberdade que, quando restringida, é mais valorizada. 

Já em 1966, registrou-se a tentativa de fundação de um novo seminário destinado ao 

debate sobre os problemas do teatro nacional. Instalado no Arena, o seminário não agradou 

aos dramaturgos, pois, segundo eles, as empresas não prestigiavam a dramaturgia brasileira. 

Ainda em 1966, mais salas foram abertas em São Paulo, além de ser um ano de sucesso para 

os universitários, já que o TUCA havia ganhado o primeiro lugar no Festival de Teatro 

Universitário em Nancy, França,
80

 foi também neste ano que estreou a peça de Plínio Marcos, 

Dois perdidos numa noite suja, cujo realismo quebrou com as convenções do palco e, de 

acordo com Décio de Almeida Prado (2003, p. 103), mostrava os primeiros indícios de 

                                                 
79

 Exemplo disso foi a montagem Arena conta Zumbi, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, que estreou 

em São Paulo no dia 1º de maio de 1965. (COSTA, 1996, p. 112) 
80

 Foi o mesmo festival que dois anos mais tarde receberia O Rei da Vela de Oswald de Andrade. Diante do 

sucesso, o TUCA prolongou sua temporada ―no Théâtre des Nations, em Paris, e outros países europeus, por 50 

dias. O poeta João Cabral de Melo Neto, até então conhecido apenas entre as elites intelectuais, amplia seus 

horizontes de divulgação da obra.‖ (TUCA, [20--]) 
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insatisfação com o teatro político produzido até então. O texto, permeado pelo tema da 

marginalidade, trata da história de dois carregadores de mercado, seus anseios, lamentos, e 

condições sociais. 

O ano de 1967 talvez seja um dos mais fecundos no campo teatral. É sabido que, a 

partir de 1964, todo o florescimento cultural que estava em marcha desde os fins da década de 

50 prosseguiu, porém, segundo Ridenti (2000, p. 101) 

embasado sobretudo nos setores das classes médias que lograram mobilizar-

se, ocupando quase sozinhos o campo político da oposição à ditadura, na 

medida em que as outras classes estavam impedidas de se organizar e fazer 

representar. Logo depois do golpe de 1964, intelectuais e artistas já se 

colocaram na oposição. 

 

No campo teatral, a mudança se deu não quanto à estética propriamente dita, mas sim 

com elementos ―externos: em nome de quem, sobre o que e para quem fala a obra de arte‖ 

(PRADO, 2003, p. 101). 

A censura que, de 1965 a 1980, faz cortes, impede estreias, retira espetáculos 

de cartaz, prende artistas, mantendo a atividade teatral sob permanente 

vigilância policial, transforma a criação cênica e, em especial, a dramaturgia 

engajada em uma arte de cifrar conteúdos para metaforizar a denúncia social. 

(GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, p. 295) 

 

Um bom guia para pontuar essa efervescência cultural é o gráfico que elaboramos a 

partir da base de dados do Arquivo Miroel Silveira, usando como palavra chave o ano de 

1967. A classificação do gráfico corresponde à mesma nomenclatura adotada no gráfico 

referente ao ano de 1937, isto é, o gráfico foi organizado para que possamos quantificar o 

número de peças censuradas no estado. Como categorização, demos cores para os diferentes 

tipos de censura aplicados: branco para as peças com classificação livre; verde para peças 

livres para maiores de determinada idade; amarelo para peças com cortes de palavras, frases 

ou páginas; rosa para peças com classificação livre em 1967 porém com cortes quando 

censuradas em outros anos; azul para peças liberadas para maiores de determinada idade, 

porém vetadas para a televisão. Essa categorização levou em conta as informações 

apresentadas na base de dados do Arquivo Miroel Silveira, que usa a terminologia 

apresentada nos documentos censórios. 

Em relação ao ano de 1937, a quantidade de peças que passaram pela censura é 

praticamente a mesma, um total de 121, em comparação às 122 peças de 1937. No que 

concerne os tipos de vetos, o ano de 1967 apresenta o seguinte gráfico: 
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Gráfico 2 – Processos estaduais da DDP de São Paulo em 1967 

 

Ou seja, a maior parte das peças que passaram pela censura estadual paulista em 1967 

teve algum tipo de restrição, sendo em sua maioria, relacionadas à faixa etária. De acordo 

com Décio de Almeida Prado, após 1964, a pressão da censura se tornou asfixiante, pois o 

teatro era um dos poucos lugares em que centenas de pessoas poderiam se encontrar e 

manifestar suas opiniões, tomando certas precauções tais como: fala indireta e linguagem 

semicifrada. 

No ano de 1968, essas possibilidades pareciam ser sufocadas através do AI-5, que 

negava prerrogativas de liberdade de um regime democrático: 

essa data mágica, essa espécie de orgasmo juvenil e coletivo, esse clímax 

histórico em que tudo se fez e se desfez. Uma pergunta continua a nos 

atormentar. O que sucedeu, quando e onde se rompeu o fio da meada, por 

que o nosso caminhar de um momento para o outro se desorientou, não 

possibilitando que os anos mais próximos marcassem um avanço teatral tão 

decisivo quanto os anteriores? (PRADO, 2003, p. 125) 

 

a partir da entrada em vigor do AI-5, a resistência entra em uma segunda 

fase. A perseguição política torna os textos cada vez mais metafóricos, seja 

pelo viés histórico, seja pelo alegórico. Dissolvidos os grupos, exilados, 

presos ou perseguidos seus integrantes, o teatro se torna uma atividade de 

produção avulsa, com elencos organizados para uma única montagem. 

(GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, p. 295) 

 

O ano de 1968, como narrou Zuenir Ventura (1988, p. 19, 20), iniciou-se no Brasil 

com otimismo, pois a efervescência criativa de 1967 atestava isso. Tinha-se a sensação de um 

clima de abertura, e o governo militar anunciava o desejo de restabelecer o diálogo com a 

19%

44%

35%

1%

1%
PEÇAS CENSURADAS EM 1967 NO 

AMS
LIVRE - 23 PEÇAS - 19%

LIVRE PARA MAIORES - 53 PEÇAS 

- 44%

COM CORTES - 42 PEÇAS - 35%

LIVRE EM 1967 - COM CORTES 

EM OUTROS ANOS - 2 PEÇAS - 1%

PARA MAIORES E VETADA PARA 

TELEVISÃO - 1 - 1%
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sociedade e com a classe política. Desse ponto de vista, já tínhamos um avanço. Com relação 

à censura, Ventura afirma que ela continuava a ser uma ameaça incansável, assim como 

outras forças obscurantistas. Porém, o setor cultural estava vigilante e cada vez mais 

consciente da necessidade e da possibilidade de resistência. 

Era um ano de experimentação que já estava em curso desde o início da década de 60. 

Podemos dizer que essa experimentação marcou os palcos paulistas durante esse período, daí 

o questionamento de Décio de Almeida Prado com relação aos rumos que o teatro assumiu a 

partir de 1968. 

Foi um período marcado pela chamada revolução sexual cujos paradigmas foram 

questionados. No Brasil e em outros países viu-se inúmeras formas de contestar a cultura, o 

regime e a ordem social vigentes. No Brasil não foi diferente; o sociólogo Luciano Martins 

chama de ―geração AI-5‖ a esta geração que nasce engendrada pelo regime autoritário no 

Brasil. De acordo com este autor (MARTINS, 2004, p. 16), ela nasce em contraposição a uma 

cultura autoritária 

que se transmite à sociedade pelas práticas cotidianas da censura, da 

violência policial, da arrogância da burocracia, do desrespeito aos direitos 

individuais, da ocultação do processo decisório e dos ukases inapeláveis do 

poder. 

 

Nesse contexto, a contracultura surge como um primeiro instrumento de contestação a 

um regime e a uma ordem social percebidos como violadores de um valor essencial. Ou seja, 

os artistas foram, e muito, influenciados pelos acontecimentos políticos, econômicos e sociais 

do Brasil e do mundo: 

disseminado principalmente a partir da década de 1960, o chamado 

movimento de contracultura teve no teatro um importante difusor do 

sentimento de revolta contra as instituições que o inspiravam. Herdeiro da 

rebeldia das vanguardas do início do século, plantado no terreno irrigado 

pela cultura beat e insuflado pelos ares dos happenings e outras modalidades 

de livre expressão artística como a action painting, embalado ao som do jazz 

e do rock, o teatro que se expande pelas ruas e em locais alternativos não 

apenas veicula valores que se opõem à tradição burguesa como rompe, 

também, com o modo dominante de produção teatral, inventando 

procedimentos coletivos de criação e definindo novas relações com o 

público. (GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, p. 104) 

 

Em 1968, diversos movimentos sociais, políticos e culturais eclodiram em diferentes 

países, sendo um dos mais memoráveis a greve geral ocorrida na França, em maio. Conhecido 

como Maio de 68, o movimento iniciou-se como protesto às ações policiais durante a noite 

das barricadas (10 e 11 de maio), que deixou mais de 400 feridos. Tendo como lema a luta 
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pela liberdade e pela democracia, o Maio de 68 francês uniu operários e estudantes, atingindo 

praticamente todos os setores da sociedade. Durante este ano tivemos ainda a Guerra do 

Vietnã, iniciada pelos Estados Unidos numa tentativa de conter o avanço do regime socialista 

no país; a Primavera de Praga, na qual a Tchecoslováquia iniciou um período de liberalização 

política; o assassinato do líder negro Martin Luther King e o assassinato do presidente eleito 

Robert F. Kennedy.
81

 

No Brasil, o estudante Edson Luis de Lima Souto foi assassinado no restaurante 

Calabouço, no Rio de Janeiro, dando início a inúmeros movimentos contra o regime militar. 

Em São Paulo, houve um confronto entre estudantes da Universidade de São Paulo e 

estudantes do Mackenzie ligados ao Comando de Caça aos Comunistas (CCC), no qual um 

estudante foi morto. É ainda um período marcado pelos festivais de música promovidos e 

veiculados por redes da televisão como Excelsior, Record e Tupi. No campo político, foi neste 

ano que Carlos Marighella anunciou a Ação Nacional Libertadora (ANL) que propunha a luta 

armada contra a ditadura militar. Diversos protestos ocorreram no país, sendo um dos mais 

conhecidos e lembrados a Passeata dos 100 mil, na qual intelectuais, artistas e a sociedade em 

geral, saíram pelas ruas do Rio de Janeiro protestando contra a ditadura e cobrando soluções 

para as questões estudantis. 

No teatro, os protestos e lutas foram sentidos dentro e fora dos palcos. Dentro dos 

palcos continuava a busca iniciada no início dos anos 60, de um teatro engajado, de 

resistência. Porém, fora dos palcos, grupos radicais da direita atacavam artistas, como foi o 

caso de Roda Viva, em que o Comando de Caça aos Comunistas invadiu o teatro, espancando 

atores e quebrando cenários. Para mapearmos as peças que estiveram nos palcos paulistas 

durante este ano, elaboramos um gráfico a partir das informações obtidas no Arquivo Miroel 

Silveira. A classificação do gráfico corresponde à mesma nomenclatura adotada nos gráficos 

referentes aos anos de 1937 e 1967, isto é, foi organizado para que possamos quantificar o 

número de peças censuradas no estado. 

O resultado que observamos é que a quantidade de peças caiu drasticamente para 43. 

Isso pode ser explicado na medida em que a censura estadual estava sendo desarticulada 

desde 1967, e em 1968 o processo de federalização atingiu seu auge. Tomadas as devidas 

proporções, a cena teatral de 1968 era muito parecida com a de 1967, como pudemos 

constatar através deste gráfico sobre as restrições da censura: 

 

                                                 
81

 Mais informações sobre o período, conferir aquilo que Hobsbawm chama de ―Revolução social: 1945-90‖ e 

―Revolução Cultural‖. (HOBSBAWM, 1995) 



 

 

P
ág

in
a8

0
 

 

Gráfico 3- Processos estaduais da DDP de São Paulo em 1968 

 

Mais uma vez se confirma a tendência de 1967, na qual a maioria das peças que 

passaram pela censura estadual paulista teve como restrição a faixa etária. Na sequência, 

temos peças com cortes, totalizando 25%, seguida das peças com classificação livre (21%) e 

peças para maiores e vetadas para a televisão (12%). 

Embora nosso objetivo aqui não seja realizar um estudo da censura nesse período, foi 

preciso efetuar o panorama para entendermos como se deu a censura à peça de Oswald, ou 

seja, o contexto no qual esta encenação estava inserida. Além disso, esse panorama foi 

necessário para compreendermos o local em que o grupo Oficina ocupava no teatro paulista. 

Com base no que foi visto, uma hipótese que levantamos é a de que a censura durante 

a ditadura militar restringiu-se sobretudo o teatro em comparação aos anos anteriores, e este, 

em contrapartida, estava mais engajado e preocupado com a questão social, alimentando o 

ciclo que se formou. Ao mesmo tempo em que a censura era uma resposta ao engajamento, 

também se acentuava com o acirramento do regime. 

Neste jogo, a encenação de Oswald foi propiciada pelo contexto, ao mesmo tempo em 

que o influenciou, se considerarmos que de sua liberação com restrição apenas à idade, a peça 

passou a ser vetada em 1968, após temporadas em São Paulo, Rio de Janeiro e no exterior. 

Porém, essa mudança na censura a O Rei da Vela deve ser pensada no contexto pelo qual o 

sistema censório enfrentava: o de federalização. Para tanto, apresentaremos o texto teatral 

propriamente dito e as discussões acerca do mesmo.  

21%
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12%
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CAPÍTULO 4 - O REI EM CENA 
 

 

Escrita a partir de 1933, depois da crise mundial de 1929 

(que o arruinara) [Oswald de Andrade], da Revolução de 

1930 e da Revolução Constitucionalista de 1932 (quando 

ele já aderira ao comunismo), O rei da vela representa a 

análise furiosa feita por Oswald de Andrade da realidade 

brasileira e das classes dominantes a que pertencia por 

origem e cujos reveses tornaram tão agudo o seu 

conhecimento dos problemas. 

(MAGALDI, 2004, p. 66) 

 

 

 Rei da Vela é uma peça de 1937, escrita em três atos. Composta por vinte e 

uma cenas, o texto de Oswald de Andrade apresenta a ascensão e queda de 

Abelardo I, personagem principal da peça. De origem humilde, o 

protagonista, ao longo da trama, revela sua elevação a homem de negócios, proprietário de 

terras, de uma fábrica de velas e um escritório de agiotagem. Trata-se de um burguês 

emergente que, apesar de possuir cabedal, não desfruta de origem nobre, daí a necessidade de 

legitimar sua posição social através de um casamento. Este enlace, mais um de seus negócios, 

dar-lhe-ia um novo status social (BARBOSA e RIBEIRO, 2008). A escolhida para a união é 

Heloísa de Lesbos, aristocrata decadente, filha do coronel Belarmino, cafeicultor paulista 

falido. 

A escolha do nome de Abelardo é significativo, pois trata-se do 

(...) famoso amante do século XII, um dos símbolos do amor desesperado e 

romântico, vítima da sociedade, ao tentar quebrar-lhe as barreiras, no amor 

de Heloísa. Se há Abelardo, é claro que Heloísa deve estar a seu lado, como 

na história. Só que o século XX não admitiria efusões românticas e Oswald 

faz a paródia do amor puro e perfeito. (MAGALDI, 2004, p. 66-67) 

 

Ainda sobre a personagem de Abelardo, na época da escrita da peça, Oswald 

ambicionava que o palhaço Piolim
82

, Abelardo Pinto, o representasse. De acordo com o 

próprio Piolin, isso não teria sido possível por causa da censura. (SANTOS, 2002, p. 135) 

Com relação a Heloísa de Lesbos, a seleção de seu nome não foi gratuita, pois além de 

remeter à amante do século XII, Oswald associa o sobrenome Lesbos. 

O texto em si é denso, crivado de citações que nos remetem a outros 

contextos. A linearidade da narração é completamente arrastada. Todos os 
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 Sobre a trajetória de Piolim e sua influência entre os modernistas, conferir Walter de Sousa Junior (2008). 
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tempos e espaços confluem numa narrativa única. Numerosos personagens, 

sempre estereotipados e fragmentados, pertencem ao texto oswaldiano e se 

referem a outras construções, outros textos, outras histórias. (ELEUTÉRIO, 

1989, p. 87) 

 

Trata-se de uma clara alusão à poetisa Safo de Lesbos, nascida provavelmente por 

volta de 612 a.C., em Mitilene ou Éreso, na Grécia; líder de uma sociedade literária feminina, 

a ―casa das musas‖, reuniu, ao seu redor, um grupo de mulheres da ilha de Lesbos que se 

devotavam à música, à poesia e ao culto de Afrodite (FUNARI, 2002, p. 97-98): 

um grupo separado de garotas e mulheres, em Lesbos, inventou seu próprio 

sistema simbólico e um conjunto de convenções discursivas, adaptadas para 

a expressão do desejo homoerótico feminino, tanto na composição como na 

forma de expressão oral da poesia. Safo (...) pode ser encarada como o 

produto de muitas gerações de criação artística feminina. 

 

Com a união de nomes que aludem às duas personagens da História, Oswald cria uma 

personagem andrógina, inclusive na descrição de seu figurino: ―Sai esbarrando em Heloísa de 

Lesbos que vestida de homem, entra como a manhã lá de fora‖. A figura dramática, que 

anteriormente fora retratada como ―a flor mais decente dessa velha árvore bandeirante‖, 

demonstra o ímpeto ‗espinafrador‘ que levou Oswald ―(...) a pintar a família do coronel 

Belarmino como uma galeria de taras, visíveis já nos nomes.‖ (MAGALDI, 1991, p. 8) A 

irmã de Heloísa é João dos Divãs, mais uma menção ao mundo homoerótico, assim como 

Totó Fruta-do-Conde; Perdigoto, outro irmão, é bêbado e malandro que ―pretende criar uma 

milícia rural para combater a possível ascensão da esquerda, expediente sórdido a que sempre 

se votaram os amantes das ditaduras e fascismos‖ (MAGALDI, 1991, p. 8). 

Belarmino, por sua vez, é uma figura nostálgica que anseia pelo surgimento de um 

banco hipotecário capaz de diminuir suas agruras. Sua esposa, D. Cesarina, é alvo constante 

dos galanteios de Abelardo I, seu futuro genro; o nome de D. Poloca, ou D. Poloquinha, tia de 

Heloísa, sugere o trocadilho com D. Polaquinha, sinônimo de prostituta, também objeto das 

investidas de Abelardo I. Oswald completa seu quadro analítico de história do Brasil com a 

figura de Mister Jones, capitalista e banqueiro norte-americano ―(...) de quem Abelardo não 

passa de mero feitor, e que tem inclusive o ―direito de pernada‖ sobre Heloísa.‖ (MAGALDI, 

1991, p. 9) 

Abelardo I possui um alterego, Abelardo II, seu empregado. Abelardo II representa 

ciclos, isto é, assim que um Abelardo ascende e cai, outro ocupa seu lugar. 

Significativamente, Oswald denominou também Abelardo, ou melhor, 

Abelardo II, o companheiro de escritório de Abelardo I, porque, exercendo 

as mesmas funções, como peças semelhantes desse mecanismo, não há razão 
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para que tenham nomes diferentes. O nome idêntico, aliás, sublinha a 

igualdade de ambos, mero objetos e não sujeitos do processo a que 

pertencem. (MAGALDI, 2004, p. 67) 

 

Embora estejam em igualdade, Abelardo II, quando questionado sobre sua posição 

política, assim responde: ―Sou o primeiro socialista que aparece no Teatro Brasileiro‖. De 

acordo com Magaldi (2004, p. 70), trata-se de 

mais um efeito antiilusionista, para marcar-se essa presença estranha. Mas o 

socialista não faz profissão de fé política. Diz a Abelardo I, sem rodeios, que 

o que deseja é sucedê-lo naquela mesa. Essa era a visão que os comunistas 

tinham dos socialistas, para eles aliados dos proprietários... O oportunismo 

atribuído por Oswald aos socialistas explicará depois o desfecho da peça. 

 

Outros personagens são inspirados em personalidades da década de 1930, como 

Cristiano de Bensaúde, referência a Tristão de Athayde, modernista e crítico literário e o 

intelectual Pinote, alusão a Menotti Del Picchia, modernista e literato. 

 

 

4.1 3 Atos 

 

 

De acordo com Magaldi (1967, p. 10-11), Oswald estrutura seu texto em três estágios 

definidos: 

o primeiro ato narra como opera o agiota; o segundo, como vive, isto é, 

como se diverte, como espairece o tédio; e o terceiro, como ele morre, numa 

morte pessoal que é também o signo dos óbitos provisórios de sua classe – 

os erros de cálculo e os maus negócios que resultam em falência. 

 

O primeiro ato da peça passa-se em São Paulo, no escritório de agiotagem de Abelardo 

I, Abelardo & Abelardo. O cenário, composto por uma jaula onde se encontram os clientes 

protestados, é constituído por uma variedade de objetos penhorados, desde um retrato da 

Gioconda até um divã futurista. As fichas dos clientes são divididas em gavetas com diversos 

rótulos: malandros, impontuais, prontos, protestados, penhoras, liquidações, suicídios e 

tangas. O ambiente apresenta um mostruário de velas de todos os tamanhos e de todas as 

cores: 

o título contém duplo significado: o rei da vela é o industrial que domina o 

mercado do produto e o homem que se alimenta da morte de outros – o 

agiota que enriquece na medida da necessidade alheia e herda 

simbolicamente o tostão da queima de cera nos velórios. (MAGALDI, 1967, 

p. 9) 
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Diante deste cenário, o autor apresenta-nos a personagem principal, sua noiva, seu 

alterego Abelardo II, e o Americano, Mister Jones. Abelardo II é caracterizado como domador 

de feras (os clientes enjaulados de Abelardo I), utilizando uma pasta, bigodes retorcidos, 

monóculo e revólver à cintura. Ao longo desse ato, três secretárias são inseridas na trama, 

nomeadas como Secretária 1, 2 e 3; mais uma vez o autor emprega a ideia de que pessoas 

exercendo as mesmas funções não necessitam de diferenciação, já que nomear é diferenciar. 

O mesmo ocorre com o cliente que apela a Abelardo I; passando do pedido de clemência à 

ameaça, este recebe o nome genérico que caracteriza todos os que buscam o escritório de 

usura: Cliente. 

O Oficina optou por seguir os elementos propostos na concepção de cenário do 

dramaturgo. No caso do primeiro ato, 

o cenário não deveria ser naturalista asfixiante, que procurasse reproduzir no 

palco a vida real e a separasse, radicalmente, a cena e seu público, como se o 

palco fosse uma caixa fechada, com a divisão nítida da quarta parede. (...) o 

cenário deveria ter papel integrante, não só contribuindo para ambientar a 

peça, mas participando da criação do espetáculo, que era carregado de forte 

carga simbólica. (...) no cenário predominam cores frias, do cinza. Como 

fundo cimento cru, que refletia a arquitetura da cidade grande, com edifícios 

de concreto, e traduzia as relações entre engravatados homens de negócio, 

figurino típico dos empresários paulistas, além de mostrar o movimento 

caótico da cidade grande. (BARBOSA e RIBEIRO, 2008, p. 238-240) 

 

 

 
Figura 8 – Cenário do primeiro ato de O Rei da Vela 
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Com relação às personagens, Oswald desenha as ambiguidades utilizando-se do 

grotesco satírico, isto é, ―o mundo tornado estranho‖ (CAMPOS, 1991, p. 19). Há duas 

perspectivas para esse estranhamento: a do grotesco fantástico, com seu mundo de sonho, e a 

do grotesco satírico, ―(...) com sua agitação de máscaras (...).‖ (CAMPOS, 1991, p. 19) A 

opção de Oswald é a de desenhar figuras grotescas compreensíveis, mas ao mesmo tempo não 

tão claras e transparentes. Assim, as situações polares são transparentes, 

porém, o que enriquece a trama, o que lhe dá a abertura da informação 

estética e a plasticidade dialética para abranger o processo ideológico no seu 

vivo, ao invés de enrijecê-lo em casulos maniqueístas, está no tratamento 

especial, rico de matizes, que Oswald dá a seus personagens. (...) 

Os personagens oswaldianos são protótipos, são máscaras e até mesmo em 

certa medida personae do próprio autor, que viveu um descenso de classe, 

passando da situação de rico filho-famílias à de ―homem sem profissão‖, 

devedor insolvente em constante dissídio com o mundo mercantilista do qual 

já participara como grande proprietário urbano (...). (CAMPOS, 1991, p. 20-

21) 

 

Considerada a peça de estrutura mais convencional no teatro de Oswald de Andrade, O 

Rei da Vela é também 

a mais presa aos esquemas do teatro de tese
83

, o que ratifica a impressão do 

autor de que era seu trabalho ―mais viável‖. Paradoxalmente, é a de maior 

alcance crítico, e talvez a que tenha se confrontado com problemas estéticos 

espinhosos. (...)  

Entre os aspectos responsáveis pelo potencial de perturbação dessa peça, 

deve ser destacada sua ambição de assunto. (...)  

mais arriscada e ao mesmo tempo mais conservadora, tenta representar 

pessoas e classes sociais sem maior mediação livresca, da vida para a 

estilização da cena (...). 

Sua fatura convencional parece querer levar ao limite o repertório técnico do 

antigo teatro nacional. É como se O rei da vela praticasse as formas arcaicas 

do teatro burguês do século 19 enquanto as revela e condena no discurso, 

mostrando ao público suas próprias amarras dramatúrgicas e tornando seu 

conservadorismo também um assunto, o que não chega a redimir o esquema, 

mas o torna algo ambíguo e agressivo, sobretudo para aqueles que 

respeitavam o mundo do antigo teatro. (SANTOS, 2002, p. 140-141) 

 

Esse jogo é observado principalmente no segundo ato, ambientado numa ilha do Rio 

de Janeiro. É mostrado ―(...) o local e o clima de festividade em que se firmam os negócios de 

                                                 
83

 ―Considerando-se que uma tese significa uma proposição, teoria ou visão de mundo que se quer demonstrar ou 

defender publicamente, o assim chamado teatro de tese pode ser, sob determinados aspectos, observado em 

diferentes épocas e tendências. (...) Em seu verbete sobre o teatro de tese, Patrice Pavis observa que toda peça, de 

certo modo, apresenta ideias e teses de natureza diversificada, tais como ―a liberdade ou a servidão do homem, 

os perigos da avareza, a força do destino ou das paixões‖. Mas o teatro de tese propriamente dito busca 

―formular os problemas num comentário bastante didático‖. (...) 

Também no teatro brasileiro, em vários momentos de sua história encontram-se dramaturgos afeitos a 

desenvolver uma tese filosófica, moral ou mesmo política em suas peças.‖ (GUINSBURG, FARIA e LIMA, 

2009, p. 327-328) 
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Figura 9 - Cenário do segundo ato de O Rei da Vela 

 

 

Abelardo I e os meios pelos quais ele assegura a sua prosperidade: oportunismo, relações 

sexuais, alianças com a família de Heloísa.‖ (BARBOSA e RIBEIRO, 2008, p. 237) 

O cenário é composto por pássaros, mar, praia, um avião em repouso, guarda-sóis, 

plantas exóticas, um mastro com a bandeira americana, bebidas e uma rede do Amazonas. As 

personagens deveriam se vestir com a ―mais furiosa fantasia burguesa e equatorial‖, 

acompanhadas por morenas seminuas, homens esportivos, hermafroditas e menopausas. Ou 

seja, a composição cênica descreve e escancara todos os problemas e vícios das personagens. 

A crítica do espetáculo dirigia-se à família patriarcal brasileira, um dos 

pilares sobre os quais se sustentavam o edifício social e os mecanismos de 

poder. Esse ato, chamado por Oswald e pelo diretor José Celso de frente 

única sexual, mostrava as relações políticas, econômicas e sociais da família 

brasileira, bem como o relacionamento de Abelardo I com a alienação da 

família de sua noiva Heloísa. (BARBOSA e RIBEIRO, 2008, p. 242-243) 

 

A escolha de Helio Eichbauer, cenógrafo da encenação de 1967, foi por cores quentes 

e frias, indo desde o verde representado pela exuberância da vegetação brasileiro, até o 

amarelo nas frutas tropicais e na calça cor de ovo de Abelardo I. (BARBOSA e RIBEIRO, 
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Figura 10 – Cena do terceiro ato de O Rei da Vela 

 

2008, p. 241) A opção foi pelo teatro de revista
84

, sugerindo um clima falsamente festivo, uma 

vez que o país passava por um dos momentos mais conturbados de sua história política. 

Enquanto Heloísa entretém Mister Jones – homenageado com a bandeira americana, 

símbolo de sua soberania –, Abelardo prossegue investindo em sua futura sogra, D. Cesarina. 

É neste clima que Oswald elabora o quadro da família brasileira burguesa. 

No terceiro e último ato, Oswald retorna ao cenário do primeiro ato. A cena agora está 

atravancada de ferro velho, penhorado à Casa da Saúde; vê-se uma maca e uma cadeira de 

rodas no palco. Abelardo I está em seus últimos momentos e aconselha Heloísa a procurar um 

novo corretor: ―nos casávamos para você pertencer mais à vontade ao Americano. Mas eu já 

não sirvo para essa operação imperialista. O teu corpo não vale nada nas mãos de um corretor 

arrebentado que irá para a cadeia amanhã...‖ (MAGALDI, 1967, p. 12). 

                                                 
84

 ―Espetáculo ligeiro, misto de prosa e verso, música e dança que passa em revista, por meio de inúmeros 

quadros, fatos sempre inspirados na atualidade, utilizando jocosas caricaturas, com o objetivo de fornecer crítica 

e alegre diversão ao público. O terreno revisteiro é o domínio do costumes, da moda, dos prazeres e, 

principalmente, da atualidade. Algumas características lhe são típicas e quase sempre presentes, em suas várias 

épocas e nos diferentes países que conquistou: a sucessão de cenas ou quadros bem distintos; a atualidade; o 

espetacular; a intenção cômico-satírica; a malícia; o duplo sentido; a rapidez do ritmo.‖ (GUINSBURG, FARIA 

e LIMA, 2009, p. 296) 
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Abelardo II servirá ao papel de novo corretor, pois fora ele mesmo que havia dado o 

golpe financeiro em Abelardo I. Heloísa passará das mãos de um Abelardo para outro, 

evidenciando a mercantilização da mulher. (CHAMIE, 1967, p. 26) A consagração da posse 

se dá com o matrimônio, um verdadeiro good business como afirma o Americano ao final da 

peça. 

Oswald utiliza-se de uma parábola para explicar a engrenagem do sistema apresentado 

no texto: 

um dos momentos culminantes de O Rei da Vela é a parábola do cachorro 

Jujuba: mascote de um batalhão, Jujuba levava seus companheiros para 

comerem no quartel; um dia foi expulso, mas os soldados o defenderam; 

Jujuba não voltou a comer no quartel, foi solidário com sua classe. Os dois 

personagens centrais da peça, os dois Abelardos, fizeram exatamente o 

contrário: seguiram seus interesses pessoais, traindo suas origens de classe. 

(PEIXOTO, 1967, p. 43) 

 

A única saída para Abelardo I será o suicídio. Diante dessa situação, Abelardo I 

solicita uma vela, essa confundida com ―vala‖. 

Vela conotando o atraso do país ―medieval‖, ―semicolonial‖ que deveria ter 

atingido o estágio da ―luz elétrica‖. Vela conotando o signo de ―morte‖ e 

―defunto‖. Conotando povo em procissão. Vela se confundindo com ―vala‖ 

na boca de Abelardo I moribundo. E, no código geral do antropófago, vela 

fundindo o baixo calão contra o alto jargão. Enfim, em louvor de um 

símbolo freudiano, a vela pan-sexualista. (CHAMIE, 1967, p. 27) 

 

O cenário escolhido representa uma ópera, 

caracterizada por grandes produções, de acabamento impecável, aqui tinha 

suas cortinas vermelhas de veludo substituídas por uma econômica cortina 

de franjas douradas, pois o público assistiria à ópera do subdesenvolvimento, 

veria em cena a tragicomédia das repúblicas latino-americanas. Diante do 

cenário falido, vítima da concorrência da própria classem tinha-se o desfecho 

da peça. (BARBOSA e RIBEIRO, 2008, p. 244) 

 

Perante o cadáver no chão, Heloísa e Abelardo II casam-se, desfilando pelo palco 

juntamente com a família aristocrata da noiva e o Americano. 

 

 

4.2 A Espinafração 

 

 

Se a peça O Rei da Vela tivesse sido encenada em 1937, 

por um diretor estrangeiro, constituiria por certo o marco 

de renovação do teatro brasileiro moderno. 
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(MAGALDI, 1967, p. 7) 

 

Além da temática pertinente à década de 1930, a peça de Oswald trazia um novo modo 

de fazer teatro, tendo em vista que sua estética fugia daquilo que se encenava até então
85

. Daí 

entendermos o porquê de sua dedicatória a Álvaro Moreyra e Eugênia Álvaro Moreyra, que 

estavam trabalhando num teatro com influências modernistas. 

A década de 1930 é pontuada, no campo das artes no Brasil, por um novo rumo mais 

realista: 

até então, a literatura brasileira predominantemente era ainda o 

convencional, o modelo francês, que procurava ―nacionalizar-se‖ através de 

um ―regionalismo‖ nem sempre autêntico e do qual o povo estava ausente. O 

modernismo de 1922 não conseguiu modificar essa concepção literária. 

Permaneceu do mesmo modo alheio à vida real. (GARDIN, 1995, p. 31) 

 

A proposta teatral de Oswald buscava romper com o movimento realista e pretendia 

uma crítica à sociedade, o que era realizado através do procedimento paródico. Seu teatro 

buscava ser de ação para mudar o comportamento nas relações sociais, estéticas e morais. 

Oswald almeja tirar o espectador da submissão em que se encontra, 

vislumbrando a possibilidade de torná-lo agente do processo teatral. 

Antiilusionista, seu teatro quer ser conscientizador. A preocupação de 

veicular uma mensagem politizante é permanente. (ELEUTÉRIO, 1989, p. 

87) 

 

Ele buscava uma nova função para o teatro: comunicador de massas. Para isso fez uso 

da paródia, como texto que se afirma diferenciador. Alguns autores, como Carlos Gardin 

(1995, p. 56), traçam paralelos entre Brecht e Oswald, principalmente pela função social que 

procuraram dar ao teatro. 

Oswald buscou no expressionismo
86

 a tônica para sua dramaturgia, como forma de 

criticar o teatro que era feito até o momento. Tratava-se de experimentação, pois ia de 

encontro ao teatro de linguagem sacralizada, linear, submisso e passivo. 

                                                 
85

 Sobre o teatro dos anos 30, conferir o capítulo ―Oswald e a década de 1930‖ da presente dissertação. 
86

 ―O Expressionismo tanto pode ser visto como uma posição perante a realidade – nesse sentido, sempre existiu 

–, quanto  como um movimento artístico desenvolvido na Europa, principalmente na Alemanha, a partir da 

última década do século XIX, chegando até mais ou menos 1930. Para os artistas expressionistas, a realidade não 

é forma de conhecimento, mas de expressão. No palco se torna ―o espaço interno de uma consciência‖, sendo as 

demais personagens e o espaço exterior o desenvolvimento dos seus problemas particulares. (...) Há uma 

atmosfera de sonho, até mesmo de pesadelo e de alucinação. Os conflitos se desenvolvem fragmentados, através 

de cenas curtas que, de certa forma, têm autonomia narrativa. As personagens, colocadas em situações-limite, 

tendem à abstratização e a estrutura monológica do drama estiliza o diálogo, sempre exaltado, entrecortado, 

assumindo feições nitidamente fáticas e, não raramente artificiosas. São evidentes as preocupações sociais, nem 

sempre claras, visando à criação de um ―novo homem‖. O movimento se refletiu na encenação fortemente 

antirrealista, cujas características serão incorporadas e desenvolvidas no teatro do século XX.‖ (GUINSBURG, 

FARIA e LIMA, 2009, p. 151-152) 
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O teatro canibal oswaldiano não nega apenas nossa estrutura sócio-política e 

econômica, nosso modus vivendi mas, sobretudo, nega nossa postura e 

comportamentos estéticos e cria um sistema teatral radicalmente oposto ao 

vigente até então. Com esta postura, adota um caráter metalingüístico crítico 

em relação ao teatro brasileiro tradicional, e postula uma reorganização em 

termos do que seja um espetáculo teatral nacional. (GARDIN, 1995, p. 97) 

 

Como afirma Maria de Lourdes Eleutério (1989, p. 21), ―nessa visão libertadora, a 

concepção artística não se pauta mais no processo de representação por identificação.‖ A arte 

é feita como forma de denúncia, e a cidade de São Paulo adquire significado especial quando 

pensamos a trajetória pessoal de Oswald: 

é aqui que o Brasil prospera desde o café. Por isso, São Paulo é versátil. E é 

farsante também, porque seu progresso não é para todos. O peso do 

patriarcalismo agrário junto ao lucro industrial impossibilitam que todos 

aqueles que aqui vêm realizem seus sonhos de prosperidade. Portanto, ela é 

enganadora... (ELEUTÉRIO, 1989, p. 34) 

 

É justamente esse o cenário que Oswald escolhe para O Rei da Vela, e elege como 

alvo de crítica à aristocracia cafeeira decadente. Seu objetivo não é representar a realidade, 

mas ―(...) observar, desvelar, prospectar e experimentar suas outras dimensões. Aliás, este é o 

intento que permeia toda a prática literária do escritor, que jamais se fixa em modelos, mas na 

procura‖. (ELEUTÉRIO, 1989, p. 87) 

O contexto político brasileiro também estava presente na obra, tendo em vista a 

Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932. Ou seja, Oswald colocou sua 

vida e obra em função da experimentação. 

A peça de Oswald, embora tenha sido publicada em 1937, foi encenada apenas 30 

anos depois. Alguns especialistas, como Sábato Magaldi (2004), afirmam que não foi possível 

levar ao palco o texto por causa da imposição do Estado Novo em 10 de novembro de 1937. 

Eleutério (1989, p. 86-87) pontua alguns dos prováveis problemas caso o texto fosse 

aos palcos: 

de enorme complexidade, hermético, panfletário, o teatro oswaldiano nos 

remete a infindáveis problemas, quer sejam técnicos ou a níveis de censura 

de Estado, ou mesmo do próprio espectador. Sua radicalidade num período 

radical por excelência – os anos 30, em que os fascismos pululam – é 

composta num processo de busca para a emergência de uma nova atitude 

teatral paralela à deglutição da estrutura tradicional: quer ser, ao mesmo 

tempo, confronto violento com a normatividade do teatro e comunhão 

esclarecedora com a platéia.  

 

Corroborando essa explicação, temos o Estado Novo e a filiação de Oswald ao Partido 

Comunista durante esse período: 
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figurante da lista de subversivos do Ministério da Justiça, o escritor tem seu 

prontuário desde 1935, aparecendo como ―um dos brasileiros mais 

obcecados pelo credo vermelho, para onde arrastava moças ainda estudantes, 

apesar de possuir recursos financeiros vastos.‖ Prezo treze vezes, a polícia 

jamais compreenderia que a subversão oswaldiana não poderia suportar o 

dogmatismo marxista. (BRITO, 1989, p. 182) 

 

Como o teatro até a década de 1960 era pautado pela autoria
87

 dos textos, essa talvez 

fosse uma hipótese válida, tendo em vista que Oswald se opunha ao regime proposto por 

Getúlio Vargas. Devido ao Estado Novo e a burocratização da censura através do DIP e dos 

DEIPs, a peça não conseguiria passar por estes órgãos e ser aprovada. Magaldi narra que 

encontrou no dossiê preparado para a imprensa pelo Teatro Oficina, de setembro de 1967, um 

depoimento de Procópio Ferreira (1967 apud MAGALDI, 2004, p. 8) que dá corpo a essa 

hipótese: 

em 1933 ou 1934, não estou bem certo, Oswald tentou o teatro, criando O 

Rei da Vela. Essa peça foi lida para mim e meus artistas no desaparecido 

Teatro Cassino, no Rio de Janeiro. A impressão dessa leitura foi a melhor 

possível. Ficamos todos entusiasmados e pensamos representar esse original. 

Mas esbarramos com um grande empecilho: a Censura. Se esse órgão 

controlador da moral teatral não permitia que pronunciássemos a palavra 

―amante‖, como sonhar em levar à cena a peça de Oswald? Recuamos. 

 

Além disso, devido às inovações propostas em seu teatro, Oswald estaria ―muito à 

frente de seu tempo‖; segundo Magaldi, 

um exame dos espetáculos realizados no Brasil, na década de 1930, permitirá 

concluir sem dificuldade que não havia lugar para serem montadas as suas 

peças. Dominaram as nossas encenações comédias de costumes costuradas 

ao gosto público. (2004, p. 8) 

 

Novas linguagens precisavam ser encontradas para a expressão de um 

momento sócio-econômico complexo e novo. Suas formulações são 

surpreendentes dentro do contexto subdesenvolvido da cultura nacional via 

de regra marcado pela repetição mecânica de formulações estrangeiras, num 

reboquismo cultural e político que ainda hoje subsiste quase que intacto. 

(1967, p. 30) 

 

Isso pode ser somado ao fato de que as peças de Oswald trariam um novo modo de 

montagem teatral, em que o texto não mais desempenharia o papel fundamental, mas todos os 

                                                 
87

 A figura do encenador, diretor, surge apenas no século XX, até então, ―no caso brasileiro, pode-se dizer que o 

trabalho do encenador foi precedido de algumas décadas pela técnica artística de montagem teatral de que eram 

fiéis depositários os ensaiadores luso-brasileiros. (...) até a década de 1940, a cena brasileira foi tributária, 

igualmente, de um repertório sugerido por empresários, da verve satírica e da arte de compor dos autores de 

comédias, da técnica dos ensaiadores e do carisma dos grandes atores.‖ (GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009, 

p. 135) Os principais encenadores brasileiros despontam na segunda metade do século XX, daí afirmarmos que 

até a década de 1960, as encenações eram mais pautadas pela autoria do que outro papel. 
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códigos em conjunto: cenário, figurino, som, iluminação, gesto etc. (GARDIN, 1995, p. 169). 

Tendo em vista que, naquele momento, o realismo era o movimento predominante na cena 

teatral (MAGALDI e VARGAS, 2000, p. 11), e a proposta de Oswald rompia com isso, sua 

encenação seria impossível.
88

 O próprio Oswald, quando questionado sobre o porquê de suas 

peças nunca terem sido representadas, reafirma esta hipótese: ―Nunca me quiseram. O Brasil, 

por enquanto, merece só Abílio Pereira de Almeida
89

 e as meias Clô.‖ (ANDRADE, 1990, p. 

191)  

                                                 
88

 Sobre este assunto, conferir Simões (2009) 
89

 ―Autor e produtor. Dramaturgo identificado com a alta burguesia paulistana, classe que retrata em tom satírico 

na maioria de suas criações de comédia de costumes. É o autor nacional mais montado pelo Teatro Brasileiro de 

Comédia (TBC).‖ (Almeida, Abílio Pereira de (1906 - 1977), [20--]) 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=cias_biografia&cd_verbete=656
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=cias_biografia&cd_verbete=656
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CAPÍTULO 5 - OS DOCUMENTOS DO REI: METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

 

Uma lembrança é um diamante bruto que precisa ser 

lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão e da 

localização, ela seria uma imagem fugidia. 

(CHAUÍ, 1994, p. 21) 

 

 

ara esta pesquisa que é um estudo de caso, partiremos de uma análise 

qualitativa através do método historiográfico. Nossa pretensão não é tanto 

fazer um estudo para posteriores generalizações sobre toda a censura prévia 

ao teatro, mas resgatar o que há de específico no caso de O Rei da Vela. Apesar disso, este 

estudo de caso exemplifica mecanismos de interdição no Brasil. 

Nossa amostra levará em conta primordialmente o nosso objeto de pesquisa: o estudo 

da encenação de O Rei da Vela pelo grupo teatral Oficina. Para realizar a análise partiremos 

do conceito de pensamento complexo proposto por Edgar Morin (2006, p. 99): 

pode-se dizer que o que é complexo releva por um lado do mundo empírico, 

da incerteza, da incapacidade de estar seguro de tudo, de formular uma lei, 

de conceber uma ordem absoluta. Releva por outro lado de algo de lógico, 

quer dizer da incapacidade de evitar as contradições. 

 

Pensaremos nosso objeto de estudo com uma visão multidimensional, evitando 

compartimentar os saberes e uma visão especializada. Dessa forma, utilizaremos diferentes 

tipos de materiais para compor nossa amostra, isto é, textos e pessoas. Assim, passaremos 

pelos três princípios que Morin trata para pensar a complexidade: princípio dialógico, 

recursão organizacional e hologramático. O primeiro diz respeito à existência de diferentes 

princípios que não são simplesmente justapostos ou antagônicos, mas que ao mesmo tempo 

colaboram e produzem organização. O princípio de recursão organizacional trata de processos 

em que os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causa e produtores daquilo que os 

produziu. Morin (2006, p. 108) exemplifica este princípio através da sociedade: ―A sociedade 

é produzida pelas interações entre indivíduos, mas a sociedade, uma vez produzida, retroage 

sobre os indivíduos e os produz.‖ 

Assim, através deste princípio, poderemos entender a obra de arte que, ao mesmo 

tempo, é produzida através de elementos da sociedade, e atua nela através de seu impacto. Por 

fim, chegamos ao terceiro princípio, o hologramático, que postula que o todo está na parte 

que, por sua vez, está no todo: 

P 
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num holograma físico, o ponto mais pequeno da imagem do holograma 

contém a quase-totalidade da informação do objeto representado. Não 

apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte. (MORIN, 2006, p. 109) 

 

Levando em conta esses princípios, nossa amostra foi delimitada de forma cronológica 

e dividida nas seguintes categorias, a saber: jornais, processos de censura, documentação do 

Teatro Oficina, entrevistas não diretivas, documentação e legislações estaduais e federais. 

Essa divisão de categorias serviu para valorizar a especificidade de cada uma das fontes 

documentárias. Como o volume de material se mostrou extenso, achamos adequado 

apresentá-lo também com a mesma organização de seus locais de arquivamento. Ainda assim 

não deixamos de cruzar os dados obtidos sobre a peça em questão, o que deverá ser 

apresentado no último capítulo. 

Nossa opção foi privilegiar a documentação que se referisse à peça no diálogo com a 

censura, não contemplando aquelas que a valorizaram apenas como objeto artístico.  

Essa opção de categorias de amostragem levou em consideração e como exemplo a 

pesquisa realizada por Ecléa Bosi em Memória e Sociedade (1994). A metodologia partiu de 

um fio condutor que mesclou entrevistas não-diretivas com jornais, escritos, fotografias e 

documentação em geral da época a que se reportaram os entrevistados. Com base nestas 

experiências, passaremos a detalhar cada uma das categorias propostas para a pesquisa. 

 

 

5.1 Jornal 

 

 

Esta categoria se justifica primeiramente pela necessidade de buscar elementos da 

época em que a peça de Oswald foi publicada (1937). O objetivo é entender o contexto no 

qual estava inserida e como era o cenário do teatro naquele período; dessa forma 

compreenderemos o porquê de suas peças não terem sido encenadas naquele momento. A 

categoria se justifica na medida em que é necessário buscar informações sobre o contexto de 

1967, ano em que o Oficina encena pela primeira vez O Rei da Vela. Já o ano de 1968, 

justifica-se na medida em que precisamos verificar nossas hipóteses quanto ao AI-5 e à 

censura. 

Com relação ao recorte feito de 1970 a 1982, este pode ser justificado pelo fato de 

1970 ser o ano em que a peça de Oswald entrou em cartaz novamente e em 1982 houve a 

batalha para liberação das gravações dessa encenação em que resultaram em um filme. Nosso 
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objetivo é percorrer todo o caminho feito pela peça O Rei da Vela para termos uma maior 

compreensão deste fenômeno. 

Delimitamos nossa amostra em três títulos, a saber: 

 Jornais Folha da Noite, Folha da Manhã: ano 1937; 

 Jornal Folha de S. Paulo: anos 1967, 1968, 1970 a 1982. 

A escolha destes jornais se deu por estes terem sido ativos durante todo o período 

recortado para nossa análise. É importante apontar que os jornais Folha da Noite e Folha da 

Manhã a partir da década de 60, unem-se e formam a Folha de S. Paulo. 

Procuramos jornais que tivessem em sua estrutura uma seção só para o teatro, como é 

o caso dos aqui selecionados. Dessa forma, fazendo um recorte a partir de um jornal que 

disponibilizou recentemente seu acervo digitalizado (FOLHA DE S. PAULO, 2011) pudemos 

nos aprofundar na leitura minuciosa de cada um dos anos escolhidos. O sistema acessível 

permite uma busca com opções por ano e por palavra-chave. Para esta pesquisa selecionamos 

―rei da vela‖ como nosso campo de palavra-chave. Portanto, foi possível abranger toda a 

trajetória da peça, desde sua publicação até sua batalha com a censura quando a versão em 

filme foi realizada. 

 

 

5.2 Processos de Censura 

 

 

Compreender a trajetória de O Rei da Vela é também entender o caminho percorrido 

nas censuras estadual e federal. Estudar os processos de censura da peça de Oswald de 

Andrade nos permitirá testar nossas hipóteses quanto à demora para sua primeira encenação, e 

principalmente quanto à cristalização das memórias sobre o ano de 1968 ser um marco 

divisório na história da censura no Brasil.  

Para tanto buscamos o processo de censura estadual paulista, presente no Arquivo 

Miroel Silveira, com o número de chamada DDP 6078. Ainda dentro do AMS tabulamos 

dados sobre as peças que passaram por censura em 1937, 1967 e 1968. Dessa forma 

poderemos verificar a quantidade de peças, os vetos e cortes, além de cruzar informações com 

os jornais e os arquivos da censura federal. 

Investigamos também o processo de censura federal presente no Arquivo Nacional de 

Brasília. Assim teremos um quadro completo da trajetória censória da peça de Oswald de 

Andrade. 
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5.3 Documentação Teatro Oficina 

 

 

Para este estudo de caso foi preciso que buscássemos documentos do próprio grupo de 

teatro Oficina, isto é, o script da peça, os estudos para a mesma, as fotografias, escritos em 

geral que influenciaram sua montagem, o próprio filme resultado das filmagens da encenação 

etc. Tal documentação não terá um capítulo específico, mas permeará toda a dissertação. 

Recortamos nossa amostragem para a categoria no Fundo Teatro Oficina presente no Arquivo 

Edgard Leuenroth (AEL) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), este é 

dividido em pastas de textos e manuscritos, e pastas de fotografias, além de vídeos: 

Pastas de Textos/ Manuscritos: 

- 035-038 – O Rei da Vela - filme 

- 040-041 – O Rei da Vela – peça 

- 052-054 – Entrevistas Zé Celso, Depoimentos, Releases, Artigos, O Rei da Vela – 

Filme 

- 100-102 – O Rei da Vela 

- 120 – Arquivo Oficina – o que é 

- 121 – Oficina 20 anos 

- 122 – Tese mestrado: Oficina 10 anos, por Renan Tavares 

- 125 – Nancy, maio 1968, O Rei da Vela 

- 160 – Cadernos Arquivo Oficina SP – 6/7/1973 – Zé Celso, Montagem Rei 

- 239 – Cadernos Arquivo Oficina SP – Antes e depois do golpe 

- 258-259 – Montagem O Rei da Vela 

 

Pastas de cartazes: 

- 118 – 121 – O Rei da Vela 

 

Pastas de fotografia: 

- 13-17 – O Rei da Vela 

 

Periódicos: Dionysos, Oficina Samba, Sipario, Visão. 
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5.4 Entrevistas não diretivas 

 

 

Neste jogo de poder, um dos caminhos a ser perseguido é a busca pelos testemunhos 

orais dos envolvidos. Nossa amostra foi composta por pessoas que assistiram ou participaram 

na encenação, bem como por jornalistas que publicaram algo sobre o tema. Para isso, optamos 

pela chamada entrevista não diretiva, ou entrevista aprofundada ―(...) na qual a conversação é 

iniciada a partir de um tema geral sem estruturação do problema por parte do investigador.‖ 

(THIOLLENT, 1980, p. 35) 

Por isso, a seleção dos entrevistados dependeu da disponibilidade dos mesmos, o que 

não foi previsível antes de um primeiro contato. A amostra foi feita com base na relevância e 

representatividade para o estudo de caso que propomos, listamos todos os envolvidos na 

encenação propriamente dita. Conforme entramos em contato, solicitamos outras indicações a 

cada um dos entrevistados. Desta feita, alguns ou não quiseram conceder a entrevista, ou não 

foram encontrados. Daí nossa amostra ser reduzida.  

Tratou-se de uma entrevista documentária, isto é, para coleta de informação sobre os 

fatos exteriores. Apresentamos aqui, em ordem alfabética, a lista de pessoas que nos 

concederam entrevistas: 

 Etty Fraser – atriz - a baiana 

 Ferreira Gullar – dramaturgo 

 Jacob Guinsburg – crítico teatral 

 Jefferson del Rios – crítico teatral 

 Mayra Rodrigues Gomes – Profa. Dra. da ECA e estudante da USP em 1967 

 Renato Borghi – ator – Abelardo I 

 Tania Brandão – crítica e teórica 

As entrevistas foram feitas ou ao vivo, ou pelo telefone ou por e-mail. As realizadas ao 

vivo e por telefone foram gravadas em formato MP3, em local definido pelo entrevistado. A 

sequência da entrevista não-diretiva dependeu de cada entrevistado, isto é, embora tivéssemos 

uma estrutura com temas gerais, baseou-se na recuperação de informações de cada 

entrevistado em particular. As informações prévias a respeito de cada um deles, especialmente 

no contato com o teatro, auxiliou na condução das entrevistas. A estrutura da entrevista seguiu 

o seguinte roteiro temático: 

-Nascimento, local, trajetória familiar; 
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-Instrução escolar; 

-Trabalho, ocupação; 

-Ditadura Militar Brasileira; 

-Teatro; 

-1968; 

-AI-5; 

-Teatro Oficina e O Rei da Vela; 

-Censura. 

Tal roteiro foi assim estruturado de forma a localizarmos o entrevistado, sua posição 

social, para aí entrarmos no nosso recorte temporal, indo do macro para o micro, isto é, de 

temas mais gerais para chegar então ao nosso estudo de caso, a encenação de O Rei da Vela 

pelo teatro Oficina e a censura que a peça sofreu. Esse roteiro serviu como um guia inicial, 

não excluindo novos temas ao decorrer das entrevistas.  

 

 

5.5 Documentação e Legislação Estaduais e Federais 

 

 

A última categoria se justifica para entendermos os mecanismos legais da censura, isto 

é, as memórias oficiais sobre o tema. Tal categoria complementou a complexidade de nosso 

objeto de estudo. Para tanto utilizamos a legislação censória disponível no site JusBrasil 

(BRASIL, [19--]e), e no site do Senado Federal (SICON). Nossa amostra foi composta de leis 

entre 1924 a 1982, período que corresponde à implementação da legislação censória das 

diversões públicas. 

Além dessa legislação, nossa amostra contemplou outros tipos de documentação 

oficial, como as fichas de Oswald de Andrade e de José Celso Martinez Corrêa no Dops. Essa 

categoria de amostra permeou todo o trabalho, não estando circunscrita a um capítulo 

específico.  
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Figura 11 – Seção “Livros e Idéas” do Jornal Folha 

da Manhã, de 1937 

 

 

 

 CAPÍTULO 6 - DIZEM POR AÍ: REPERCUSSÃO E CRÍTICA 
 

 

6.1 Jornal 

 

 

Um dos primeiros passos a ser percorrido na trajetória da encenação de O Rei da Vela 

foi buscar referências à peça em jornais. De acordo com nossa proposta no segundo capítulo, 

procuramos recortar a amostra em apenas um jornal, ao que passaremos a detalhar. 

Com relação aos Jornais Folha 

da Noite e Folha da Manhã, buscamos 

menções da peça de Oswald, uma vez 

que sua primeira publicação se deu em 

1937, pela Livraria José Olympio 

Editora
90

. Verificamos que, embora 

houvesse uma seção semanal chamada 

―Livros e Idéas‖, escrita por Rubens do Amaral, o livro de Oswald nunca fora mencionado. O 

mesmo ocorreu com as seções ―Theatros‖ e ―Theatros e Cinemas‖, em que críticos teatrais 

apresentavam as estreias do dia ou da semana. 

Esse silenciamento quanto ao livro de Oswald é interessante, uma vez que O Rei da 

Vela só subiria aos palcos em 1967, trinta anos após sua primeira publicação. Concluímos 

então que, essa ausência de citação da peça no Estado de São Paulo
91

, refletia a influência de 

Oswald de Andrade, visto que ao realizar uma busca
92

 com seu nome, não obtivemos nenhum 

resultado durante o período de 1937 a 1939. 

Santos (2002, p. 138) traz pistas essenciais para entendermos esse silêncio: 

                                                 
90

 Dado histórico da Editora fundada em 1931: ―Devido à estagnação econômica de São Paulo, decorrente da 

instabilidade política após a Revolução Constitucionalista de 1932, José Olympio transfere-se com sua editora 

para o Rio de Janeiro, em 1934. Em meio à efervescência da capital federal, a ‗Casa‘, como é conhecida pelos 

seus freqüentadores, transforma-se em ponto de encontro da intelectualidade brasileira, mas, diferentemente de 

Ênio Silveira (1925 - 1996) e proprietário da Editora Civilização Brasileira, abriga tanto figuras de esquerda 

quanto de direita. Amigo do presidente Getúlio Vargas (1882 - 1954), lança, entretanto, romances de autores 

contrários ao Estado Novo, como Jorge Amado (1912 - 2001) e Graciliano Ramos (1892 - 1953), e, nos anos 

1960, publica tanto um livro como Geopolítica do Brasil, do general Golbery do Couto e Silva (1911 - 1987), 

figura influente no regime militar, quanto autores de esquerda.‖ (Livraria Editora José Olympio) Daí podemos 

entender como a peça de Oswald, uma vez que tratava da questão da luta de classes, burguesia e etc., conseguiu 

ser publicada em meio ao governo de Getúlio Vargas. 
91

 É preciso considerar que nossa amostra diz respeito apenas ao Estado de São Paulo, portanto não excluímos a 

possibilidade do livro de Oswald ter sido citado e comentado em outros estados e jornais do Brasil. 
92

 A busca se deu de acordo com o descrito no capítulo anterior. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=9348&cd_item=35
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=5174&cd_item=35
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nos meses que se seguiram à publicação, Oswald de Andrade recebeu 

comunicados da recém fundada Companhia dramática Álvaro Moreyra que 

anunciavam a montagem próxima de O rei da vela. Mas o temor da censura, 

os compromissos comerciais de uma companhia em profissionalização, 

dependente dos favores do Ministério, e que nascia incorporando nomes 

consagrados do teatro nacional, como a atriz Itália Fausta, foram fatores 

mais determinantes do que a camaradagem de esquerda que unia o escritor 

ao casal de amigos militantes do Rio de Janeiro. 

 

Ou seja, ao que parece a censura foi um dos grandes fatores para que a peça não fosse 

a palco nos anos 30. Porém, essa talvez não seja a explicação para a sua ausência nas páginas 

dos jornais, haja vista que autores de esquerda como Sérgio Buarque de Hollanda figuraram 

na seção ―Livros e Idéas‖ da Folha da Manhã. Talvez o motivo não seja tão simples ou tão 

direto; como vimos Oswald foi uma figura muito controversa, considerado um dos fundadores 

da Semana de 22, participante do Partido Comunista, escritor, jornalista, poeta, dramaturgo 

etc. 

Acreditamos que foram diversos fatores que levaram ao silenciamento da peça nos 

jornais e que propiciaram sua encenação apenas na década de 60. Dentre eles está a censura, o 

momento político vivido (Estado Novo de Vargas), o momento do teatro brasileiro, a própria 

figura de Oswald de Andrade, e o tema da peça: 

O rei da vela tenta, nem mais nem menos, escancarar o difícil auto-

reconhecimento da burguesia brasileira, num momento histórico preciso de 

mudança do quadro social do país. Essa tentativa contém a boa pretensão, 

que tanto define os grandes artistas, de configurar uma imagem geral do 

homem no capitalismo. (SANTOS, 2002, p. 140) 

 

O silêncio na Folha dura até 1967, quando temos até dia 31 de dezembro de 1982, ao 

todo 319 ocorrências para o termo ―rei da vela‖. Desse total, selecionamos aquelas que 

correspondem ao nosso objeto de estudo, descartando propagandas repetidas e citações em 

questionários sobre conhecimentos gerais. Para organizar a massa de material e delimitar 

nossa amostra elaboramos uma tabela com o título dos artigos, reportagens ou seções onde O 

Rei da Vela foi citado, além de autoria, data da publicação e o caderno em que se encontra 

(APÊNDICE A). 

Ao todo, selecionamos 105 citações da peça no jornal Folha de S. Paulo entre 1º de 

janeiro de 1967 a 31 de dezembro de 1982. Do ano de 1967 selecionamos 24 ocorrências; de 

1968, 29; de 1969, duas; de 1970, nenhuma; de 1971, duas; de 1972, uma; de 1973, uma; de 

1974, três; de 1975, três; de 1976, duas; de 1977, uma; de 1978, sete; de 1979, cinco; de 1980, 

sete; de 1981, uma; de 1982, 17. 
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Figura 12 – Primeira página do programa 

de O Rei da Vela de 1967 

 

A primeira ocorrência que selecionamos é de 22 de março de 1967, que anunciava a 

nova escolha de peça a ser encenada na reabertura do teatro Oficina. Três dias depois (item 2 

do APÊNDICE A), o jornal trazia uma reportagem com a atriz Etty Fraser. O texto comentava 

sobre os dois últimos prêmios (da Associação Paulista de Críticos Teatrais e o Molière da Air 

France) que Etty Fraser havia ganhado por sua atuação como coadjuvante em Os Inimigos, em 

1966. A atriz confirmava sua participação na reabertura do Oficina e comentava o quanto 

estava animada com a escolha da ―deliciosa comédia de costumes de Oswald de Andrade‖. 

Cerca de um mês após esta reportagem (item 3 do APÊNDICE A), o jornal anunciava 

que o grupo estava em excursão em Curitiba com Quatro num Quarto e que, em breve, 

voltaria à São Paulo para cuidar dos preparativos para a estreia de O Rei da Vela. 

Quase três meses se passaram até a publicação de uma reportagem de 

aproximadamente uma página inteira com a atriz Ítala Nandi, que anunciava seu próximo 

papel, Heloísa de Lesbos. Na entrevista, Nandi também divulgava que em outubro de 1967, 

iria para a Europa desfrutar de uma bolsa de estudos que havia ganhado do governo francês 

para lá permanecer por oito meses. 

Em setembro (item 5 do APÊNDICE A), 

o jornal publicava uma propaganda que marcava 

a pré-estreia da peça de Oswald para 

universitários. Quatro dias depois, o periódico 

trazia informações para a estreia do texto de 

Oswald que já estava com ingressos esgotados 

para os próximos 15 dias. Noticiava ainda sobre 

as técnicas utilizadas pela companhia de teatro, 

a novidade do palco giratório, que, se fosse bem 

aceito, o Oficina ambicionava levar a montagem 

a toda a América Latina. Com relação ao 

boneco, a reportagem afirmava ser uma 

representação do Brasil e que, apesar de fazer 

parte do cenário, era também quase um membro 

da plateia. Assim, concluímos que havia grande 

expectativa sobre a encenação, uma vez que 

marcava a reabertura do espaço teatral do 

Oficina. 
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No dia 26 de setembro (item 7 do APÊNDICE A), a Folha de S. Paulo afirmava que, 

em virtude da ―impossibilidade de estar presente naquele dia, no Teatro Oficina, o governador 

do Estado do Paraná, Paulo Pimentel‖, o grupo iria antecipar a estreia da peça. O governador 

foi considerado o ―padrinho‖ do Oficina na época da reconstrução do espaço teatral, tanto 

que, no programa do espetáculo, ocupava a primeira página, tendo na sequência sua esposa, 

Maria do Carmo Abreu Sodré como ―madrinha‖ do grupo. 

Em 27 de setembro de 1967, o jornal trazia uma reportagem sobre a obra de Oswald, 

sua vida polêmica, e a opinião de José Celso Martinez Corrêa a respeito da obra do 

modernista: 

―nós somos muito subdesenvolvidos para reconhecer a genialidade da obra 

de Oswald. Nosso ufanismo vai mais facilmente para a badalação do óbvio 

sem risco para a descoberta de algo que mostre a realidade de nossa cara 

verdadeira. E é verdade que a peça não foi levada nem até agora a sério. (...) 

A superteatralidade, a superação do racionalismo brechtiniano, através de 

uma arte teatral síntese de todas as artes e não artes, circo, show, teatro de 

revista etc... A direção será uma leitura minha de tudo aquilo que Oswald 

utilizou, especialmente sua liberdade de criação. Uma montagem de 

fidelidade ao autor em Oswald é um contrasenso.‖ 

As declarações de José Celso sobre o seu trabalho e o sentido global da peça 

são, elas mesmas, polêmicas e se revestem de um entusiasmo incomum pelo 

texto de vanguarda de Oswald. 

 

No dia seguinte (item 9 do APÊNDICE A), a Folha apresentava nova reportagem 

sobre a estreia da peça pelo Oficina oferecendo detalhes das personagens, dos atores e atrizes 

que iam encarná-los. O tom de polêmica permeava todo o texto, como se pode notar: 

a própria vida de Oswald, com sua sucessão escandalosa de loucuras, é um 

modelo inigualável para entender a substância de sua obra. Tal como o 

Gatsby de Scott Fitzgerald, foi Oswald o grande sonhador de sua geração e 

de todo o modernismo. Foi ele, juntamente com a personalidade polar de 

Mario de Andrade, o motor da Semana de Arte Moderna. (...) 

Em ―O Rei da Vela‖ aparece, assim, a incomparável energia de um 

temperamento artístico no qual o criador só é esmagado pelo homem. (...) 

 

No dia da estreia da peça (item 10 do APÊNDICE A), o periódico chamava a atenção 

para o interesse que a elite intelectual possuía pela encenação, visto que de acordo com 

Fernando Peixoto, tratava-se de ―um texto onde metáfora e símbolo são fundamentais para a 

exposição impiedosa de uma realidade econômica num entredevoramento antropofágico.‖ 

No dia seguinte, 30 de setembro de 1967, o jornal noticiava o sucesso da estreia (item 

11 do APÊNDICE A): ―O diretor de ―O Rei da Vela‖, José Celso Martinez Corrêa, 

entusiasmou-se com a receptividade e a boa acolhida que o grande público ofereceu à peça de 

Oswald de Andrade.‖ 
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As propagandas se seguiram nos dias consecutivos (item 12 do APÊNDICE A), até o 

dia 3 de outubro de 1967, quando o crítico teatral Paulo Mendonça escreveu que, embora o 

mais significativo da peça fosse ―a revelação do homem Oswald perante alguns aspectos da 

problemática do seu tempo‖, tratava-se de um texto datado: 

mas a peça em si, nos temas que concretamente propõe e desenvolve, está 

irremediavelmente datada. Aquilo que diz e que, em 1937, para os padrões 

brasileiros de então, eram bofetadas, hoje são clichês ou simplificações, por 

certo desejadas pelo autor, mas cujo poder de estimular imaginações, de 

despertar consciências ou de provocar indignação, está agora muito limitado. 

 

Apesar disso, no dia ulterior, informava que a peça estava provocando reações no 

público (item 14 do APÊNDICE A): 

grupos de pessoas já foram à polícia e à Divisão de Diversões Públicas 

(censura) pedir a proibição do espetáculo, tachando-o de imoral. Contudo o 

diretor José Celso afirma que a própria censura compreendeu o valor 

artístico da obra – ―um gesto que vai ficar nos anais da história do teatro‖ – 

liberou-a e, apesar de ter solicitado alguns cortes que não alteraram o 

contexto, estão dando grande cobertura à representação. Ele agradece ao Sr. 

Geraldino Russomano, da DDP, e diz: ―Felizmente temos uma censura que 

está compreendendo o caráter artístico da peça e garantindo suas 

representações, apesar dos protestos de pessoas desatualizadas que 

consideram-na ofensiva, subversiva e obscena.‖ 

 

Dentre as reações temos críticas ao texto e telefonemas anônimos. O mais peculiar 

ocorreu numa sessão em que um espectador se levantou e 

disse que tinha imenso respeito espiritual pelas velas e chamou Oswald de 

Andrade para discutir com ele na platéia. Queria que o autor da peça 

repetisse certas passagens do texto perante o diretor do DOPS. O fato foi a 

tônica do espetáculo. José Celso diz que a melhor reação aconteceu domingo 

à noite, quando o público, que durante a representação aplaudiu muitas 

vezes, deixou o teatro sem um aplauso. 

 

No dia 5 de outubro, a propaganda da peça (item 16 do APÊNDICE A) se tornou mais 

agressiva: 
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Figura 14 – Fotografia do primeiro ato de O Rei da Vela 

– Imagem cedida por Luiz Henrique Sá 

 

 

Neste clima, Paulo Mendonça fez nova crítica sobre a encenação, mais uma vez 

pontuando a datação do texto e sua validade ideológica, porém apontando para o lado teatral 

do espetáculo, afirmando que José Celso atribuiu uma vitalidade cênica, 

uma turbulência, um dinamismo, uma simultaneidade de tendências, uma 

irreverência, que são o retrato vivo do espírito de Oswald. E desníveis, 

também, altos e baixos, lances de mau gosto, reflexos da natureza 

tumultuária e contraditória do original e do autor. 

 

O crítico comentava sobre a boa atuação dos atores, e prenunciava diversos prêmios a 

Etty Fraser por sua performance na encenação. 

Treze dias após sua 

estreia (item 18 do APÊNDICE 

A), a encenação do grupo 

Oficina começou a ter 

problemas com a censura. De 

acordo com o jornal, 

às 19 horas de ontem, quatro 

indivíduos entraram no Teatro 

Oficina, dirigiram-se ao palco e 

retiraram do cenário um canhão de 

madeira (com um holofote para 

iluminar parte da plateia). Depois 

se dirigiram ao diretor José Celso 

Martinez Corrêa e exigiram que 

lhes fosse entregue uma peça de 

plástico que servia de sorvete em 

 

Figura 13 – Propaganda de O Rei da Vela no jornal Folha de S. 

Paulo em 05/10/1967 
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uma das cenas de ―O Rei da Vela‖, de Oswald de Andrade, atual cartaz do 

teatro. 

 

O holofote ficava entre as pernas de um enorme boneco que ocupava o lado direito do 

cenário (figura 14). Ao longo da encenação o boneco elevava o holofote em direção à plateia, 

simulando uma ereção. O incidente marcaria o início de uma enorme batalha com a censura 

federal, que levaria ao veto completo da peça por mais de 10 anos. 

Apesar desses obstáculos, em dezembro de 1967, o jornal noticiava que a peça seria 

levada à cidade de Santos (itens 19 e 20 do APÊNDICE A), retornando em seguida a São 

Paulo. Em 12 de dezembro de 1967, o periódico anunciava o final da temporada de O Rei da 

Vela em São Paulo, e confirmava que a peça iria ao Rio de Janeiro. 

Uma boa indicação de como a peça foi recebida pelo público paulista era a Bolsa de 

Cinema e Teatro publicada no caderno Ilustrada do jornal Folha de S. Paulo. Esta bolsa 

apresentava os resultados das classificações em percentagem, segundo o número de pessoas 

que opinaram sobre filmes ou espetáculos em resposta à pesquisa realizada nos locais de 

exibição. A pesquisa apresentava quatro categorias: ótimo, bom, regular e mau. Oito peças 

passaram por esta pesquisa em 13 de dezembro de 1967, sendo uma delas O Rei da Vela. O 

resultado da encenação do Oficina era: 40,7% do público classificou a peça como ótima, 

39,3% como boa, 21% como regular e 0% como má. Apesar da reação do público, seu 

resultado, se comparado com Navalha da Carne de Plínio Marcos, era positivo, uma vez que 

esta encenação apresentava como classificação 36,6% ótimo, 47,3% bom, 8,6% regular e 

7,5% mau. No dia 14 de dezembro, o resultado permaneceu o mesmo para O Rei da Vela, que 

anunciava sua centésima apresentação (item 24 do APÊNDICE A). 

O ano de 1968 começou bem para a montagem do Oficina que recebeu dos críticos 

paulistas o prêmio de melhor cenografia para Helio Eichbauer. Além disso, o grupo teatral 

recebeu menção honrosa pela encenação da peça de Oswald (item 25 do APÊNDICE A). 

Em 17 de janeiro de 1968, a Folha anunciava que O Rei da Vela já estava em cartaz 

no Rio de Janeiro. No dia 25 do mesmo mês, noticiava que as apresentações da peça haviam 

sido prorrogadas até o dia 4 de fevereiro. De acordo com o jornal, a crítica havia elogiado 

muito o espetáculo dirigido por José Celso Martinez Corrêa. 

Cinco dias depois, o periódico comentava sobre novo ataque que diversas peças 

sofreram no Rio de Janeiro (item 28 do APÊNDICE A). Dentre elas figurava O Rei da Vela 

para a qual, de acordo com o jornal, o general Juvêncio Façanha havia enviado homens de sua 
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confiança para fiscalização. O objetivo era cortar todas as cenas obscenas e ofensivas ao 

governo. 

Em fevereiro de 1968, a coluna de Tavares de Miranda (item 29 do APÊNDICE A) 

pontuava uma declaração de Samuel Wainer sobre O Rei da Vela, na qual o jornalista se 

espantava com a liberdade de crítica no meio teatral. Segundo Wainer, tal liberdade era a 

maior dos últimos quatro anos, muito mais agressiva do que a apresentada na Europa. 

No dia 13 de fevereiro de 1968, abaixo da coluna de Paulo Mendonça que trazia como 

assunto ―Censura‖, sobre a recente mutilação do texto Um bonde chamado desejo e a 

interdição de Senhora da boca de lixo, figurava notícia de que o Oficina iria para um festival 

em Nancy, na França. A confirmação veio três dias depois, porém com dificuldade de obter 

verbas, uma vez que o Itamarati havia negado ajuda para a temporada na Europa. 

Apesar das dificuldades, a peça era muito cotada (item 32 do APÊNDICE A), recebeu, 

em duas categorias, no Prêmio Molière concedido pela Air France: melhor ator para Renato 

Borghi, e melhor diretor para José Celso Martinez Corrêa. Paulo Mendonça corroborava a 

importância da peça, uma vez que em seu retrospecto de 1967 (item 33 do APÊNDICE A) a 

citava como ―uma das encenações mais explosivas do ano‖. A confirmação viria em 5 de abril 

de 1968, numa reportagem que divulgava os vencedores do Prêmio Molière (item 34 do 

APÊNDICE A). 

No dia seguinte, novo prêmio fora anunciado para O Rei da Vela, dessa vez da 

Comissão Estadual de Teatro com o prêmio ―Governador do Estado‖ para Helio Eichbauer 

como melhor figurinista. 

As primeiras indicações da influência da encenação no momento cultural do país 

estavam postas na reportagem de Adones de Oliveira (item 36 do APÊNDICE A) sobre o 

programa televisivo de Chacrinha que iria ao ar com a ―Noite da Banana‖, contando com a 

presença de Caetano Veloso, estrela máxima do I Grito Tropicalista. Segundo o jornalista, o 

tropicalismo de Caetano Veloso e Gilberto Gil inspirava-se diretamente em Oswald de 

Andrade, através de O Rei da Vela. 

A despeito da influência e importância do texto de Oswald, o Oficina embarcou para a 

Europa sem nenhuma ajuda financeira oficial, como indicava o periódico em 10 de abril de 

1968. 

Em 17 de abril, o jornal publicava mais uma vez sobre a negativa do Itamarati em 

auxiliar a ida de O Rei da Vela para a Europa, explicando que o responsável pelo 

Departamento Cultural afirmou que pessoalmente não havia gostado do espetáculo. No final 
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do mês de abril (item 40 do APÊNDICE A), a Folha anunciava a estreia do texto de Oswald 

no Festival de Nancy. 

Neste período em que o elenco de O Rei da Vela estava na Europa, foi entregue o 

Prêmio Molière da Air France, razão pela qual José Celso e Renato Borghi não compareceram 

ao evento (item 41 do APÊNDICE A). 

Em maio de 1968, o jornal dava pistas sobre a acolhida da peça em Nancy: 

enquanto alguns críticos moralizantes atacavam a ―obscenidade‖ da peça 

dirigida por José Celso Martinez Corrêa, outros a classificavam como um 

―espetáculo riquíssimo, impossível de analisar sem referências constantes à 

situação política e social do Brasil‖. 

 

Ainda que a peça provocasse reações dúbias por parte da crítica, o grupo foi 

convidado a se apresentar em Paris, França. 

Ainda em maio, Paulo Mendonça citava o espetáculo do Oficina como exemplo da 

relação entre texto e direção. 

O problema é velho como o próprio teatro e, dependendo das épocas e das 

escolas, as ideias a respeito variaram muito. E continuarão a variar. Para 

alguns, a função do diretor seria apenas transmitir fielmente as intenções do 

autor, procurando levá-las ao público com o mínimo possível de acréscimos 

e contribuições pessoais. Para outros – e entre estes está José Celso – o 

diretor pode e deve, a partir do texto que é também pretexto, construir uma 

realidade cênica sua, com marca individual tão profunda quanto julgue 

conveniente. Aceita esta premissa, o mesmo pode ser aplicado aos atores, 

cenógrafo, etc., libertos todos da escravização à peça. Quem viu ―O Rei da 

Vela‖, por exemplo, há de ter percebido que, no rendimento do espetáculo, o 

que pesava de menos era o original de Oswald de Andrade. Ou melhor: o 

original, tal como o entendeu José Celso, foi somente o ponto de partida para 

a elaboração de uma montagem submetida aos valores e aos objetivos 

propostos pela direção e demais intérpretes. 

 

Apesar do sucesso da peça em São Paulo, Rio de Janeiro e Europa, em julho de 1968, 

foi baixada uma Portaria pela Censura Federal que proibia a encenação de O Rei da Vela em 

todo o território nacional (item 44 do APÊNDICE A), sob a alegação de que a peça ―provoca 

incitamento contra o regime vigente, a ordem pública e as autoridades constituídas‖. A reação 

veio dois dias depois; em entrevista à Folha, José Celso Martinez Corrêa anunciava que 

entraria com mandado de segurança junto à justiça paulista, a fim de obter a revogação da 

decisão da Censura. O diretor teatral argumentava que a justificativa para o veto da peça era 

descabida, uma vez que se tratava de um texto datado de 1933. Dessa feita, José Celso exigia 

saber a que ―regime vigente e autoridades constituídas se referem os censores‖. 

Em 15 de julho de 1968, o periódico divulgava a decisão de artistas de teatro de enviar 

um memorial ao Ministro da Justiça, Gama e Silva, reclamando sobre a demora na elaboração 
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de nova legislação censória. Além disso, a reportagem indicava que a classe teatral se reuniria 

não apenas para a elaboração deste memorial, como também para debater sobre a 

possibilidade da estreia de O Rei da Vela, em São Paulo, garantida por um mandado de 

segurança. 

No mês de outubro de 1968, a Folha publicava propagandas da peça de Oswald em 

São Paulo, agora com música de Caetano Veloso e arranjos de Rogério Duprat. Em 1º de 

novembro, a propaganda anunciava que o espetáculo estaria em cartaz por apenas nove dias 

(item 51 do APÊNDICE A). Ou seja, a peça conseguiu, via judicial, estrear em São Paulo. 

Veremos mais adiante, nos processos estadual e federal os meandros que possibilitaram a 

encenação. 

A questão da censura era a tônica do jornal, até mesmo a coluna de Tavares de 

Miranda (item 52 do APÊNDICE A) comentava sobre os recentes cortes e vetos a entrevistas, 

filmes e peças de teatros que fossem considerados ―imorais‖. De acordo com Miranda, os 

censores estavam furiosos porque ao liberarem O Rei da Vela estavam certos de que se tratava 

de uma peça de iatismo, quando na verdade, tratava-se de uma peça pornográfica. 

A despeito dos problemas com a censura, no dia 10 de novembro de 1968, ainda havia 

propaganda da peça, atentando que eram seus últimos dias em cartaz (item 53 do APÊNDICE 

A). 

No ano seguinte (item 54 do APÊNDICE A), o jornal anunciava que o Oficina teria 

um ano cheio de atividades, tendo em vista que atualmente estava em cartaz na Guanabara 

Galileu Galilei, e ambicionava levar O Rei da Vela e Poder Negro para outras partes do país. 

Ainda em 1969, finalmente fora entregue o Prêmio ―Governador‖ para Helio Eichbauer, como 

melhor figurino de 1967. 

Notícias sobre a peça de Oswald voltam a aparecer somente em 1971, quando, em 

entrevista a Jefferson Del Rios, José Celso Martinez Corrêa anunciava as novas atividades do 

Oficina, dentre elas, gravar um filme baseado no texto de O Rei da Vela (item 56 do 

APÊNDICE A). Em julho de 1971, o jornal noticiava que o espetáculo havia sido filmado 

pelo Museu de Imagem e Som de São Paulo (item 57 do APÊNDICE A). 

Já em 1972, José Celso afirmava em entrevista a Sônia Morgenstern (item 58 do 

APÊNDICE A) que o objetivo do Oficina era filmar suas atividades, sendo que O Rei da Vela 

já havia sido gravado e pretendia-se apresentá-lo em vários lugares: praças, ruas, nunca em 

cinema. 
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O ano de 1973 foi marcado, principalmente, pela ida de José Celso Martinez Corrêa à 

Ásia, África e Portugal. Em 22 de junho, o jornal publicava que o diretor teatral levava o 

filme O Rei da Vela com o propósito de finalizá-lo (item 59 do APÊNDICE A). 

Em 1974, entrava em cartaz uma montagem de outro texto de Oswald, A Morta, no 

Teatro Ruth Escobar (item 60 do APÊNDICE A). Segundo a Folha, havia grande curiosidade 

em torno dessa nova montagem, tendo em vista a polêmica e o sucesso do espetáculo do 

Oficina de 1967. De acordo com o crítico Jefferson Del Rios, o texto corresponde ao ―pré-

Oswald‖ de O Rei da Vela, compondo o melhor espetáculo do diretor Emilio Di Biasi. 

Com relação ao filme ambicionado por José Celso, o tropicalismo chegou às telas em 

1975 (item 63 do APÊNDICE A), porém não com O Rei da Vela. A obra Os Condenados, de 

1922, dirigida por Zelito Viana, é, ―basicamente, o drama de um apaixonado telegrafista, João 

do Carmo, cultuador de Baudelaire, que se entrega a uma paixão suicida por uma prostituta, 

Alma d‘Alvelos, a quem lega seu diário.‖ 

Ainda em 1975, Renato Borghi e sua esposa, Ester Góes, concederam uma entrevista 

polêmica à Regina Penteado (item 64 do APÊNDICE A). O principal alvo de rancores do 

casal foi Sábato Magaldi sobre quem Borghi afirmou: 

vou te contar: quando o espetáculo acabou e nós fomos perguntar para ele o 

que é que ele tinha achado, ele disse que não sabia. (...) 

Não sabia – continua Renatinho – foi ver a peça cinco vezes e continuava 

não sabendo o que dizer. Mas aí, vieram os badaladíssimos irmãos Campos, 

vieram Caetano e Gil e disseram que adoraram. Então ele passou 

imediatamente a adorar também, escreveu maravilhas e ficou, simplesmente, 

o dono do espetáculo. ―O Rei da Vela‖ ficou sendo propriedade de Sábato 

Magaldi. 

 

O crítico Alberto d‘Aversa também foi alvejado pelas críticas de Borghi: 

o Alberto D‘Aversa crítico de teatro e diretor cinematográfico já falecido 

gastou quase uma página de jornal para dizer que eu não tinha o ―physique 

du role‖ adequado para protagonizar ―O Rei da Vela‖. Quase uma página, 

você acredita? E não foi o único a ficar batendo nesta tecla. 

 

Dias depois da publicação da entrevista, Sábato Magaldi rebatia na Folha as críticas a 

ele dirigidas (item 65 do APÊNDICE A). Sobre as acusações Magaldi respondeu: 

a amnésia ou o mau caráter de Renato Borghi (ou ambos) vão longe demais, 

para ele assacar tanta mentira. Ele é que está me intitulando dono do 

espetáculo. Certamente porque pesa em sua consciência que, durante os 

ensaios, eu comentei com o diretor José Celso Martinez Corrêa, minha visão 

da peça de Oswald de Andrade, a qual lhe pareceu aproveitável como 

esquema de trabalho. (...) E embora Renato Borghi afirme que depois de 

assistir a cinco apresentações eu continuava não sabendo o que dizer lembro 

que em 3 de outubro de 1967, três dias após a estréia oficial do espetáculo (e 
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tendo-o visto duas vezes) publiquei meu comentário no Jornal da Tarde. E 

ali não furtei a dar minha opinião, contrariamente ao que a má fé de Renato 

Borghi declara. 

 

Assim, com relação a O Rei da Vela o ano de 1975 não apresentou novidades, apenas 

discussões sobre a propriedade da encenação de 1967, tendo em vista o exílio do diretor José 

Celso. 

Uma indicação sobre o porquê da peça não ter sido montada na década de 1930, é a 

entrevista com Procópio Ferreira de 1976 (item 66 do APÊNDICE A): 

O Rei da Vela, escrita para mim, recebeu dos censores do Estado Novo a 

recomendação de não ser recomendada para absolutamente ninguém. Hoje, 

há uma geração, a dos menores de 18 anos, que simplesmente não pode ir ao 

teatro, pois todas as peças são proibidas para eles. 

 

Ainda em 1976, a Folha anunciava que a prefeitura paulista havia comprado o acervo 

fotográfico de Freddy Kleeman
93

, que continha não apenas negativos de espetáculos do Teatro 

Brasileiro de Comédia, como também da montagem de O Rei da Vela, de 1967 (item 67 do 

APÊNDICE A). 

Em 1977, o texto de Oswald recebeu nova montagem, dessa vez por estudantes do 

Grupo Teatral Politécnico por ocasião do I Ciclo de Teatro Estudantil no Teatro do CAOC, na 

Medicina da USP, com entrada gratuita (item 68 do APÊNDICE A). 

No ano seguinte, completavam-se 10 anos da eclosão do movimento denominado 

tropicalismo. A Folha publicou em seu caderno semanal, Folhetim, um especial sobre o 

movimento (item 69 do APÊNDICE A), contendo diversos depoimentos, dentre eles o do 

crítico musical Matinas Suzuki Junior que afirmava: 

embora os próprios tropicalistas tenham se encarregado de dizer que o 

movimento estava morto, eu acredito que mesmo se eles tivessem dito o 

contrário seria impossível continuar. A prova mais triste disso é o fracasso 

do Teatro Oficina. As razões, porém, dessa dissolução não fazem parte de 

uma dinâmica interna. A partir do AI-5, inexistem condições. 

 

Outro importante depoimento foi o de Renato Borghi que assim definiu o movimento 

tropicalista: 

                                                 
93

 ―Ator e fotógrafo. Intérprete que participa do Teatro Brasileiro de Comédia e do Teatro Cacilda Becker 

deixando, também, um legado em material fotográfico sobre a trajetória dessas companhias. 

Nascido na Alemanha, Fredi emigra para o Brasil em 1933. Funcionário da Fotóptica, e fotógrafo de renome 

com prêmios internacionais, Fredi passa a documentar os acontecimentos sociais da comunidade judaica 

paulistana. É convidado por Cacilda Becker, em 1949, a integrar a comparsaria de Nick Bar... Álcool, 

Brinquedos, Ambições, de William Saroyan, com direção de Adolfo Celi. A partir de então, será figura constante 

nas diversas montagens do Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, encarregado como coadjuvante e pequenos 

papéis.‖ (Kleemann, Fredi (1927 - 1974), [20--]) 
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um levantamento em profundidade dos valores da classe média, sua visão de 

mundo, seus gostos, mitos e aspirações. O movimento tem suas raízes em 

Oswald de Andrade, através da montagem de ―O Rei da Vela‖, em 67, pelo 

Oficina. 

 

Ou seja, 10 anos depois o movimento que teve suas raízes na encenação do Oficina 

estava morto. A despeito dessas afirmações, em 1978, outro texto de Oswald foi novamente 

montado: A Morta, por um grupo teatral do Rio Grande do Sul (item 70 do APÊNDICE A). 

No mesmo ano o periódico apontava a volta de José Celso ao Brasil, que trazia na bagagem o 

filme baseado no texto de Oswald (itens 71 e 72 do APÊNDICE A). O objetivo do diretor 

teatral era conseguir apoio da Embrafilmes para montar a obra cinematográfica que já estava 

toda filmada. Seu retorno ao Brasil fora tão noticiado, que o suplemento semanal Folhetim 

trazia na capa sua foto com os dizeres: ―Zé Celso tá aqui‖ (item 74 do APÊNDICE A). Na 

longa entrevista concedida a Jary Cardoso, o diretor do Oficina afirmava que pretendia 

montar O Homem e o Cavalo de Oswald de Andrade: 

na época Oswald entregou o texto para um amigo, o arquiteto, pintor e 

criador de casos Flávio de Carvalho, que dirigia o Teatro de Experiência. ―O 

Homem e o Cavalo‖ não chegou a ser apresentada ao público, porque na 

estréia a polícia invadiu o teatro e a Censura proibiu. Seria agora o momento 

dessa peça ganhar vida no palco? A resposta – e Zé Celso coloca isso bem 

claro – não depende só dele ou da Censura, mas de todo o movimento social 

de abertura. Ainda em Paris, antes de voltar e depois das notícias que 

recebeu do Brasil, ele sentiu que a peça poderia ser apresentada agora, já que 

existe aqui uma luta mais ampla contra a censura prévia no teatro. ―Querer o 

fim da censura – ele diz – é o primeiro passo que permitirá a libertação de 

todas as peças apreendidas pela Censura, inclusive ‗O Homem e o Cavalo‘. 

 

Com relação à versão cinematográfica do sucesso de 1967, José Celso relatou que 

parte do material filmado era fruto da temporada encenada no Teatro João Caetano, algumas 

vezes documentado durante as apresentações, e às vezes sem público, transformando o palco 

em estúdio. Além disso, a filmagem foi realizada nos camarins, nas ruas e praias do Rio de 

Janeiro, e durante a festa da instauração da comunidade Oficina-Samba em 30 de março de 

1974. Essa festa terminou no dia seguinte, quando os cenários de O Rei da Vela foram 

levados e queimados no cemitério da Consolação, onde está enterrado Oswald de Andrade. 

Além das comemorações dos 10 anos do movimento tropicalista, houve também uma 

rememoração dos 10 anos do Ato Institucional nº 5 (item 75 do APÊNDICE A). Paulo Tarso, 

ex-líder estudantil, assim afirma sobre a relação do AI-5 e da censura: 

o AI-5 marca a extinção dos poucos vestígios de democracia burguesa e vem 

revelar o caráter de 1964, camuflado pela liberdade de expressão, pela não 

censura prévia e pela existência do habeas-corpus. Com o AI-5 o processo de 

consciência política, que vinha crescendo na década de 50 e 60, é liquidado. 
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Falar de censura (leia-se também AI-5, formas repressivas em todos os 

níveis) é falar sobre a anti-história da humanidade. Quero dizer, falar da 

Censura é analisar tudo o que os homens fizeram, desesperadamente, para 

impedir o desenvolvimento histórico. (...) Para mim, os Serviços Públicos de 

Censura derivam dos processos de condicionamento pedagógico, através dos 

quais se ensinam psicologicamente os limites da liberdade individual em 

função de conceitos e preconceitos de natureza social, determinados por 

interesses criados nas estruturas político-econômicas, sempre justificados 

pelos códigos morais e os preconceitos religiosos que o servem. 

 

Mais uma vez o AI-5 e a censura são colocados em grau de similaridade, ou até 

mesmo de correspondência. A censura prévia é considerada inexistente em 1964, o que nos 

leva a crer que, como afirmamos anteriormente, quando se fala de censura, normalmente 

utiliza-se os parâmetros históricos da censura à liberdade de imprensa, e não à liberdade de 

expressão no campo da arte. 

Em 1979, o Oficina mais uma vez solicitou verba da Embrafilmes para finalizar a 

versão cinematográfica da obra de Oswald (item 76 do APÊNDICE A). Além disso, nova 

obra de Oswald de Andrade foi levada aos palcos, Ser afim, adaptação do romance Serafim 

Ponte Grande. De acordo com a crítica de Jefferson Del Rios (item 77 do APÊNDICE A), o 

resultado não foi dos melhores, tendo em vista que nem todas as obras de Oswald são 

teatralizáveis. Ainda em 1979, o jornal anunciava a reabertura do espaço teatral do Oficina, 

após a liberação do filme 25. 

Finalmente, em 22 de junho de 1979, a Folha noticiava que havia saído a tão esperada 

e solicitada verba para a finalização do filme de O Rei da Vela. Apesar disso, o grupo passava 

por dificuldades financeiras e, embora a Secretaria de Cultura afirmasse a importância do 

trabalho desenvolvido pelo Oficina, alegava não possuir verba suficiente para ajudar o grupo 

(item 80 do APÊNDICE A). 

No ano seguinte, o periódico anunciava que o filme baseado no texto de Oswald de 

Andrade entrava em fase de finalização (item 81 do APÊNDICE A). Em entrevista à Folha, 

José Celso assim esclarecia sobre sua opção pelo cinema: 

eu vim do teatro, trabalho cultural no corpo, mas aprendi tudo, indo aos 

cinemas, porque eu era muito só. Foi num filme-teatro que eu descobri na 

interpretação de Vivien Leigh, ―Um bonde chamado desejo‖, que as pessoas 

tinham um ―por dentro‖ também, e que eu não estava só... Aí, no ―Rei da 

Vela‖, no palco giratório, na iluminação, em tudo, eu namorava o cinema. 

Hoje, me sinto dentro, apesar de dizerem que o meu feudo é o teatro e o que 

o cinema já tem dono. Mas venho para trazer a loucura da cultura do teatro, 

para a irritação dos machos do cinema. 
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No campo do teatro, O Rei da Vela recebeu nova montagem, dessa vez pelo Grupo 

Maré de Sorocaba, que trouxe ao público apenas o ensaio da peça, tendo em vista que a 

mesma encontrava-se vetada pela censura. Após a apresentação, o grupo teatral propunha um 

debate com o público sobre o tema da censura, com participação do Oficina, do Sindicato dos 

Artistas e de familiares de Oswald (itens 82 e 83 do APÊNDICE A). A respeito do veto, a 

Folha espantava-se com a notícia: 

o espetáculo, de agora, que tinha seu lançamento previsto para o próximo dia 

23, espera uma definição da Censura que, em São Paulo (e a Censura em 

Brasília confirmou há três dias a informação), avisou o grupo Maré que ―O 

Rei da Vela‖ está ―embargado‖ desde 74, e, portanto proibido de ser 

encenado, para espanto de muita gente, que não sabia desse veto, que se 

espera seja o último de uma série de que a peça foi alvo, desde que foi 

escrita, em 1933. Mesmo sua montagem de 67 só foi possível (e nisso ela foi 

pioneira) através de um recurso judicial. Como de lá para cá, ninguém mais 

quis montar ―O Rei‖, que o público viu ainda em 71, o assunto morreu até 

aqui. 

 

O equívoco do periódico foi o de afirmar que a montagem de 1967 só foi possível 

através de via judicial. Como já expomos aqui, a peça foi liberada pela censura estadual em 

1967, sendo apresentada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Somente em 1968 foi promulgado 

o veto completo, ao qual o Oficina recorreu por meios judiciais, apresentando a peça até a 

década de 1970. Apesar do veto, a peça continuava sendo encenada através de ensaios gerais 

do Grupo Maré, no teatro do Oficina (item 85 do APÊNDICE A). 

Cerca de dois meses após a publicação do embargo ao texto de Oswald, a Folha 

noticiava a liberação pela Censura, quando o Conselho Superior de Censura decidiu, por 

unanimidade, sobre o assunto (item 86 do APÊNDICE A). De acordo com o jornal, ―trata-se 

de mero equívoco, observando que as razões da censura estão mais dirigidas ao grupo teatral 

que lançou em São Paulo ‗O Rei da Vela‘ (Teatro Oficina) do que à própria obra‖. Conclui-se 

então que a questão do veto à peça, na visão do CSC, era mais devido à estética proposta pelo 

Oficina e sua repercussão, do que ao texto de Oswald propriamente dito. Desta feita, as 

críticas e justificativas dos censores quanto à autoria, isto é, a posição política de Oswald de 

Andrade, eram infundadas ou irrelevantes. 

Em 1981, a Folha trazia na capa de seu suplemento semanal Folhetim, uma foto dos 

atores de O Rei da Vela, com a chamada ―A aventura do Teatro Paulista‖ (item 88 do 

APÊNDICE A). O texto de Maria Thereza Vargas fazia um panorama dos 430 anos da 

história do teatro em São Paulo, indo desde o teatro dos jesuítas até a atualidade. Havia, 

inclusive, um trecho dedicado à história e participação do Oficina dentro dessa linha do 

tempo, com menção à encenação do texto de Oswald. Ao lado do texto de Vargas, havia 
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vários depoimentos de personalidades, atores, atrizes, diretores e dramaturgos sobre teatro; 

dentre eles havia o de José Celso que assim afirmava: ―A grande colaboração do teatro 

Oficina foi a de modernizar o teatro brasileiro, de tornar o teatro brasileiro contemporâneo das 

outras artes todas...‖. 

Novidades sobre O Rei da Vela vieram apenas em 1982, quando o periódico anunciava 

que o filme produzido a partir da peça iria passar pelo Ministério da Justiça a fim de obter a 

aprovação um certificado de censura provisório para que a película fosse apresentada no 

Festival de Cannes (itens 89 e 90 do APÊNDICE A). Apesar da expectativa, a liberação veio 

tardiamente porque, segundo o jornal, ―a demora na liberação (...) decorreu da película ter 

quatro horas de duração, exigindo um exame mais atento dos censores. A liberação ocorreu 

24 horas depois do festival ter-se encerrado.‖ 

A despeito disso, o filme estreou primeiro em terras francesas, como atesta a 

reportagem de Radha Abramo (item 92 do APÊNDICE A). Segundo a jornalista, havia um 

grande público na plateia, sendo que, assim como por ocasião da estreia da peça, algumas 

pessoas se levantaram e saíram antes do término da sessão. De acordo com Abramo, 

a maioria das cenas possui uma beleza inigualável, emocionante, e a pintura 

dos cenários e o design dos figurinos das personagens centrais são 

fantasticamente criativos. (...) 

Dentro de ―Le Roi‖ há diversos outros filmes, complementares ou 

suplementares do tema central, o que provoca um paroxismo visual e 

auditivo, fruto da turbulenta massa de informações, de imagens e de sons 

que ele oferece. 

 

O filme editado, de duração de duas horas e 40 minutos, foi dedicado a Rudá de 

Andrade, filho de Oswald de Andrade e Pagu (Patrícia Galvão), ―preso há meses na França, 

reclamando para ele liberdade condicional‖. Ainda que a película tivesse obtido êxito em 

terras francesas, o mesmo não pôde ser dito em relação ao Brasil, onde o filme estava retido 

pela censura, que solicitava cortes (item 94 do APÊNDICE A). Conforme desabafo de José 

Celso, a censura havia solicitado cortes que amputariam cerca de 20 minutos da obra, ―a 

pretexto de pornografia, desrespeito aos símbolos pátrios e incentivo à subversão‖. A 

reportagem, embora denunciasse a censura, afirmava que  

se ela [a censura] é um ato essencialmente político é nesses termos que deve 

ser vista, e tratada em todos os planos em que se apresente a questão. Um 

órgão regulador pode ter cabimento saudável, para, contingencialmente [sic], 

restringir o público segundo critérios de idade e, em certos limites, 

determinar salas (ou sessões) especiais para exibição. Nada mais. 
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A opinião do jornalista Newton Rodrigues corrobora aquilo que já havíamos pontuado 

em capítulo anterior, sobre a naturalidade com que a censura às chamadas diversões públicas 

é tratada. 

Embora o filme continuasse engavetado na censura federal, o teatro apresentava nova 

montagem de um texto de Oswald de Andrade, Serafim Ponte Grande, pelo grupo Cabaré, 

dirigido por Buza Ferraz (item 95 do APÊNDICE A). De acordo com o periódico, havia 

grande expectativa pela estreia da peça, tendo em vista a ―ousadia do grupo em encenar 

Oswald de Andrade. Buza acha essa reação natural, ‗pois a própria cultura brasileira até hoje 

espera uma nova Semana de 22, cujas ideias ainda continuam revolucionárias‘.‖. 

No segundo semestre de 1982, a batalha pela liberação do filme de O Rei da Vela 

continuava (itens 96 a 101 do APÊNDICE A). José Celso recorreu ao CSC para rever os 

cortes solicitados pela censura, ao que foi negado. Somente cerca de dois meses após o 

primeiro pedido ao CSC é que a película foi liberada, como noticiava a Folha em 22 de 

outubro de 1982: 

o Conselho Superior de Censura liberou ontem, sem cortes, para exibição em 

todo o território nacional, os filmes ―O Rei de Vale‖ de José Celso Martinez, 

e ―Ao Sul do Meu Corpo‖ de Paulo César Sarraceni. Por outro lado, o 

Conselho proibiu, pela primeira vez, uma peça teatral: ―Pelo Meu Lado 

Leste‖. 

 

Em novembro de 1982, o jornal anunciava a estreia da versão cinematográfica do texto 

de Oswald para o circuito comercial em dezembro (item 103 do APÊNDICE A): 

imagens do Brasil. Imagens de Oswald de Andrade e José Celso Martinez 

Corrêa no filme ―O Rei da Vela‖. O Oficina, tribo aguerrida, está de volta, 

juntando seus cacos dispersos nesses últimos dez anos. Tentando dar-lhes 

coerência poética, num grande mural cinematográfico. 

 

Enquanto isso, o filme foi apresentado em sessões especiais no MIS e na 2ª Mostra 

Internacional de Vídeo (item 104 do APÊNDICE A). Em 8 de dezembro de 1982, a Folha 

publicava reportagem sobre a festa de tombamento do teatro Oficina (item 105 do 

APÊNDICE A). A festa prometia trechos da peça Lírio do Inferno de Maria Alice Vergueiro e 

trechos do filme baseado em Oswald. Assim, finalizava-se um capítulo da trajetória de O Rei 

da Vela junto ao Oficina, desde sua publicação em livro, passando pela encenação teatral, até 

a liberação de sua versão cinematográfica. 

 

 



 

 

P
ág

in
a1

1
6
 

6.2 Processo de Censura Estadual de O Rei da Vela no AMS 

 

 

Passaremos a apresentar e analisar o processo de censura estadual de O Rei da Vela, 

presente no acervo do Arquivo Miroel Silveira da ECA/USP. O processo, cujo número de 

chamada é DDP 6078, data de 1967, ano em que o Oficina realizou a primeira montagem da 

peça de Oswald de Andrade. Esse número de chamada foi dado pela própria Divisão de 

Diversões Públicas de São Paulo, órgão estadual. A peça passou por censura justamente no 

período em que a federalização da censura estava sendo implementada, fato que talvez 

explique os documentos arrolados no processo. 

Como pedia a burocracia, o processo presente no AMS contém: capa com o número de 

chamada, um requerimento de registro de certificado de censura, de 05 de dezembro de 1967; 

um xerox autenticado de carta de liberação da peça, feita por Geraldino Russomano, de 20 de 

setembro de 1967; um texto datilografado, extraído da edição do jornal O Estado de São 

Paulo, uma peça datilografada.  

Era de praxe que o produtor ou diretor enviasse uma carta à DDP requerendo que a 

peça fosse avaliada pela censura, pois só assim seria expedido o certificado de censura, que 

permitia a apresentação da peça no estado. Sobre a burocracia necessária para uma peça 

passar pela censura, Coelho Neto (2008, p. 121), censor da DDP paulista, assim resume o 

processo: 

a atuação da censura não se restringia aos espetáculos teatrais, estendia 

também aos cinemas, aos circos, espetáculos de revista e shows em geral. 

Profissionais e amadores. Os promotores dessas atividades requeriam licença 

para que seus espetáculos pudessem ser representados. Os requerimentos 

deveriam ser acompanhados de duas vidas das peças, ou da descrição dos 

espetáculos circenses, musicais, etc. Este documento era distribuído a um 

censor para análise e uma das vias era devolvida ao requerente com os cortes 

e as observações do que seria proibido. Então, marcava-se o ensaio geral, 

que era assistido pelo censor. Este observava a obediência aos eventuais 

cortes, a decência dos figurinos, dos gestos e até dos cenários. Estando tudo 

de acordo com a moral, os costumes e os preceitos políticos vigentes, o 

censor autorizava a estréia. 
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Figura 15 – Certificado de Censura da peça A Ponte 

No caso de O Rei da Vela o 

requerimento fugia do comum, pois 

ao invés de solicitar que a peça 

passasse pela censura, requeria que 

fosse registrada junto à DDP de São 

Paulo, ao que juntava no processo, 

uma cópia da peça e o memorando 

da Censura Federal. Ou seja, a peça 

havia passado primeiramente pela 

Censura Federal. Esse requerimento, 

datado de 5 de dezembro de 1967, 

era apresentado como da Sociedade 

Cultural Teatro Oficina. Embora haja 

a indicação de que o memorando da 

Censura Federal tenha sido arrolado, 

este não se encontra no processo 

estadual. 

Era comum nos processos 

censórios que após o requerimento 

viesse um certificado da censura 

como o da figura 15, da peça A 

Ponte, montada pelo grupo Oficina. 

Após esse certificado, o 

processo trazia uma autorização da 

Sociedade Brasileira de Autores Teatrais SBAT, que dava direito de representação ao grupo 

teatral que estava montando a peça. Segue um exemplo deste documento, que compõe o 

processo de A Engrenagem, montado pelo grupo Oficina: 
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Figura 16 – Certificado da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais da peça A Engrenagem 

 

 

 

 

 

Embora tais procedimentos fossem padrão, o processo da peça de Oswald de Andrade 

não apresenta nenhum desses documentos, ao que temos como hipótese que talvez estejam 

arrolados ao processo de Censura Federal, presente no Arquivo Nacional de Brasília. 

Apesar de não possuirmos o certificado de censura no processo de O Rei da Vela 

presente no AMS, podemos saber quais as restrições impostas à peça através da xerox de uma 

carta assinada por Geraldino Russomano, censor da DDP paulista. Essa carta era endereçada à 

chefia da DDP de São Paulo, e trazia os seguintes dizeres: 
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Figura 17 – Carta arrolada ao processo estadual de O Rei da Vela 

 

 

 

 

 

Ou seja, o texto de Oswald de Andrade não sofreu nenhum corte, porém o texto de 

direção de José Celso Martinez Corrêa sim, sendo liberado para maiores de 18 anos. Essas 

restrições são, à primeira vista, de cunho moral, ao que José Celso (1968, p. 128, 129) 

comentou em entrevista a Tite Lemos: 

a comunicação negativa da peça, entretanto, já nos trouxe problemas. Tanto 

que o espetáculo terminou por ser mutilado e exatamente no ―texto de 

direção‖. Por pressões do público que ficou atingido pela violência. Pelo 

canhão do boneco... Imaginem, uma pessoa sair de casa para ir fazer uma 

reclamação contra um pedaço de madeira e de repente a segurança do país 

passa a ser, ter ou não ter aquele canhão no boneco? 

 

Esse tipo de pressão do público era comum e levada em consideração pelos censores. 

De acordo com Coelho Neto (2008, p. 130), censor que participou da decisão de O Rei da 

Vela, a liberação da peça se deu nessas condições: 

foram escalados dois censores para julgá-la. Fiz-me convidado por eles para 

o ensaio geral. Sentei-me entre os dois, e, como já havia assistido no dia 

anterior, procurava distraí-los durante os trechos mais críticos. Consegui a 

liberação. 
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Figura 18 – trecho do Jornal O Estado de S. Paulo arrolado ao processo estadual de O Rei da Vela 

 

Atrás da carta que liberava a peça sem vetos havia, porém, carimbos da censura, que 

nos dão pistas da trajetória da peça: o processo foi encaminhado e, em 8 de dezembro de 

1967, o censor Liz Monteiro dá ciente, nada se opondo, tendo em vista o certificado da 

Censura Federal. Ou seja, o processo de censura de O Rei da Vela foi iniciado em setembro de 

1967, provavelmente em nível federal, de acordo com a carta de Geraldino Russomano de 20 

de setembro. Porém, o processo estadual teve seu início em 5 de dezembro de 1967, como 

atesta o requerimento arrolado. Isso nos leva a crer que o grupo de censura designado para 

censurar a peça tenha sido composto de censores da DDP paulista. Isso só será comprovado 

ao cruzarmos as informações do processo federal. 

Além da carta e do requerimento, o processo presente no AMS traz antes da cópia da 

peça datilografada, um trecho retirado do jornal O Estado de S. Paulo, de abril de 1967: 

Ou seja, a montagem da peça já era notícia mesmo no início de 1967, sendo que sua 

estreia se deu em setembro daquele ano, portanto, antes do parecer final da Censura Estadual 

paulista. Esse impasse entre Censura Estadual e Censura Federal diz respeito à discussão que 

tratamos anteriormente, e o ano de 1967 foi justamente o período de transição das atividades 

censórias. Talvez daí se explique a diferença das datas. Além desses documentos 

apresentados, havia uma cópia da peça, datilografada, sem nenhuma marcação da censura, 

com 88 páginas, fiéis ao texto publicado em 1937. 
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No processo censório estadual da peça presente no AMS pode-se constatar que esta foi 

liberada em 1967, com impropriedades para 18 anos e cortes no texto de direção, sendo 

posteriormente vetada em 5 de julho de 1968 para apresentação em território nacional 

(BERG, 2002, p. 144). A peça foi apresentada sob liminar até 1974, quando o diretor do 

Departamento de Censura de Diversões Públicas (DCDP) escreveu um ofício ao 

superintendente regional do Departamento de Polícia Federal a fim de que a peça fosse 

proibida e seus scripts recolhidos. Mais uma vez, o Oficina recorreu à Justiça e conseguiu um 

certificado de liberação, que expirou em dezembro de 1975. Em 1977, a companhia 

novamente requereu um novo exame censório, entretanto a peça foi vetada e o texto seguiu do 

Rio de Janeiro a Brasília, até chegar às mãos do diretor da DCDP que, em 30 de janeiro de 

1978, negou sua liberação (BERG, 2002, p. 144). 

Importante frisar que em processos censórios podia acontecer de se arrolar não 

somente os documentos burocráticos, como também telegramas, abaixo-assinados e até 

recortes de jornal que ajudaram a compor a decisão da censura. Um exemplo disso são os 

recortes que o censor responsável pela censura de A engrenagem juntou ao processo: 
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Figura 19 – Trecho do jornal Diário de S. Paulo arrolado junto ao processo estadual 

de São Paulo de A Engrenagem 

 Porém, o caso de O Rei da Vela se parece mais com o que Coelho Neto (2008, p. 132) 

narrou: 

vários militares passaram a ―colaborar‖ com a censura. Militares mais 

graduados e suas esposas (essas especialmente), quase todas as semanas 

telefonavam reclamando sobre alguma ―irregularidade‖ ou ―imoralidade‖.  

 

Isso nos leva a levantar como hipótese que houve pressão da sociedade, ou até mesmo 

de pessoas ligadas ao governo militar para que a peça de Oswald, em montagem pelo Oficina, 

fosse completamente vetada em 1968. Por que então a peça passou pelas censuras em nível 

estadual e federal, aparentemente sem grandes cortes no texto e, em 1968 foi completamente 

vetada? A razão talvez seja não apenas a pressão externa, mas também a completa 

federalização da censura que, como vimos, modificou o perfil do censor. Por fim, levantamos 
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a hipótese de que o contexto político brasileiro e mundial levou à censura de uma peça que 

atacava e ridicularizava os setores liberais da sociedade. A fim de entendermos como se deu o 

processo deveremos buscar as memórias dos envolvidos e, para isso, traremos uma discussão 

teórica sobre o tema. 

 

 

6.3 Processo de Censura Federal do Arquivo Nacional de Brasília 

 

 

Foi finalmente publicada a notícia temida de que daqui em 

diante todas as peças teatrais montadas no País, não 

importa em que ponto, terão que ser censuradas em 

Brasília, sede do Serviço de Censura e Diversões Públicas, 

―com o objetivo de uniformizar os critérios‖. 

(HELIODORA, 1967) 

 

Escrevemos quando se completam sete meses desde que o 

Ministro da Justiça fez sua famosa declaração, clara e 

límpida, diante de microfones, gravadores e toda uma sala 

cheia de intelectuais, artistas de vários campos, jornalistas, 

etc.: ―O teatro é livre. A Censura não os importunará 

mais.‖ Foi precisamente depois desse dia que a Censura 

federal passou a imprimir às suas atividades um cunho 

nítido de perseguição. Hoje em dia muitas vezes nos 

perguntamos se a frase do Ministro da Justiça não poderia 

ser interpretada como sendo uma senha para o ataque. 

(HELIODORA, 1968) 

 

De acordo com a descrição que fizemos e os organogramas apresentados no segundo 

capítulo, a censura em Brasília sempre existiu, porém foi com a Portaria nº 011/67 de 1º de 

fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967) que o Chefe do Serviço de Censura de Diversões Públicas 

(SCDP)
94

 do Departamento Federal de Segurança Pública
95

 centralizou a prática da censura às 

diversões públicas, 

CONSIDERANDO a necessidade do estabelecimento de normas 

regulamentares da atividade da censura federal, no setor de teatros; 

CONSIDERANDO que, em face à nova Constituição do Brasil, a vigorar no 

dia 15 de março próximo, a censura federal deve aparelhar-se para assumir 

plenamente atribuições de âmbito nacional; 

RESOLVE: 

                                                 
94

 Posteriormente, como já visto, o SCDP passará a ser chamado de Divisão de Censura de Diversões Públicas 

(DCDP). 
95

 Posteriormente, chamado de Departamento de Polícia Federal (DPF). 
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Gráfico 4 – Quantidade de Processos de Censura da DCDP de Brasília 
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O SCDP exercerá em todo o território nacional a censura prévia dos 

seguintes espetáculos: 

I – as representações de peças teatrais. 

 

Isto pode ser visto através da base de dados do Arquivo Nacional de Brasília, a partir 

da qual obtivemos o seguinte gráfico de peças que passaram pela censura federal
96

: 

 

Ou seja, houve um aumento significativo, principalmente se compararmos com os 

números da DDP paulista. Dentre esses processos que passaram pela DCDP de Brasília, 

figura o de O Rei de Vela. 

Em Brasília, a peça aparece em dois processos distintos, sendo que o primeiro começa 

em 1968 e vai até 1983; já o segundo inicia em 1983 e termina em 1988.
 97

 De acordo com 

nosso recorte temporal iremos nos ater apenas ao primeiro processo, que passaremos a 

descrever a seguir. 

 

 

6.3.1 Processo de 1968 a 1983 

 

 

                                                 
96

 O primeiro registro de processo do Arquivo Nacional de Brasília é 1962. Infelizmente não pudemos ter acesso 

à lista com os nomes das peças e seus autores para comparar com as tabelas mostradas anteriormente do AMS. 
97

 Estes processos encontram-se nas caixas 77 e 72 do Arquivo Nacional de Brasília (DCDP - Seção de Censura 

Prévia; Série: Teatro; Subséries: Peças teatrais, programação teatral, teatro e congêneres). 
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O processo federal de O Rei da Vela que vai de 1968 a 1983 é extremamente 

volumoso e inclui pareceres detalhados dos técnicos de censura. De acordo com Berg (2002, 

p. 68), a partir de 1968, ―a censura recebe uma organização militar, além de permanecer 

vinculada ao Departamento de Polícia Federal. O antigo censor é transformado em ‗técnico de 

censura‘ formado pelo SCDP.‖ 

 

 

Tendo em vista o volume do processo, elaboramos uma tabela (APÊNDICE B) com 

todos os documentos, exceto cópias do texto teatral e um anexo que trazia uma letra de 

música. Assim, organizamos o material por tipo de documento, data, autoria, destinatário (no 

caso de ofícios, telegramas e radiogramas) e observações, com resumo dos dados do 

documento em questão e/ou anotações que julgamos importantes para a pesquisa. Adotamos 

uma normatização das observações de forma a facilitar o material; o critério elegido foi a 

forma escrita no processo. Além disso, cabe explicar que as informações ilegíveis ou que não 

apresentavam indicação estão assinaladas com um traço na tabela. A tabela seguiu exatamente 

a ordem em que os documentos estão dispostos e foram numerados para posteriores citações. 

Como pode ser observado, o processo apresenta 138 documentos, além de cópias do 

texto teatral, tanto em forma datilografada, como editada em livro, e anexo com letra de 

música. Destes 138 documentos, temos 19 tipos, sendo: duas autorizações da SBAT, uma 

capa do processo, 12 certificados de censura, três decisões do CSC, uma declaração, três 

despachos, uma ficha do filme, um memorando, 35 ofícios, quatro ofícios de encaminhamento 

da SBAT, 30 pareceres, nove pareceres do ensaio geral, uma portaria, um protocolo, cinco 

Figura 20 – Foto do processo federal de O Rei da Vela (1968-1983) 
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radiogramas, 14 relatórios da SCTC, um relatório de fiscalização, nove requerimentos e cinco 

telegramas. 

Porém, parece-nos que a organização dos documentos não está em forma cronológica, 

ao que passaremos a refazer a trajetória de O Rei da Vela na censura federal. 

Embora haja a indicação na capa do processo de que a peça passou pela censura da 

Guanabara
98

 em 1967, não há nenhuma documentação arrolada ao processo de Brasília. Isso 

porque, de acordo com Berg (2002, p. 14), 

com a mudança da capital para Brasília, em 1960, a censura de espetáculos e 

diversões públicas, então exercida pelo governo federal, passou a ser 

responsabilidade do recém-criado Estado da Guanabara, de acordo com o 

que determinava a Lei Santiago Dantas. 

 

Berg afirma isso porque a Lei Santiago Dantas nº 3752 de 14 de abril de 1960 assim 

legislava (BRASIL, [19--]f): 

Art. 3º Serão transferidos ao Estado da Guanabara, na data de sua 

constituição, sem qualquer indenização, os serviços públicos de natureza 

local prestados ou mantidos pela União, os servidores neles lotados e todos 

os bens e direitos neles aplicados e compreendidos. 

§ 1º Os serviços ora transferidos e o pessoal neles lotado, civil e militar, 

passam para a jurisdição do Estado da Guanabara, e ficam sujeitos à 

autoridade estadual, tanto no que se refere à organização desses serviços, 

como no que respeita às leis que regulam as relações entre esse Estado e seus 

servidores. Incluem-se nesses serviços a Justiça, o Ministério Público, a 

Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, os estabelecimentos penais e os 

órgãos e serviços do Departamento Federal de Segurança Pública, 

encarregados do policiamento do atual Distrito Federal 

 

Ou seja, a entrada de 1967 indicada na capa do processo de Brasília encontra-se no 

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, uma vez que o SCDP fazia parte do Departamento 

Federal de Segurança Pública. Isso talvez explique o porquê do baixo volume de processos no 

período de 1962 a 1967 no Arquivo Nacional de Brasília, visto que apenas com a Constituição 

de 1967 foi estabelecido ser competência da União a censura às diversões públicas. 

A capa do processo de Brasília ainda indica a entrada da peça na DDP de São Paulo, já 

descrita no capítulo anterior. A próxima entrada é de 1973, porém, há indicações de que a 

peça tramitou na censura federal ainda em 1968. 

Se seguirmos a ordem cronológica do processo que, aparentemente não está 

organizado desta forma, veremos que o primeiro documento após a capa deveria ser o ofício 

de Etty Fraser (documento 8 do APÊNDICE B), datado de 29 de maio de 1968, no qual a atriz 

                                                 
98

 A Guanabara foi um estado do Brasil de 1960 a 1975. Corresponde ao território do atual município do Rio de 

Janeiro, onde esteve localizado o antigo Distrito Federal do Brasil (1891-1960). 
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escreve de próprio punho solicitando nova censura para expedição de novo certificado para O 

Rei da Vela, visto que o anterior estava para expirar. Neste ofício, Fraser comenta sobre a 

temporada em Nancy e em Paris, ―com grande sucesso de público e crítica‖, ao que agora o 

grupo pretendia continuar a temporada no Brasil. A autora ainda solicita a reabertura do 

processo de O poder negro, do qual não obtiveram mais notícias. Uma cópia do certificado de 

censura que estava para expirar foi arrolada ao processo (documento 13 do APÊNDICE B) e, 

embora sua leitura esteja prejudicada devido ao seu estado, podemos ver que o mesmo foi 

expedido em 15 de dezembro de 1967 e era válido até maio de 1968, com impropriedades 

para menores de 18 anos, conforme o processo da DDP de São Paulo. 

Os pareceres que se seguem (documentos 9 e 10 do APÊNDICE B) são muito 

diferentes dos que normalmente apareciam nos processos da DDP paulista. Isso porque os 

censores explicitavam claramente suas opiniões, como esta, do censor do documento 9 sobre a 

temporada do Oficina na França: 

não cremos que essa participação tenha sido fortuita, e sim que tenha sido 

levada como uma contribuição dos ―intelectuais‖ do Brasil (brasileiros ou 

não) à baderna que se delineava naquele país, a exemplo do que foi feito 

pelo líder estudantil francês com relação aos estudantes alemães, após os 

primeiros conflitos em Paris. 

Lembramos, ainda, que essa mesma ―contribuição‖ brasileira foi levada a 

Florença, Itália. Não sabemos quais os meios usados para conseguirem 

exibir tal peça nesses países. Cremos, de qualquer modo, tratar-se de uma 

―internacional‖ estudantil ou intelectual pró-baderna-mundial. Comprovando 

esse ―intercâmbio‖, comprova-se também não ser nenhum movimento 

nacionalista de caráter estudantil-reivindicativo, seja qual for o país onde 

ocorra, e sim um movimento internacional visando ideologias político-

sociais. 

 

Após uma longa explanação sobre a participação do grupo em festivais na Europa, o 

censor segue comentando o texto de Oswald, inclusive cada personagem, e conclui 

não importa alegarem o ―momento histórico‖ em que a peça foi escrita ou 

que a mesma retrata, pois seu conteúdo serve para na atualidade, manter 

acesa a chama de revolta que vem sendo ativada em todo o mundo 

―Histórico atual‖, contra os regimes democráticos. Antes esporádico, o surto 

desta vez tornou-se antes panfletário, hoje de ação sangrenta. 

 

Já a censora do documento 10 (APÊNDICE B) justifica a interdição da peça pois esta 

―quanto a parte política, atenta contra o artigo 41, itens a, c, d e h, do Decreto nº 20 493‖: 

Art. 41. Será negada a autorização sempre que a representação, exibição ou 

transmissão radiotelefônica:  

a) contiver qualquer ofensa ao decoro público; 

(...) 

c) divulgar ou induzir aos maus costumes;  
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d) fôr capaz de provocar incitamento contra o regime vigente, a ordem 

pública, as autoridades constituídas e sues agentes; 

(...) 

h) induzir ao desprestígio das forças armadas. (BRASIL, [19--]f) 

 

O decreto ao qual a censora faz menção é de 24 de janeiro de 1946, e tinha como 

objetivo aprovar o Regulamento do Serviço de Censura de Diversões Públicas do 

Departamento Federal de Segurança Pública. Este Decreto-lei foi citado inúmeras vezes para 

justificar a interdição, corte e até classificação etária da peça. 

Em vista dos pareceres apresentados, o chefe da SCDP solicita, através de telegrama 

(documento 11 do APÊNDICE B) à chefe da Turma de Censura da Guanabara, cópia dos 

pareceres que liberaram a peça em 1967. Em resposta, a chefe envia cópia dos scripts e 

explica que a aprovação foi concedida pela DDP paulista. O parecer encaminhado pela chefe 

da Turma de Censura da Guanabara afirma ser  

difícil a liberação desta peça, apesar da mesma já estar autorizada por São 

Paulo conforme Certificado 1413/67, com a Impropriedade para menores até 

18 anos, estando no entanto o script em nosso poder sem autenticação da 

Censura de São Paulo. 

 

Parece-nos que há um impasse, tendo em vista que o requerimento do processo 

estadual de São Paulo indica um memorando da censura federal que havia liberado a peça 

para maiores de 18 anos. 

Após o parecer da Guanabara, temos um ofício de encaminhamento da SBAT 

(documento 14 do APÊNDICE B) que equivalia à autorização da SBAT, descrita no capítulo 

anterior. 

Em seguida a este ofício temos um telegrama do chefe da SCDP ao delegado regional 

do DPF comunicando a decisão da censura de proibir a peça em todo o território nacional. Um 

dia depois do envio deste telegrama, o chefe da SCDP emite uma portaria (documento 17 do 

APÊNDICE B) proibindo O Rei da Vela alegando que a peça contraria o disposto no artigo 

41, itens ―d‖ e ―e‖ do Decreto-lei nº 20 493/46: ―e) Puder prejudicar a cordialidade das 

relações com outros povos‖. (BRASIL, [19--]f) 

No ponto de vista da censura, a peça confrontava o regime vigente, assim como 

indicava o parecer do censor de Brasília (documento 9 do APÊNDICE B). Porém, ao alegar o 

item ―e‖ do artigo 43 do decreto supracitado, o chefe da SCDP traz à tona a questão que o 

censor (documento 9 do APÊNDICE B) levantava sobre a personagem do Americano, visto 

―como agiota, ao qual foram entregues todos os bens e a própria moral‖. 



 

 

P
ág

in
a1

2
9
 

O ofício (documento 8 do APÊNDICE B) que se segue a essa portaria, traz a indicação 

de que o processo fora entregue ao Ministro da Justiça e, portanto, o chefe da SCDP sugere 

que tal processo deveria ser levado à Assessoria Jurídica do DPF. Apesar dessa indicação, não 

há, junto ao processo, nenhuma documentação referente ao recurso que o Oficina fez ao 

Ministro da Justiça. 

O documento 20 (APÊNDICE B) traz um pedido do Oficina solicitando a revisão de 

censura, ao que foi negada. Como de praxe, junto com o requerimento, ou pedido de revisão, 

acompanhava autorização da SBAT. 

Embora o pedido de revisão de censura tenha sido negado, o documento 22 

(APÊNDICE B) assinala que a peça estava sendo encenada através de liminares e seguranças 

concedidas pela Justiça Federal. Os pareceres que seguem o pedido de revisão da censura são 

distintos, enquanto o primeiro (documento 23 do APÊNDICE B) libera a peça para maiores 

de 18 anos, o segundo (documento 24 do APÊNDICE B) interdita a mesma. A justificativa 

para a liberação para maiores de 18 anos é a seguinte: 

acontece, entretanto, que a presente peça já foi liberada anteriormente pela 

Censura, com impropriedade para menores de 18 anos, já tendo sido exibida 

em quase todo o território nacional e, mais recentemente, em Curitiba, sob os 

auspícios do Governo do Paraná, do Serviço Nacional do Teatro e da Legião 

Brasileira de Assistência, com renda para esta última entidade. Assim, por 

uma questão de coerência com aquele ato anterior da Censura Federal, e para 

que não venha a mesma a ser acusada amanhã de atitude dúbia, voto pela 

liberação da peça, mantida a classificação anterior. 

 

Já a explicação para a interdição segue a mesma linha da justificativa de manter a 

decisão anterior, porém refere-se à Portaria 37/68 

tendo em vista as repercussões desse texto junto ao público, concordo com 

os pareceres dados anteriormente de interdição, tendo em vista o que 

determina os dispostos pelo art. 41 do Dec. 20.493 de 24 de janeiro de 1946 

e, principalmente pela Portaria nº 37/68 do Exmo. Sr. Chefe do SCDP, que, 

nesse ato, a meu ver, fitou o ponto de vista doutrinário inclusive, do órgão, 

no presente caso. 

 

O telegrama (documento 25 do APÊNDICE B) nos traz pistas de que havia um 

impasse quanto à decisão da censura, uma vez que o poder Judiciário estava envolvido no 

processo. De acordo com o radiograma (documento 26 do APÊNDICE B), o juiz julgava 

favorável a arguição do impetrante. Apesar deste indício, o telegrama seguinte (documento 27 

do APÊNDICE B) conserva a decisão de interdição da peça, e solicita informar ao requerente. 

Novo requerimento (documento 2 do APÊNDICE B) é enviado à censura mais de um 

ano após o último telegrama, acompanhado de autorização da SBAT para representação no 
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Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. O parecer (documento 4 do APÊNDICE B) que se 

segue apresenta como conclusão a liberação para maiores de 18 anos, porém com inúmeros 

cortes, como atesta a fotografia a seguir: 

 

Ao todo foram cortadas 40 folhas da peça. Considerando que a peça possuía 88 folhas, 

temos quase metade do texto proibido. Um detalhe importante é que, na cópia do script 

arrolado ao processo, não há nenhuma indicação escrita da censura nas páginas cortadas, 

exceto a página 57, na qual João dos Divãs exprime uma gíria: ―Uma ova! [grifos no original] 

Eu sou o João dos Divans. Não é, Mister John? John and John! Marca nova de whiski‖. O 

contexto dessa fala é uma resposta à reprimenda de Dona Poloca que manda João dos Divãs 

se calar. Ainda que este corte não se trate de uma questão política em si mesma, os demais 

cortes demonstram isso, como podemos ver nas páginas 6 e 8 do texto. A sexta página do 

documento apresenta a execução de um dos clientes de Abelardo, na qual o Rei da Vela alega 

a polícia ainda existir para defender os interesses do agiota. Já a oitava página descreve uma 

conversa entre os dois Abelardos sobre a questão da família, ao que o Abelardo I afirma ter 

São Paulo apenas dez famílias. Em comentário, Abelardo II questiona sobre o resto da 

população. 

Na página 18 do texto teatral, os Abelardos tratam do fato de o Brasil ser um país 

tropical, onde, de acordo com Abelardo II, ―se for preciso, o padre leva a sua alma também‖. 

Como se vê, o tema da Igreja parece ser o incômodo na página citada. 

A página 22 do roteiro teatral traz a resposta de Abelardo I a uma carta. Em sua 

réplica, o agiota recomenda que o dono de uma fábrica mantenha vigilância rigorosa a fim de 

evitar a propaganda comunista. Além disso, aconselha a denunciar, perseguir e prender os 

agitadores e, por fim, expõe que a burguesia morre sem Deus, que recusa a extrema unção. 

Novamente o tema da Igreja está inserido no contexto do corte, com o adendo da citação do 

comunismo. 

 

Figura 21 – Foto do parecer de 17/12/1970 do processo federal de O Rei da Vela 
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O corte da folha 25 nos parece de cunho político, uma vez que descreve um diálogo 

entre Abelardo I, Heloísa, Abelardo II e Pinote, o qual afirma não ser ―bolchevista‖: 

olhe, tenho até nojo de gente baixa... gente de trabalho... não vai comigo! 

Abelardo I – Muito bem! 

Pinote – Gente que cheira mal... 

Heloísa – Ninguém dá sabão a eles para se lavarem. (ANDRADE, 1937b, p. 

25) 

 

A questão do comunismo permeia igualmente o texto da folha cortada. Da mesma 

forma, porém implicitamente, a página 26 trata do mesmo assunto, com Abelardo I 

aconselhando Pinote a escrever sobre os heróis da época. Entretanto o agiota alerta o poeta 

que se trata de algo perigoso se, nas biografias, Pinote exaltar heróis populares e inimigos da 

sociedade como, por exemplo, João Cândido
99

. 

Ainda nesta mesma conversa a discussão do comunismo continua, na folha 27, através 

de Freud, a quem Pinote chama de subversivo e Abelardo I declara: ―Um bocadinho. Mas 

olhe que se não fosse ele, nós estávamos muito mais desmascarados. Ele ignora a luta de 

classes! Ou finge ignorar. É uma grande coisa!‖ 

Nas páginas 29 a 31, Abelardo I expulsa Pinote e trava um debate com Heloísa sobre o 

casamento: 

Heloísa – em troca da minha liberdade. Chegamos ao casamento... Que você 

no começo dizia ser a mais falida das instituições humanas 

Abelardo I – E a mais útil à nossa classe... A que defende a herança... 

Heloísa – Enfim... aqui estou... negociada. Como uma mercadoria valiosa... 

Não nego, o meu ser mal educado nos pensionatos milionários da Suíça, nos 

salões atapetados de São Paulo... vivendo entre ressacas e preguiças, 

aventuras... não pude suportar por mais de dois anos a ronda miséria... 

(SILÊNCIO) E a admiração que você provocou em mim, com o seu ar 

calculado e frio e a sua espantosa vitória. (ANDRADE, 1937b, p. 30) 

 

Ainda neste mesmo ambiente, na folha 32, Abelardo faz uma explanação sobre como 

se tornou o Rei da Vela: 

com muita honra! O Rei da Vela. O Rei da Vela de sebo. E da vela feudal 

que nos fez adormecer em criança pensando nas histórias – das negras 

velhas... Da vela pequeno-burguesa dos oratórios e das escritas em casa... as 

empresas elétricas fecharam com a crise... Ninguém pode mais pagar o preço 

da luz... A vela voltou ao mercado. Veja como eu produzo de todos os 

tamanhos e cores. (INDICA O MOSTRUÁRIO) Para o mês de Maria, para 

os armazéns do Interior, onde se vende e se joga à noite, para a hora de 

estudo das crianças, para os pescadores no mar, mas a grande vela é a vela 

da agonia, aquela pequena vela de sebo que espalhei pelo Brasil inteiro... 

Num país tropical como o nosso, quem se atreve a passar os umbrais da 

                                                 
99

 João Cândido Felisberto, marinheiro, foi o líder da chamada Revolta da Chibata (1910) que lutava por 

melhores condições de trabalho. (MARIA, 2010) 



 

 

P
ág

in
a1

3
2
 

eternidade sem uma vela na mão? Herdo um tostão de cada um que se vai. 

(ANDRADE, 1937b, p. 32) 

 

Após este discurso, Heloísa devaneia com nostalgia sobre o passado de sua família, a 

quem Abelardo I chama de ―velhos senhores da terra‖ que devem dar lugar aos ―novos 

senhores da terra‖. Ele mesmo seria a prova viva de que a época dos senhores de latifúndios 

não teria acabado, uma vez que já possui uma área cultivada maior do que a do pai de Heloísa 

em seu apogeu. (ANDRADE, 1937b, p. 33) 

A página cortada seguinte traz uma explicação de Abelardo I sobre a luta de classes e 

como se dá a acumulação de capital. Ou seja, o tema de discussão social surge novamente. 

As folhas 35 e 36 apresentam a personagem do Americano, ao qual Abelardo I se 

curva até o chão, de acordo com a marcação do texto. É o fim do primeiro ato. 

O próximo corte é o da página 37 que descreve uma ilha tropical da Guanabara, o 

cenário e o figurino das personagens. Como vimos no processo estadual de São Paulo, a 

questão do cenário e do figurino continuava a incomodar a censura. 

O tema da traição é a tônica da folha 47, na qual Dona Poloca, tia de Heloísa, cede às 

investidas de Abelardo I. Por se tratar de um tabu, talvez por isso se explique este corte. 

Outro tema cortado foi o do homossexualismo, na página 48, onde João afirma que o 

Americano apreciava ―o tipo másculo de Heloísa‖, concluindo que Mr. Jones era lésbico. 

Na folha 49, o corte incide na fala do coronel Belarmino que declara as belezas do Rio 

de Janeiro: ―Lá em cima, o Corcovado, com o Cristo de braços abertos. Consola-me ver o Rio 

de Janeiro aos pés da cruz! O Brasil é mesmo uma terra abençoada! Temos até um cardeal! Só 

nos falta um Banco Hipotecário!‖ (ANDRADE, 1937b, p. 49). 

Belarmino segue com sua ideia na página seguinte, em que fala a seu futuro genro que 

esse Banco resolveria a crise do café. Abelardo I objeta que um banco forte seria ou 

americano ou inglês, daí a necessidade do capital estrangeiro, tendo em vista que, de acordo 

com Belarmino ―o Império soçobrou nas mãos inábeis dos ytuanos [sic]‖ (ANDRADE, 

1937b, p. 50). 

O corte da folha 59 indica que, de acordo com Abelardo I, o Brasil deveria se armar 

para a guerra. Heloísa questiona contra quem seria esta guerra e seu noivo responde: 

contra qualquer pessoa! Qualquer guerra. Externa ou interna. É preciso dar 

emprego aos desocupados. Distrair o povo. E trocar café pelos armamentos 

que estão sobrando lá fora. As sobras da corrida armamentista. Você não vê 

logo? Ou então contra eles! Eles estão chateando o mundo! (ANDRADE, 

1937b, p. 59) 
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Como se vê, a questão da política está mais uma vez presente no trecho cortado. 

Assim como no fragmento da folha 62, que sugere novamente o tema do homossexualismo. 

Dessa vez Totó queixa-se da traição de Godofredo com uma determinada mulher:  

e onde fica a educação, seu Abelardo? Onde fica as convenções, 

preconceitos sociais, as diferenças de origem e de classe... Tudo isso que 

torna o mundo delicioso (GME) [sic]. Me trair com uma mulher do mangue! 

(ANDRADE, 1937b, p. 62) 

 

O mote da luta de classes é a tônica das páginas 65 e 66, em que Perdigoto, irmão de 

Heloísa, propõe a Abelardo I juntar uma milícia para amedrontar os trabalhadores. A ideia de 

Perdigoto era dar ocupação a velhos, aproveitá-los. Abelardo questiona qual ocupação teria 

―essa ralé‖, ao que Perdigoto rebate: 

uma camisa de cor, basta! Armas, munições e... 

Abelardo I – Dinheiro! 

Perdigoto – Fora de brincadeira. A situação obriga a isso. Organizamos uma 

festa. Que acha? Nós instalaremos provisoriamente na Casa Central. 

Combinaremos com os outros fazendeiros. Arrolaremos gente, a capangada 

está sempre pronta... será o nosso quartel general. E se eles derem um pio... 

Abelardo I – Será o massacre. Processos conhecidos! (ANDRADE, 1937b, 

p. 65, 66) 

 

Entre as páginas 68 e 70 o tópico em questão era a religião, mais especificamente o 

catolicismo, como forma de justificar os ócios de uma classe. Abelardo conclui: 

somos parte de um todo ameaçado – o mundo capitalista. Se os banqueiros 

imperialistas quiserem... Você sabe há um momento em que a burguesia 

abandona a sua velha máscara liberal. Declara-se cansada de carregar nos 

ombros os ideais de justiça da humanidade, as conquistas da civilização e 

outras besteiras! Organiza-se como uma classe. Policialmente. Nesse 

momento já soou na Itália e implanta-se pouco a pouco nos países onde o 

proletariado é fraco ou dividido. (ANDRADE, 1937b, p. 69, 70) 

 

Ao perder sua hegemonia, Abelardo I discursa no início do terceiro ato, aconselhando 

Heloísa a procurar outro ―corretor‖, já que o casamento se daria para que Heloísa pudesse 

―pertencer mais à vontade ao Americano‖ (ANDRADE, 1937b, p. 72). A cena do suicídio que 

se segue é também cortada (folha 76). 

A partir da página 78, todas as folhas foram cortadas até o fim da peça. Essas folhas 

trazem o desfecho do ciclo, no qual Abelardo II assume o lugar de Abelardo I: ―Um homem 

não tem importância... A classe fica. Resiste. O poder do espiritualismo. Metempsicose 

social.‖ (ANDRADE, 1937, p. 78) 

Um dos trechos de maior impacto é quando Abelardo I narra a história do cachorro 

Jujuba, exemplo a ser seguido na visão da personagem. Cachorro de rua, Jujuba era um 
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idealista, adotado como mascote de um batalhão. Quando recebia comida trazia outros 

companheiros de rua, até que, em pouco tempo, ocuparam todo o pátio do quartel. Um dia, o 

major se opôs; os soldados salvaram Jujuba e expulsaram os demais. Porém, Jujuba não quis 

desfrutar das regalias e seguiu com os outros. Nunca mais retornou ao quartel, morrendo 

esfomeado com o restante. O objetivo de Abelardo I era alertar Abelardo II que um dia ―os 

que dormem nas soleiras das portas se levantarão e virão aqui procurar o usurário Abelardo! E 

hão de encontrar você!‖ (ANDRADE, 1937b, p. 84). 

Na sequência, Abelardo I discursa sobre os soldados: 

antes de cristo, Tibério Gracco já dizia dos soldados romanos! Chamam-os 

[sic] de senhores do mundo, mas eles não têm sequer uma pedra onde 

encostar a cabeça! É verdade! Eu também não tenho mais nada. Castiguei a 

traição que fiz a minha classe. Era pobre como o Jujuba! Mas não fiz como 

ele... Acreditei que isso que chamam de sociedade era uma cidadela que só 

podia ser tomada por dentro, por alguém que penetrasse como você penetrou 

na minha vida... Eu também fiz isso. Traí a minha fome... (ANDRADE, 

1937b, p. 85) 

 

Abelardo I segue seu delírio final, ouvindo vozes, até morrer. Após seu falecimento, 

Heloísa casa-se com Abelardo II, e o texto teatral segue com apenas marcações da cena. 

Interessante que Oswald de Andrade pontua na última folha que  

aparecem então, em fila, vestidos a rigor, os personagens do 2º ato, que sem 

dar atenção ao cadáver, cumprimentam o casal enluarado, atravessando 

ritmadamente a cena e se colocando por detrás dele, ao som da música. O 

fascista saúda à romana. O Americano é o último que aparece e o único que 

fala. 

Americano – Oh good business! (ANDRADE, 1937b, p. 88) 

 

Todos os cortes aqui descritos foram, de acordo com o memorando (documento 5 do 

APÊNDICE B) de 18 de dezembro de 1970, obedecidos, sendo expedido um certificado de 

censura com liberação para maiores de 18 anos válido até 18 de dezembro de 1975 

(documento 6 do APÊNDICE B). O parecer do ensaio geral (documento 7 do APÊNDICE B) 

sugere mais mudanças, dessa vez em relação à vestimenta de Perdigoto, irmão de Heloísa, ―a 

fim de não provocar qualquer semelhança com o fardamento do Exército Brasileiro‖. 

Para verificar o cumprimento das últimas marcações sugeridas durante o ensaio geral, 

novos censores foram enviados ao teatro para darem seu parecer. Os dois designados para esta 

tarefa concluem (documentos 28 e 29 do APÊNDICE B) que todas as marcações estavam 

sendo obedecidas. Apesar disso, o radiograma de 12 de fevereiro de 1971 sugere que o chefe 

da TCDP não estava certo disso, solicitando avisar ao chefe da SCDP do Departamento de 

Polícia Federal que a peça não estava em conformidade com as normas adotadas pelo 
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governo, haja vista sua interdição em 1968. Sendo assim, o chefe da TCDP recomendava que 

a peça passasse por novo exame. 

O parecer (documento 31) que se segue, embora não esteja datado, parece se referir a 

essa recomendação do chefe da TCDP de 1971. A indicação é de interdição da peça em pauta, 

com a justificativa de ―contrariar expressamente o disposto no art. 41, letras a, c, d, e, f e g, do 

decreto nº 20.493.‖ O artigo ―g‖ postulava que negava a representação de peça sempre que 

―g) ferir, por qualquer forma, a dignidade ou o interesse nacionais.‖ (BRASIL, [19--]f) 

Após essa interdição, há um hiato entre os anos de 1971 e 1972. Novo requerimento 

(documento 32) é solicitado em 1973 por Sérgio Salazar, do grupo de Teatro do ITA; embora 

o documento não esteja datado, podemos atribuir o ano pela afirmação de que a peça seria 

apresentada a partir de 30/06/1973. Como de praxe, o requerimento era acompanhado por 

ofício de encaminhamento da SBAT. O relatório geral do SCTC (documento 34 do 

APÊNDICE B) já adianta o resultado do parecer: interdição total da peça em pauta. A 

conclusão do parecer é taxativa: 

é uma obra de um certo valor artístico, no entanto encerra críticas 

contundentes ao Brasil de 1930, sob dependência do capital americano. 

Como também mostra-o como um país atrasado – país medieval, segundo o 

autor. Faz uma imagem muito desfavorável do país. 

É um tema polêmico, onde se pode extrair várias interpretações sobre 

assuntos os mais difíceis e contraditórios. É uma peça que se pode enquadrá-

la completamente nos dispositivos do Art. 41 do Decreto nº 20493, de 24 de 

janeiro de 1946. Assim sendo, sugiro, S. M. J., sua interdição total. 

 

Novamente a justificativa se apoia no artigo 41 do Decreto-lei nº 20493/46; além 

disso, no relatório geral do SCTC, o diretor da DCDP traz à tona a Portaria nº 37/68, 

interditando a peça. 

O requerimento de 1974 (documento 34 do APÊNDICE B) de Milton Eto para o 

Teatro de Estudantes Castro Alves traz novos desdobramentos à situação da peça, uma vez 

que o parecer (documento 39 do APÊNDICE B) apresenta um histórico da peça na censura 

federal. O censor aponta diversos documentos que não estão arrolados ao processo: recurso 

intentado pela ―Sociedade Cultural Teatro Oficina‖, de São Paulo, junto à Sua Exa. o Senhor 

Ministro da Justiça e pronunciamento da Assessoria Jurídica da PFS/DPF. Sobre a liminar 

concedida pelo MM. Doutor Juiz Federal da 1ª Vara, da Justiça Federal em São Paulo, o 

censor comenta: 

Ao meu ver, a informação da TCDP/SP tolheu ao Órgão Central de Censura 

a adoção de providências mais abrangentes com relação ao problema 

surgido, uma vez que carecia de elementos mais esclarecedores, 
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considerando-se que a eficácia de medida liminar concedida em Mandado de 

Segurança [grifo no original] está adestrita a prazo estabelecido em lei. 

6. A Lei nº 4.348, de 26.6.64, disciplinando a matéria condiciona a validade 

da liminar em Mandado de Segurança [grifo no original] ao prazo de (90) 

noventa dias, prorrogáveis por mais (30) trinta dias. 

7. Pelo contido no processo, não se pode determinar se a Medida de 

Segurança interposta, já foi julgada, muito menos se denegada ou concedida 

[grifos no original]. Sabe-se, todavia, que em 21.02.69 (Rádio 04/TCDP-SP, 

da mesma data, fls. 230), a situação ainda se encontrava pendente na Justiça 

Federal.] 

 

O censor aponta ainda para o fato do grupo Oficina ter conseguido o certificado 

liberatório em 1970 com validade até 1975: 

há uma presunção fática de que tenha citada organização logrado sucesso no 

Mandado de Segurança que impetrou. 

10. Digo presunção, mesmo porque seria uma temeridade fazer uma 

afirmação categórica, quando não se encontra no bojo do processo, 

elementos que a embase. 

 

Com relação ao requerimento de 1974, dois censores estavam programados para 

avaliar a peça, um a devolveu sem maiores explicações, e o segundo emitiu um parecer 

(documento 40 do APÊNDICE B), sem adentrar ao mérito da obra. O censor termina seu 

parecer sugerindo que seja retirada a liberação concedida através do certificado de 1970; 

realize-se uma acurada análise da obra, de forma a adotar uma decisão definitiva da DCDP; 

sejam solicitadas informações ao Serviço de Censura de Diversões Públicas, da SR/SP e que 

os SCDPs nos Estados, mantenham a ―DCDP suficientemente informada, para que em casos 

análogos possa fundamentar qualquer informação requerida por outros Órgãos da 

Administração Pública.‖ Esclarece por fim que, caso o processo não se encontre em forma 

ordenadamente correta, não cabe a SCTC federal a responsabilidade. 

Ou seja, havia uma dificuldade tanto em relação à comunicação entre os órgãos 

estaduais com o federal, quanto à uniformização das decisões. 

O segundo censor (documento 40 do APÊNDICE B) aponta as dificuldades que o 

processo apresentava através da seguinte frase: 

estando a aludida peça ―sob judice‖ e com a sua encenação garantida pela 

autoridade judicial, achamos que o ―script‖ a nós submetido não deveria ser 

para fins de censura e, sim, para fins de CONFRONTO com aquele que foi 

liberado; é o nosso modo de entender, s.m.j. 

 

Já o terceiro censor (documento 41 do APÊNDICE B), apontado pelo primeiro como o 

que havia devolvido a peça, esclarece sua atitude afirmando que 
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a presente peça, pela notoriedade dos problemas que a envolvem, deveria ser 

examinada à luz dos pareceres anteriores, para que o entendimento atual não 

viesse de encontro aos interesses da D.C.D.P. quanto à harmonia e coerência 

de suas decisões. 

No entanto, o Técnico de Censura que este subscreve recebeu, como se fora 

primeiro exame, apenas o texto, desacompanhado de qualquer informação e, 

em razão do que, limitou-se a não aceitá-lo, sem que antes se desse busca no 

arquivo, pois tinha pleno conhecimento da atribulada existência da peça, e 

tanto estava certo que agora lhe sendo redistribuído o texto, veio 

acompanhado do processo a ele correspondente, aliás bastante volumoso, 

mas, ao que parece, até então desconhecido do fichário da SCTC, onde sua 

ficha não foi encontrada. 

 

Declara ainda que 

é evidente que a sua encenação não atende absolutamente aos interesses 

nacionais e, se revista, não lograria, por certo, ver renovada a sua liberação, 

pois viola flagrantemente as disposições contidas no art. 2º, I, II e III, da Lei 

nº 5.536 de 21.11.68, sendo, em consequência, passível de aplicação da 

penalidade autorizada pelo art. 41 do Decreto nº 20.493/46 [grifo no 

original]. 

 

A lei de 1968 a que se refere dispõe sobre a censura de obras teatrais e 

cinematográficas e cria o Conselho Superior de Censura. O artigo citado juramenta 

Art. 2º Não se aplica o disposto no artigo anterior, salvo quanto a seus § § 1º 

e 2º às peças teatrais que, de qualquer modo, possam: 

I - atentar contra a segurança nacional e o regime representativo e 

democrático; 

II - ofender à coletividades ou às religiões ou incentivar preconceitos de raça 

ou luta de classes; e 

III - prejudicar a cordialidade das relações com outros povos. 

Parágrafo único. A censura às peças teatrais, que incidam em quaisquer das 

restrições referidas neste artigo, observado o disposto no § 1º do art. 8º, 

continua a ser regulada pela legislação anterior, quanto à sua reprovação, 

parcial ou total, não podendo a autoridade fazer substituições que importem 

em aditamento ou colaboração. (BRASIL, [19--]g) 

 

No caso, o primeiro artigo afirma que ―A censura de peças teatrais será classificatória, 

tendo em vista a idade do público admissível ao espetáculo, o gênero deste e a linguagem do 

texto, com as exceções previstas nesta Lei.‖ Ou seja, o veto ainda era realizado uma vez que 

ferisse os dispostos no artigo 2º. 

Porém, a conclusão do censor é dúbia visto que sua declaração propõe duas 

classificações: liberado para maiores de 18 anos e interditado: 

assim é que, caso entenda essa Chefia de receber o requerimento dos 

interessados, como simples pedido de confronto de textos, recomenda-se a 

liberação, ressalvadas as restrições anteriores, mas, se pelo contrário, 

pretender que se proceda em termos de revisão, impõe-se a interdição da 
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peça ora examinada, visto que seu contexto transgride os limites 

estabelecidos pelas normas censórias acima apontadas [grifo no original]. 

 

Podemos inferir que não havia um consenso quanto à classificação que a peça deveria 

receber, tendo em vista sua trajetória até aquele momento: liberação sem cortes em 1967, 

passando por interdição completa em 1968, liberação com cortes em 1970 e interdição em 

1973. 

Apesar dessas idas e vindas, o requerimento de 1974 é negado, sendo a peça 

novamente interditada (documento 42 do APÊNDICE B) e o certificado de 1970 apreendido 

(documento 43 do APÊNDICE B). 

Em 1976, novo requerimento foi solicitado por Antonio Clério Pellegrini e 

encaminhado pelo Diretor da DPF de Londrina ao órgão federal. A peça mais uma vez é 

interditada de acordo com parecer (documento 47 do APÊNDICE B): 

nada consta, no processo, sobre o resultado do Mandado de Segurança 

impetrado e, a validade do primeiro certificado de liberação, expirou em 

18/12/75. 

No confronto, ora realizado, com a primeira peça censurada, foi constatado, 

em quase todas as páginas do texto, palavras e frases acrescidas, nunca 

atenuado, porém, aumentando o tom crítico e zombeteiro, quer denotativa 

quer conotativamente. 

Nada obsta, portanto, de continuar sendo INTERDITADA, a mesma, pois, 

choca-se flagrantemente contra as Normas Censórias, em todos os itens do 

artigo 41 do Decreto 20.493 de 24/01/46, assim como, na Lei 5.536 de 

21/11/68, nos seus artigos 3º e 2º I, II e III. 

 

Em 1977, a peça passa por nova censura, desta feita através do requerimento de Klauss 

Ribeiro Vianna. Sua interdição é confirmada através de um parecer (documento 51 do 

APÊNDICE B) curto, com apenas um parágrafo, em relação aos pareceres anteriores que 

chegavam a ter 2 ou 3 páginas: 

texto já liberado para dezoito anos, tendo posteriormente sido negada 

liberação por decisão da DCDP, tendo em vista o conteúdo que se prende a 

críticas de ordem político-social, conforme documentam os textos anexados 

ao processo. O presente, não sofreu alterações no sentido de isentá-lo 

daquilo que motivou a sua interdição, perdurando críticas ao nosso país, e 

que, apesar da época atual, essas chegam a constituir-se em ofensa a 

dispositivo legal, sendo ratificada a NÃO LIBERAÇÃO. 

 

Além deste parecer, o exame de 1977 apresenta mais dois pareceres, expedidos pela 

seção regional do Rio de Janeiro. Estes também sugerem a interdição da peça, sendo que o 

primeiro afirma ser a mensagem ―subversiva à nossa estrutura política‖, e o segundo conclui 

que se trata de 
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peça de cunho subversivo, que focaliza com lente de aumento certos males 

do capitalismo apresentado, em contrapartida, o socialismo como uma 

solução perfeita. 

Em nenhum momento a evolução do capitalismo em relação aos direitos do 

trabalhador é abordada. Ao mesmo tempo, também não se nota no texto 

nenhuma alusão aos defeitos existentes nos regimes ―socialistas‖ e que, 

vistos por um prisma realista, sabemos existir. 

Nota-se a crítica debochada aos símbolos máximos da religião predominante 

em nosso país. 

Há anda uma tentativa de subversão da ordem nos quartéis, através do 

episódio de Jujuba (pag. 62). 

Por tudo o que foi exposto, opino pelo VETO, por entender que o teor deste 

texto contraria as disposições censórias expressas no Decreto 20.493, art. 41, 

alíneas c, d, f, g, h, combinados com o art. 1º do Dec. Lei 1.077. 

 

O 1º artigo do Decreto-Lei aludido alega que ―não serão toleradas as publicações e 

exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de 

comunicação.‖ Isso nos leva a crer que além da questão política, a peça impactava em relação 

ao que moralmente e socialmente era considerado de ―bom tom‖. 

A peça só passará novamente por censura em 1980, a pedido de Félix da Silva 

Carneiro, responsável pelo grupo de Teatro da Faculdade de Direito de Campos (documento 

58 do APÊNDICE B). Por se tratar de peça interditada pela censura federal, o processo é 

encaminhado a Brasília, onde obtém dois pareceres com classificação para maiores de 18 

anos. Como justificativa o primeiro censor (documento 59 do APÊNDICE B) argumenta: 

contudo, a trama está adstrita tanto quanto ao espaço geográfico – a 

sociedade paulista – como com respeito à época: a ação desenvolve-se na 

década de 30. 

De temática social e política, em momento algum assume caráter panfletário, 

eis que não objetiva doutrinação ideológica. 

Algumas irreverências são registradas no tangente a certos valores 

consagrados pela chamada classe privilegiada, como, por exemplo, em 

relação aos institutos da família, do casamento, do homem de farda, da 

Igreja, da moral etc. Mas tudo isto dentro de um contexto cômico e satírico, 

que só pode influenciar negativamente o imaturo ou aquele que, por alguma 

má-formação, tenha dificuldade de compreensão pronunciada. Àquele se 

protege com a restrição censória de idade; a este recomenda-se a assistência 

médica especializada. 

 

Ou seja, ele justifica através da datação da peça; já o segundo censor delineia sua 

argumentação em torno da abertura política que o país vivia: 

esta peça é parte de um longo e volumoso processo em que são unânimes os 

pareceres pedindo a não liberação, com base na lei de segurança nacional de 

então. Vivemos dias em que se propala a política de abertura com 

modificações em várias normas legais com uma liberdade artística e de 

imprensa que se contrasta com os anos ―70‖. Assim, referências às alegorias 

e cores do fardamento militar; críticas ao sistema capitalista, melhor 

dizendo, imperialista; euforias do hino dos trabalhadores – ―a Internacional‖ 
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-; comparações entre ―o soldado está para o país e o país está para o soldado‖ 

onde se destaca um tipo de servilismo patriótico irracional; comentários 

sobre a sociedade e seus conceitos de moral com a derrocada da família e os 

métodos de enriquecimento fácil e ilícito, são apresentados e ironicamente 

levados ao público como uma mensagem do momento. 

 

Apesar desses argumentos, a peça continuava vetada por decisão da coordenadoria da 

DCDP que expedia a seguinte deliberação: ―De acordo com a Portaria nº 37/68, a peça está 

proibida em todo território nacional. Os interessados devem recorrer da decisão a autoridade 

superior, conforme a legislação em vigor‖ (documento 61 do APÊNDICE B). 

Ainda no mesmo ano, 1980, o Grupo Maré, de Sorocaba solicitava revisão da censura, 

sendo que em julho daquele ano havia submetido o texto e não obteve nenhuma resposta. O 

representante do grupo recorria em seu ofício (documento 64 do APÊNDICE B) à abertura 

política: ―Isto posto, RECORRO a Vossa Excelência, solicitando uma revisão no processo, 

estando certo de que com as alterações sofridas e a liberdade agora vigentes, teremos a 

liberação tão almejada‖. 

O diretor da DCDP encaminha o processo para o CSC (documento 66 do APÊNDICE 

B), que é finalmente liberado para maiores de 18 anos, sem cortes. O parecer do conselheiro 

designado do CSC (documento 67 do APÊNDICE B) contém quatro páginas datilografadas, 

em que apresenta o texto argumentando através de seu autor, Oswald de Andrade. Traz um 

panorama da obra de Andrade, desde seus poemas, participação na Semana de 22 até suas 

peças teatrais; rebate as acusações de tratar-se de autor anarquista, e expõe: 

a preocupação de Oswald de Andrade é, sobretudo, por uma definição 

político-social, e por isso essas obras têm um acento mais realista. 

Procurando dar acima uma idéia da evolução de Oswald de Andrade – e 

diga-se de passagem que essa evolução nem sempre coincide com a data da 

publicação das obras – tentamos mostrar que longe de ser um anarquista 

Oswald de Andrade foi um homem que esteve sempre em busca de uma 

visão da realidade. Não se pode julgar o seu teatro desligado do resto da sua 

atuação cultural. Esta atuação procurou ser sempre consciente e 

fundamentada, tanto é que o autor quis explicitar a sua visão filosófica na 

tese A crise da filosofia messiânica [grifo no original], com a qual obteve, 

em 1945, a Livre Docência de Literatura da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de São Paulo. Acreditamos que se esta visão não corresponde a 

de todos nós, isso não retira da obra deste autor a sua complexidade. Um 

simples julgamento pró ou contra O Rei da Vela [grifo no original], sem 

considerar que se trata de obra complexa e de grande importância cultural, 

será apenas um julgamento maniqueísta, que pressupõe que a visão do 

mundo deve ser uma só. Que não admite uma pluralidade de visões. E é o 

anti-pluralismo que caracteriza, a nosso ver, uma visão anti-democrática do 

processo cultural. 

 



 

 

P
ág

in
a1

4
1
 

O conselheiro continua rebatendo as acusações e justificativas apresentadas pelos 

diversos censores ao longo do processo, inclusive a de que a participação do grupo Oficina 

em festivais na Europa tivesse algo com o movimento social eclodido na França em maio de 

1968: 

lendo os diversos pareceres de ilustres censores, através de diversos anos, 

verificamos que a atuação política do grupo teatral, que lançou O Rei da 

Vela, pesou mais do que o exame mesmo da obra. Um censor na página 158, 

informa de uma viagem do Grupo Oficina pela França e Itália, coincidindo 

com a turbulência estudantil que sacudiu a Europa naqueles anos. Fica difícil 

acreditar que a apresentação de uma peça teatral, em Português, língua tão 

pouco difundida, possa ter contribuído para a onda de agitação estudantil 

européia. 

 

Sobre o perigo de se manter a censura aplicada à peça até o momento, ele alude para 

casos emblemáticos ao redor do mundo: 

Madame Bovary na França; O amante de Lady Chatterley, na Inglaterra; 

Ulysses, de James Joyce, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Hoje em dia, 

tais obras inscrevem-se em definitivo no patrimônio cultural mais 

representativo de toda humanidade. [grifos no original] 

 

Por fim o conselheiro conclui que 

cabe a este Conselho eliminar mais um vexame para com a cultura nacional. 

E deixar bem claro que, enquanto existir, seria uma garantia para eliminar as 

incompreensões cometidas contra a criação artística. Sugerimos a liberação 

de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, com impropriedade para menores 

de 18 anos. [grifo no original] 

 

Ou seja, o argumento usado para a liberação da peça passou pela trajetória e 

importância de seu autor, Oswald de Andrade, junto à literatura brasileira. O CSC aprovou 

por unanimidade a liberação para maiores de 18 anos, usando como rótulo e impropriedade 

―Obra de conteúdo político‖ (documento 68 do APÊNDICE B). O certificado de censura foi 

expedido pelo CSC e não mais pelo Serviço de Censura de Diversões Públicas, como no caso 

de 1967. Essa mudança é significativa, tendo em vista que toda a vez que alguém requeresse 

junto à censura a liberação para que a peça fosse encenada, o processo não era analisado mais 

por censores, mas obedecia à resolução do CSC sobre o assunto. 

Sendo assim, o censor não emitia mais parecer sobre o texto, mas realizava o 

confronto (documento 76 do APÊNDICE B) do texto liberado pelo CSC e o apresentado pelo 

requerente. 

Porém, o censor expedia parecer sobre o ensaio geral, como foi o caso do 

requerimento feito pelo Grupo ―até que o Chico chegue de baixo‖, de 14 de outubro de 1980. 
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O parecer do ensaio geral (documento 80 do APÊNDICE B) apresenta o figurino de cada 

personagem, cenário e um resumo do conteúdo da peça, concluindo pela liberação para 

maiores de 18 anos. 

Apesar disso, o requerimento enviado por José Luiz Ribeiro do Centro de Estudos 

Teatrais de Minas Gerais apresenta pareceres detalhados do texto, incluindo uma declaração 

do chefe do SCDP/SR/MG de que o script da peça foi submetido a exame censório em Minas 

Gerais, ficando com restrição etária de 18 anos. Há a indicação (documento 89 do 

APÊNDICE B) de que um certificado foi expedido pelo CSC ao Centro de Estudos, porém 

este não se encontra arrolado ao processo. 

Em 1982, Sérgio Roberto Silva do Grupo de Teatro Vivo requereu junto à censura 

federal a liberação para encenar a peça, ao que foi concedida para maiores de 18 anos, de 

acordo com a decisão do CSC. Os pareceres do ensaio geral (documentos 94 a 96 do 

APÊNDICE B) seguem um roteiro elaborado pela chefia da DCDP em 12 de abril de 1982
100

, 

que continha duas páginas com diversos itens, como podemos verificar nas fotos que seguem: 

                                                 
100

 A circular e a cópia do roteiro encontram-se no Arquivo Nacional de Brasília, no acervo da DCDP, seção de 

Censura Prévia, Série Teatro, Seção de Orientação, Legislação Censória, caixa 3. 
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Figura 22 – Roteiro para relatório da censura federal de 1982 
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Alguns aspectos que chamam a atenção nos pareceres do ensaio geral de 1982 são os 

itens ―grau de persuasão‖, ―parecer‖ e ―justificativa‖. Quanto ao grau de persuasão, o 

primeiro e o segundo censores (documentos 94 e 95 do APÊNDICE B) classificam como 

―mediana‖, sendo que o terceiro (documento 96) afirma ser ―razoável, variando de acordo 

com a tendência política do assistente‖. 

Com relação ao parecer, o primeiro censor é pela ―liberação. Embora os aspectos 

negativos, a agiotagem ainda existe em nossos dias e creio que o público não se deixará 

influenciar, até pelo contrário, poderá tomar cuidados para precaver contra esta ilegal 

instituição‖. Além disso, alega como justificativa para sua decisão o conteúdo político da 

obra. O segundo censor também é pela liberação, 

embora apresente personagens caóticos, maus e interesseiros, tentando a 

ascensão e também mostrando a queda da moral das famílias ditas 

tradicionais e que no entanto se vendem por um bocado de dinheiro, conforto 

e luxo. Acredito que embora todos estes agravantes, a mesma, se liberada 

para público adulto, não irá prejudicá-los, visto que as influências maléficas 

 

Figura 23 – Continuação do roteiro para relatório da censura federal de 1982 
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dos personagens não irá encontrar guarida em espectadores já formados 

emocionalmente e psiquicamente. 

 

No que se refere à justificativa, o censor cita os motivos apresentados no parecer. O 

terceiro censor afirma em seu parecer que  

trata-se de peça de cunho sócio político, cujas críticas são externadas pelos 

atores em cena, ora de forma jocosa, em situações cômicas e de forma sutil, 

ora de forma séria em situações dramáticas e exageradas. Contém diversas 

críticas a atuação do governo brasileiro e a sua subserviência a poderosos 

grupos econômicos estrangeiros, seus credores. As manifestações socialistas 

perdem sua força, pois o comportamento de quem as defende nega todos os 

princípios socialistas. Trata-se de peça já liberada pelo Conselho Superior de 

Censura. 

 

A sua justificativa é a mesma do CSC, ―obra de conteúdo político‖. Como vimos, 

embora fosse de conhecimento geral que a peça havia sido liberada pelo CSC, apenas um 

censor cita esse fator em seu parecer. Apesar disso, todos concordam quanto à liberação para 

maiores de 18 anos, e justificam alegando que se trata de obra de conteúdo político. Como nos 

outros requerimentos, o certificado (documento 98 do APÊNDICE B) é expedido pelo CSC 

com validade de cinco anos para o Grupo ―até que o Chico chegue de baixo‖. 

Ainda em 1982, novo requerimento é realizado junto à censura federal. Porém, os 

pareceres dos censores baiano (documentos 100 a 103) liberam a peça para maiores de 14 

anos, ignorando a decisão do CSC. A justificativa do primeiro censor (documento 100) é a de 

há ―desprezo aos padrões de conduta social, pela linguagem livre‖; já o segundo (documento 

101) argumenta que a peça é uma ―sátira política-social‖; por fim o terceiro (documento 102) 

classifica a peça como ―crítica social‖. 

O parecer do ensaio geral (documento 103) traz um dado curioso, pois é o único que 

qualifica a linguagem do texto como positiva, visto que ―serve como um alerta aos ambiciosos 

e oportunistas‖. Justifica a classificação para maiores de 14 anos relatando que a peça 

apresenta ―violência, exploração da ganância e da vingança e pela linguagem irreverente e 

livre‖. 

O certificado (documento 104) é expedido pelo chefe do SCDP da Bahia que classifica 

o texto para maiores de 14 anos com a justificativa de ―violência, sátira política-social‖. 

Como se vê, o cerne dos censores baianos estava na questão social, e nem tanto na política, 

como evidenciam seus pareceres e justificativas. 

Essa redução na classificação etária surpreendeu a chefia da DCDP (documento 106), 

tanto que solicitou a justificativa para a redução da faixa etária, uma vez que a decisão do 

CSC liberava para maiores de 18 anos. Em resposta, a chefia do SCDP da Bahia desculpou-se 
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e afirmou que ―por lapso, foi posta a classificação de 14 anos ao invés de 18‖. Para corrigir o 

erro, o SCDP da Bahia encaminhou o certificado expedido e os pareceres retificados com 

classificação para 18 anos (documentos 109 a 113). Importante frisar que, apesar da 

retificação da faixa etária, o certificado e os pareceres apresentam as mesmas justificativas 

expostas anteriormente, o que nos faz presumir que talvez não se tratava de um lapso, uma 

vez que todos os pareceres de censores concordavam tanto na classificação como na 

justificativa. Ainda que o SCDP da Bahia tenha emitido um certificado, o CSC também 

expediu o seu, com validade de cinco anos. 

Em 1983, novo requerimento foi remetido para a censura federal (documento 117 do 

APÊNDICE B). O parecer do ensaio geral do primeiro censor (documento 118 do 

APÊNDICE B) não segue exatamente o roteiro sugerido em 1982, e indica cortes no figurino 

e cenário: ―retirar o cruzeiro de sul pendente sobre a cabeça do último vilão; substituir o 

biquíni de Eloísa [sic], nas cores verde-amarela, por uma cor única e neutra; substituir a capa 

do vilão também nas cores verde-amarela para uma cor única‖. O segundo censor não faz 

nenhuma indicação sobre cortes e libera para maiores de 18 anos, de acordo com decisão do 

CSC. 

O primeiro censor voltou ao teatro dias após o ensaio geral e verificou que os cortes 

sugeridos por ele foram obedecidos. A partir daí o certificado de censura foi expedido pelo 

SCDP de Minas Gerais, com liberação para maiores de 18 anos, porém sem indicação de 

justificativa. Como de praxe, o CSC expediu um certificado liberando a peça para maiores de 

18 anos. 

Ainda em 1983, novo requerimento foi enviado à censura federal em nome de Paulo 

Roberto Dantas de Carvalho para montagem da peça no Rio Grande do Norte. O parecer 

(documento 127 do APÊNDICE B) sugere que a peça enviada em nada difere daquela 

aprovada pelo CSC, ao que libera para maiores de 18 anos. Embora haja a indicação de que os 

documentos necessários para a expedição do certificado foram enviados (documento 129 do 

APÊNDICE B), tal certificado não se encontra arrolado ao processo. 

Além dos documentos concernentes à peça teatral, acham-se anexados ao processo 

documentos referentes ao filme baseado na encenação do grupo Oficina (documentos 130 a 

135). O primeiro documento referente ao filme é uma decisão do CSC vetando o cartaz ―por 

contrariar o disposto no artigo 31, inciso II e IV, da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971‖. 

A lei em questão tratava sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, em 

especial o artigo 31 que postulava 
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Art. 31. São consideradas manifestações de desrespeito à Bandeira Nacional, 

e, portanto proibidas: 

I - Apresentá-la em mau estado de conservação. 

II - Mudar-lhe a forma, as cores, as proporções, o dístico ou acrescentar-lhe 

outras inscrições; 

III - Usá-la como roupagem, reposteiro, pano de boca, guarnição de mesa, 

revestimento de tribuna, ou como cobertura de placas, retratos, painéis ou 

monumentos a inaugurar; 

IV - Reproduzi-la em rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda. 

(BRASIL, [19--]h) 

 

 

Embora o documento se referisse ao filme, estava arrolado ao processo da seção de 

teatro. Além dessa decisão do CSC, há também a resolução de liberar oito fotos do filme 

(documento 131 do APÊNDICE B). 

Com relação ao veto do cartaz do filme (Cartazes - O Rei da Vela, [19--]), o Oficina 

recorreu à sentença junto ao Ministro da Justiça (documento 133) argumentando que  

trata-se de uma peça artística que em nada desrespeita os símbolos pátrios no 

nosso entender. 

É necessário lembrar que como está impresso o cartaz evoca nossos mares 

mas também indica o caminho que se deve trilhar, sempre para cima. Ao 

lado está bem nítida a marca KODAK, o que obviamente não se apresenta 

em nenhum símbolo nacional. 

 
Figura 24 – Cartaz do filme O Rei da Vela de 1982 
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Em resposta, o CSC enviou ao Chefe do Gabinete um ofício (documento 134 do 

APÊNDICE B) justificando o veto relatando que a decisão se deu por maioria (onze votos a 

três) e que seguiu as diretrizes estabelecidas no artigo 31, incisos II e IV, da Lei 5.700 de 1º 

de setembro de 1971. Por fim, o Ministro da Justiça emitiu um despacho acolhendo a decisão 

do CSC em vetar o cartaz do filme. 

 

 

6.4 Entrevistas 

 

 

Uma lembrança é um diamante bruto que precisa ser 

lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão e da 

localização, ela seria uma imagem fugidia. 

(BOSI, 1994, p. 21) 

 

 

 

Trabalhamos as entrevistas através do viés da memória. Esta foi pensada nos termos 

que Jacques Le Goff (1996) coloca, isto é, não como história, antes como objeto de estudo da 

mesma. Para Le Goff, a memória coletiva faz parte dos jogos de poder, isto é, aquele que 

detém e manipula a memória e o esquecimento possui o poder na luta das forças sociais. 

Nesses jogos de poder, quem possui o domínio da memória possui o domínio da ―verdade‖.
101

 

Dessa forma, na produção desses ―regimes de verdade‖ é que ocorre o embate entre a 

memória nacional (memória coletiva), e as memórias familiares, de associações, de redes de 

sociabilidade afetiva e/ou política (POLLAK, 1989, p. 8). É o embate entre a memória 

subterrânea e a memória oficial, nacional, daqueles que detêm o poder e, portanto, a 

―verdade‖. 

Com relação ao poder, temos ainda a importante contribuição de Hannah Arendt, que 

afirma que este só pode ser  

efetivado enquanto a palavra e o ato não se divorciam, quando as palavras 

não são vazias e os atos não são brutais, quando as palavras não são 

empregadas para velar intenções mas para revelar realidades, e os atos não 

                                                 
101

 ―Por ‗verdade‘, entender um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a 

circulação e o funcionamento dos enunciados. A ‗verdade‘ está circularmente ligada a sistemas de poder, que a 

produzem e apóiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. ‗Regime‘ da verdade.‖ 

(FOUCAULT, 1979) 
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são usados para violar e destruir, mas para criar relações e novas realidades. 

(ARENDT, 1987, p. 212) 

 

Mais uma vez, assim como em Le Goff, a questão do discurso e da palavra é central na 

discussão do poder, diferenciando-se quando Arendt afirma serem a palavra e o ato condições 

para a efetivação do poder. Le Goff, no entanto, coloca o poder como premissa para a 

manipulação da memória, e portanto, dos diferentes discursos. 

Sobre a questão do poder, temos ainda a importante contribuição de Pierre Bourdieu 

sobre o poder simbólico entendido como 

poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de 

confirmar ou de transformar a visão de mundo e, deste modo, a ação sobre o 

mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica) graças ao 

efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, 

ignorado como arbitrário. (...) o que faz o poder das palavras e das palavras 

de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, é a crença na 

legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja produção 

não é da competência das palavras. (BOURDIEU, 2007, p. 14-15) 

 

Ou seja, só possui o poder aquele que é legitimado como detentor de tal poder. 

Bourdieu entende o poder simbólico como o poder das relações materiais, e não como reflexo 

do mesmo. Sendo assim, é necessário que o capital simbólico seja estudado não como reflexo 

das relações materiais, mas como seu correspondente. 

É justamente essa questão que tentaremos observar nas entrevistas que serão descritas 

a seguir, isto é, a memória da censura estabelecida na encenação do Oficina, o jogo de 

memórias envolvidas: censores, artistas, imprensa, governo. E, principalmente, a maneira que, 

a partir dessa luta de memórias, estabeleceu-se o AI-5 como um marco divisório na censura 

do Brasil. 

 

 

6.4.1 D. Cesarina: Etty Fraser 

 

 

Etty Fraser Martins de Souza (1931), nascida no Rio de Janeiro, atriz participante do 

Oficina, foi a primeira entrevistada para esta dissertação. Recebeu-nos em sua casa, numa 

terça-feira pela manhã. Extremamente simpática, apresentou seu memorial com fotos, 

reportagens e etc. de sua longa carreira teatral. Nossa conversa iniciou com a apresentação 

deste material, ao qual a atriz recorria para confirmar suas memórias. 
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Figura 25 – Incêndio no Oficina – Foto do 

acervo pessoal de Etty Fraser 

 

 

O teatro Oficina pegou fogo e tínhamos que reconstruir 

porque não tínhamos seguro, e tínhamos que devolver o 

teatro. Então, nós fizemos o seguinte, fizemos uma 

retrospectiva de tudo o que a gente tinha feito: 

Pequenos Burgueses, Andorra e A Vida Impressa em 

Dólar. E fomos viajar. Viajamos pelo Brasil todo, 

fomos pro Uruguai, para levantar dinheiro pra poder 

reformular o teatro, construir novamente pelo menos o 

galpão que era o teatro. E quando nós estávamos no Rio 

de Janeiro, ao mesmo tempo o teatro estava sendo 

reconstruído com palco italiano, que já era diferente. 

Antes era meia arena. A ideia era inaugurar com uma 

peça brasileira. Então, o Zé Celso e o Renato Borghi 

trouxeram essa peça para ler, O Rei da Vela. Eu achei o 

fim da picada... Falei: É muito chata! Isso daqui é 

muito chato. Não sabia, aliás, que nas mãos do Zé 

Celso e do Helio Eichbauer se transformaria numa obra 

de arte maravilhosa. 

 

A trajetória que levou Fraser ao teatro 

remonta à sua infância com apresentações no 

Colégio Elvira Brandão, de São Paulo. Aos 15 

anos, Etty foi estudar na Inglaterra, onde se disse 

altamente influenciada pelo teatro: ―A Inglaterra tem um grande amor pelo teatro, e o colégio 

era num castelo grande.‖. Lá escreveu e representou ―pecinhas‖, como ela mesma diz, além 

de ir de 15 em 15 dias a Londres, assistir encenações profissionais. Ao retornar ao Brasil, foi 

aconselhada pela diretora inglesa a procurar estudar teatro. Como a Escola de Arte Dramática 

(EAD) ficava longe de sua casa e as aulas eram noturnas, seu pai a impediu que frequentasse. 

Terminando o colegial, Etty ingressou na USP, em Letras, começando a lecionar em diversos 

colégios de São Paulo: 

num desses colégios, Ofélia Fonseca, tinha uma menina chamada Albertina 

Costa que era muito inteligente, ao invés de ficar prestando atenção na 

minha aula, ela ficava lendo Simone de Beauvoir. Aí mostrava a inteligência 

dela e que a minha aula era chata! Um dia ela disse: olha, a senhora gosta 

tanto de teatro, tem um grupo de amigos meus que estão fazendo uma peça 

num teatrinho chamado Novos Comediantes; a peça chama-se Vento Forte 

Para Papagaio Voar, e o outro era A Ponte. Eu falei: eu vou!  

Aquela noite eu fui, gostei demais, achei o grupo muito bom. Aí eu subi – 

eram amadores – para cumprimentá-los. Aí esse rapaz muito bonito, jovem, 

chegou pra mim e falou: a Albertina disse que a senhora fala muito de teatro 

na sua classe, que vai muito ao teatro, fez teatro num colégio na Inglaterra, a 

senhora quer fazer um teste, pra fazer um papel de uma peça minha que vai 

estrear daqui um mês, no Festival de Santos? Porque eu precisava de alguém 

assim. 
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Esse encontro marcaria a entrada de Etty no Oficina. A primeira peça em questão era 

A incubadeira, com a qual ganhou o prêmio de melhor atriz no festival de Santos. Devido ao 

seu sucesso, a companhia de Tônia Carrero, Paulo Autran e Adolfo Celi a convidou para 

participar do teatro profissionalmente: 

Celi chegou pra mim e falou: o que você faz para ganhar a vida? 

Eu falei: Eu sou professora. 

- Quanto você ganha? 

Eu falei: eu ganho 23 mil cruzeiros por mês. 

- Quer ganhar 13 e fazer uma peça comigo? 

Eu falei: Você espera um momento?  

Liguei na minha casa e falei: Mãe, se eu abandonar o magistério e for fazer 

teatro com Paulo, Tônia e Celi, você continua a me dar casa e comida? 

Ela disse: Você vai ser feliz? 

Eu falei: Vou. 

- Então vai adiante. 

 

Quando Oficina estava montando a peça chamada A Vida Impressa em Dólar, um 

pouco antes de estrear, a atriz que ia fazer seu papel foi convidada para dirigir novelas na TV 

Tupi. A partir disso, Fraser foi chamada para ingressar no grupo. 

Éramos Zé Celso, Renato, eu, a Célia Helena, que já era profissional, a 

Miriam Mehler... Esse teatro, Novos Comediantes, que era aquele que tinha 

ido ver a peça, tinha falido, e eles tinham ido embora e levado tudo, cadeira, 

era tudo deles. Nós alugamos o espaço, sem ter nada dentro. Abrimos assim 

e não tinha nada. Aí cada um deu 15 pau, que era 15 mil cruzeiros. Eu fui ao 

Paraná, onde tinha um amigo nosso, que conhecia alguém que tinha uma 

fábrica de cadeiras, lá em Curitiba. Aí nos resolvemos vender umas filipetas 

que era um cartão e quem comprasse aquele cartão – custava 5 cruzeiros -  

tinha direito a ver os três primeiros espetáculos do Teatro Oficina. Nós 

vendíamos na porta dos teatros; a gente ia de noite vender na porta dos 

teatros. Assim, conseguimos inaugurar, com A Vida Impressa em Dólar, e 

foi um sucesso louco logo de cara. E só tinha o TBC, o Teatro de Arena, que 

já existia, e nós. Depois tinha Maria Della Costa e o Sérgio Cardoso, só isso 

de teatro, mais nada. Então na época, você imagina né? 

 

Com relação à influência do contexto político de Ditadura Militar, Etty afirma que 

houve muita influência dentro dos palcos. Mesmo antes do golpe de 1964, com a peça A vida 

impressa em dólar, a atriz narra os problemas que o grupo teve com a censura por causa da 

propaganda da peça, que era uma nota de um dólar. Segundo Fraser, ―não podia mexer com 

dinheiro estrangeiro‖. Etty refere-se ao golpe de 1964 como a ―revolução‖, e afirma que 

(...) os meninos sempre foram de esquerda; eles não pertenciam ao partido, 

nem nada, mas eles eram de esquerda, o pessoal todo. Aí foi uma debandada 

total, mas eles não tiraram os Pequenos Burgueses de cartaz, nós é que 

tiramos, porque a gente achou: uma peça russa, vamos tirar, vão acabar 

queimando os livros, então tiramos a peça de cartaz. O Zé Celso até ficou 

escondido lá em casa por uns tempos, o outro ficou na fazenda da Célia 
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Helena, o outro foi pro Rio Grande do Sul ficar com os pais dele, e ficou nas 

nossas mãos, eu, o Chico, a Ítala Nandi, ficamos tomando conta do teatro. 

 

Nesse período, Etty foi instada a comparecer ao DOPS (Departamento de Ordem 

Política e Social), pois a placa de seu carro fora fotografada por estar em frente ao Teatro 

Ruth Escobar para uma reunião da classe teatral. Como o carro estava no nome do pai de 

Fraser, os investigadores foram até sua casa; seus pais acabaram informando a residência de 

Etty. 

- Olha, eu [o investigador do DOPS] nem sei o que eu tô fazendo aqui. 

Temos ordens de Brasília de que todos os carros que estavam parados na 

frente do Teatro Ruth Escobar – nós fotografamos as chapas – estamos 

mandando ir no DOPS para ser averiguado. 

E o pessoal dizia: a Etty tem cara de burguesa, então manda sempre a Etty... 

Aí ele marcou, que ele ia nos buscar, para a gente ser averiguado. Passaram-

se três dias, ele me telefonou e disse: olha, eu sinto muito mas o escrivão que 

ia tomar nota das suas declarações, a mãe dele morreu de Parkinson. Então 

ele não vai poder ir. Eu lhe telefono quando for possível. 

Três dias depois ele telefonou e disse: nós vamos buscar vocês. 

Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava com um vestido que era verde 

escuro e verde mais claro, era estampado, que eu gosto muito de estampado. 

Lá fomos nós dois. Eu falei pro Chico que eu entraria primeiro; aí eu entrei e 

falei: em primeiro lugar, meus pêsames. Sua mãe, ela morreu... 

Ele: de Parkinson. 

Eu falei: tenho um tio que é uma das maiores sumidades em Parkinson, Dr. 

Ackman do Rio de Janeiro. 

Ele: Magina, eu fui nele, uma pessoa maravilhosa... 

Mal sabia ele que meu tio era comunista roxo! 

Aí ele disse: Sua data de nascimento... 

Eu falei: 08 de maio de 1931. 

Ele começou a chorar, era a data de nascimento da mãe dele. Já tava 

ganhando o homem... 

Aí ele falou: a senhora conhece o Sr. Guarnieri? 

- Claro que eu conheço! É um dos nosso principais autores! 

- Sabia que ele é comunista? 

Eu tava cansada de saber... 

- Ah! Não diga! Eu não sabia... 

- A senhora vai ficar sabendo agora! Sabe de uma coisa? Não tenho nada 

contra a senhora. 

Rasgou os papéis e me mandou embora. Eu ganhei no papo... o Zé Celso 

teve que dar um casaco, o Renato também. Tinha muito disso também, eles 

não tinham nada contra a gente, não estávamos no partido nem nada, só as 

peças de teatro, só que elas eram estrangeiras, não podiam dizer que nós 

estávamos sendo subversivos, porque as peças eram estrangeiras. Não eram 

peças passadas no Brasil. 

 

De acordo com a atriz, o Oficina procurava peças parecidas com a realidade brasileira, 

mas estrangeiras. Assim, só algumas frases ou palavras eram cortadas, preservando a 

encenação em cartaz. Com relação ao ano de 1968, quando questionada sobre o que ele 
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representava Fraser rememora a ida do grupo Oficina a Nancy, com O Rei da Vela. Em 

Florença o grupo não teve boa acolhida, sendo inclusive debatido sobre a escolha de cores 

fortes do cenário com verde e amarelo. 

No Brasil, a atriz recorda sobre a recolhida do boneco que fazia parte do cenário da 

encenação do texto de Oswald: 

eu chego no teatro e na entrada do palco tinha um boneco de três metros de 

altura. E esse boneco, quando começava a peça, um canhão que estava no 

meio de suas pernas dirigia assim bem para a plateia, bem pro ator, que era 

meu marido e dava três tiros. E o ator, já morria. Um dia eu chego na porta 

do teatro e tem uma dessas peruas de chapa fria; a gente chamava chapa fria 

aquela do DOPS, então eu olho e vejo o canhão do boneco. Aí eu falei para o 

motorista: o que significa isso? 

- Temos ordens de Brasília de levar o membro do boneco. 

Eu quase morri de rir. Aí o boneco ficou sem o membro né? Quando nós 

fomos para a Europa, o Zé Celso mandou fazer outro e disse: Etty, quem vai 

puxar a cordinha lá embaixo, é você! Você não tá em cena nessa hora, então 

vai puxar a cordinha dos três tiros. 

 

Ou seja, embora a censura houvesse cortado o texto de direção e vetado parte do 

cenário no Brasil, na Europa a peça pôde ser encenada em sua integralidade. No que diz 

respeito ao AI-5, Fraser afirma que houve influência no teatro brasileiro, e foi justamente 

nesse período que se afastou do grupo para descansar. 

Sobre a criação de D. Cesarina, seu papel em O Rei da Vela, Etty assim a descreve: 

meu papel era a dona Cesarina, que a roupa já dizia tudo: ela usava um maiô 

de veludo que tinha um jabô. Da cintura pra cima, era uma lady, da cintura 

para baixo, era uma safada. A dona Cesarina era casada com o fazendeiro, o 

Chico que fazia o papel do seu Belarmino. Ah, foi fácil viu? Não foi difícil. 

O personagem entra fácil, era muito bom; eu tinha cenas de amor com o 

Renato Borghi, que era muito engraçado, porque ele era um menino, eu 

aquela gordona, com o balanço que balançava. Num filme que eu tinha visto 

chamado The girl on the red velvet swing – A moça do balanço de veludo –a 

moça ela se balançava num salão, num balanço de veludo. E ele mandou 

fazer, com fio de aço no meio da corda, e o balanço balançava até o meio. 

Tudo o que ele inventava o Helio Eichbauer, que é um cenógrafo 

maravilhoso até hoje, fazia o dobro. Com relação à maquiagem, eles 

mandaram cada um bolar a sua maquiagem. A criação foi muito bonita, foi 

muito gostoso fazer, eram atores muito bons, de primeiríssima linha, uns até 

já foram. Tinha também uma cena que era na ilha de Paquetá com o 

Americano, cuja roupa era maravilhosa, um calção dourado, com aquelas 

boias de cortiça, pintadas de ouro, como se fossem barras de ouro. 

 

Diante da exuberância da encenação, Fraser afirma que havia vários tipos de reação do 

público, indo desde o silêncio mortal, até aqueles que levantavam para discutir no meio da 

encenação. De acordo com a atriz ou o público amava, ou odiava a peça. Talvez por isso 

mesmo, a peça não poderia ter sido levada aos palcos em 1937, pois 
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era preciso um gênio para dirigir essa peça, senão seria extremamente chata. 

E em 37 o teatro era formado por companhias com um ator principal e outros 

atores que contracenavam com ele. Não dava. Não era a época certa. 

 

Sobre a prática da censura, Etty relata que se o censor fosse ―bonzinho‖, não havia 

grandes problemas, porém: 

havia dois censores, bem bravos e conseguiam sempre cortar as coisas. Um 

dia meu filho foi ao espetáculo e ficou com dor de dente. Fomos, então, 

procurar o único consultório aberto daquela época, que ficava na Rua 

Augusta. Subimos a escadaria e vimos que o dentista era um desses 

censores. Lá havia uma bandeira enorme do Palmeiras e ele perguntou para o 

meu filho para qual time ele torcia. Meu filho respondeu que era o 

Corinthians. O dentista disse: ―nós vamos ver um corinthiano chorar hoje!‖. 

Era um comentário típico de censor! Meu filho não abriu a boca para tratar 

dos dentes e começou a berrar. 

O teatro de Arena fez a Feira de Opinião com a história do macaco. Era o 

Renato Consorte vestido com as cores do exército. Ele vinha com o 

capacete, uma pasta na mão e uma caneta vermelha na outra. Ele entrava em 

cena, tirava o capacete, sentava em cima dele como se fosse um pinico, 

pegava a pasta e começava a riscar tudo de vermelho. Foi preso. Essa Feira 

teve muita censura. 

 

Para a atriz a relação entre censor e censurado não era tranquila, afinal ninguém se 

atrevia a discutir. 

 

 

6.4.2 Opinião: Ferreira Gullar 

 

 

José Ribamar Ferreira (1930), mais conhecido como Ferreira Gullar, nascido em São 

Luís do Maranhão, é poeta, crítico de arte, jornalista, escritor, dramaturgo e tradutor. Indicado 

por Tania Brandão, crítica teatral e acadêmica, gentilmente nos atendeu por telefone. Sua 

participação em nossa amostra foi importante pois não se trata de alguém ligado ao Oficina, 

mas que, porém, participou ativamente da cena teatral dos anos de 1960, inclusive do musical 

Opinião de 1964. 

Sua entrada no mundo teatral não se deu desde a infância como no caso de Etty Fraser. 

Gullar narra que em sua cidade havia pouca atividade teatral e sua família vivia afastada do 

centro. Seu ingresso no teatro se deu na adolescência, mas não como autor teatral. 

(...) eu nunca tinha pensado em me tornar autor teatral, entendeu? Nunca 

tinha escrito uma peça, uma única antes de eu entrar para o grupo Opinião. 

Antes de eu entrar para o CPC da UNE, que foi em 62, eu nunca tinha me 

envolvido diretamente com o teatro, eu tinha escrito, alguns anos antes, um 

monólogo mas que não tinha nada de teatral, era uma coisa mais poética do 



 

 

P
ág

in
a1

5
5
 

que teatral, eu não tinha conhecimento da carpintaria teatral, da técnica do 

teatro, das leis da dramaturgia, eu não conhecia nada disso. Agora, depois do 

CPC, eu me envolvi com o pessoal que fazia teatro político, muito mais 

teatro de agitação que era minha linha e Armando Costa etc. e então. Depois 

do Golpe, nós, o CPC foi destruído, e então nós criamos o Grupo Opinião, aí 

eu passei a ter uma atividade teatral maior e aí me interessar efetivamente 

pelo teatro, aí eu vivia no meio teatral assistindo as peças, conversando, 

discutindo, aí passei a ler também teatro e a procurar me familiarizar com a 

dramaturgia. 

 

Para Gullar, o contexto político brasileiro teve grande influência nos palcos 

brasileiros, pois,  

o teatro foi um dos principais focos de resistência à Ditadura, tanto que num 

momento em diante, eles começaram a censurar peças, a proibir peças e até 

prender gente de teatro e fazer atentados com o nosso teatro lá, o teatro 

Opinião, eles fizeram um atentado, quase que destrói o teatro com uma 

bomba, entendeu? 

 

O objetivo era fazer um teatro político, e não de agitação. O teatro teria um papel de 

resistência e ao mesmo tempo de criatividade. Gullar diz ter aprendido com o CPC que não 

adiantava fazer um teatro meramente político, de má qualidade, focado na pregação 

ideológica. 

O que você tem que fazer primeiro, se você faz teatro, é antes de mais nada 

que o teatro seja bom, que a peça seja bom teatro, se você faz poesia, que a 

poesia seja boa poesia e depois ela é política ou não, mas o que tem que ter 

antes de mais nada é a qualidade, isso vale para tudo, pro cinema se você faz 

um chanchada é pregação política vazia que não tem qualidade artística e 

isto nós aprendemos, e a partir do Grupo Opinião, nós não fizemos mais o 

tipo de teatro meramente ideológico ou propagandístico, passamos a fazer 

teatro político, mas de qualidade. 

 

Quando questionado sobre o que o ano de 1968 tinha representado particularmente 

para ele, Gullar rememora o AI-5: 

contudo, de 64, que foi o ano do golpe, até 68 a luta da intelectualidade, 

sobretudo contra a Ditadura e outros setores políticos da resistência contra a 

Ditadura, fez com que o setor mais radical da Ditadura, do Regime Militar 

enrijecesse o sistema com o Ato Institucional Número 5, que foi em 68, 

porque em 68 tinha havido a passeata dos 100 mil e outras manifestações 

que vinham crescendo e anunciando a Ditadura, então isso fez com que os 

militares da extrema-direita dentro do exército ganhassem a predominância 

dentro do sistema de governo e impusesse o Ato Institucional Número 5, 

mas até aí, nós tínhamos realizado um série de coisas, não só no teatro, como 

no cinema, como na literatura enfim... 
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Apesar disso, Gullar não julga que o AI-5 tenha exercido influência direta no teatro. 

Se houve alguma influência, foi negativa porque a censura se tornou mais rigorosa e a 

repressão havia aumentado em todos os níveis: 

(...) a Ditadura diz que foi ajudada pelos setores que tinham se envolvido 

com luta armada, começou essa tendência de conduzir a luta do setor da 

guerrilha, da armada que era uma bobagem, uma tolice porque era uma coisa 

que não tinha possibilidade alguma de derrotar a Ditadura, porque como é 

que você imagina, a Ditadura tinha a Marinha, o Exército, a Aeronáutica e 

todas as polícias militares do Brasil e quem é que ia derrotar militarmente 

esse regime, esse sistema? Meia dúzia de estudantes com bomba molotov na 

mão? É uma bobagem, né? Então, mas isso ajudou os setores radicais da 

Ditadura a engrossar a repressão, a aumentar a repressão e a prender não só 

com quem se envolvia com luta armada mas todo mundo, tanto quando foi 

nesse ano, logo depois do Ato Institucional, no dia mesmo do Ato 

Institucional, eu fui preso e dezenas de outros intelectuais foram presos sob o 

pretexto de que eram inimigos do Regime, e quando eu fui levado para a 

prisão da ditadura Militar, o oficial que me prendeu falou, você é prisioneiro 

de guerra! Eu falei, de guerra? Conta outra, vocês que estão inventando essa 

guerra; ele falou que estava se referindo à luta armada, por isso que ele falou 

que eu era prisioneiro de guerra. Eu disse, mas eu não tô metido nisso, eu 

não tenho nada a ver com isso, sou contra isso. Aliás, acho isso uma 

bobagem porque eu quero derrotar vocês e a luta armada ajuda vocês em vez 

de derrotar vocês, falei pra ele. 

 

Gullar conclui que houve um recesso na atividade teatral e intelectual em geral, pois 

era perigoso realizar algumas coisas, já que a censura vinha e proibia. 

Sobre O Rei da Vela o intelectual afirma que sua importância se dá por ter sido a 

primeira manifestação de José Celso Martinez Corrêa. De acordo com Gullar, do ponto de 

vista teatral, a peça em si 

não tinha nenhuma inovação especial, tinha a criatividade natural do Oswald 

e Andrade que sempre foi um autor muito criativo, mas ele, tão pouco, ele 

era um autor teatral no sentido pleno da palavra, então, o Zé Celso fez uma 

leitura própria e deu ao espetáculo um cunho realmente diferente e que foi 

uma novidade na época, foi até chocante para muitas pessoas o tipo de 

encenação que ele fez de O Rei da Vela, eu acho que foi uma coisa 

importante muito inovadora e fecunda pro teatro brasileiro. 

 

Sobre a censura da época, Gullar relata que o caso do Show de Opinião foi 

emblemático por ser o primeiro espetáculo contra o regime. 

(...) espetáculo musical bem-humorado, engraçado, irreverente que colocava 

as questões políticas mas de uma maneira muito discreta, todo mundo 

percebia mas a censura não percebeu o quê que tava sendo colocado ali, 

quando ela se deu conta, já era tarde porque o espetáculo tinha se tornado um 

sucesso e as casas, o teatro vendia ingressos, lotações inteiras com um mês 

de antecedência, então a Ditadura não tinha coragem de proibir o espetáculo 

que tinha tamanha popularidade, mas eles aprenderam a lição e partir daí 

eles começaram a censurar outras peças (...). 
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Então, a partir daí, começaram a proibir os outros espetáculos, mesmo 

espetáculos que não tinham o mesmo radicalismo que esse, mas aí a censura, 

aí ficava naquele jogo, eles pediam pra ver a peça antes e da estreia, você 

tinha que fazer um espetáculo especial para a censura, entendeu? Aí eles 

proibiam e levou muitos grupos teatrais à falência porque o cara tinha 

gastado rios de dinheiro pagando salário de ator para estrear e, quando 

chegava na data da estreia, eles proibiam a peça, aí o cara tinha um prejuízo 

brutal, muitos grupos teatrais foram liquidados pela censura, entendeu? 

 

Para Ferreira, a forma mais eficaz de vencer a censura era fazer algo sutil e de alta 

qualidade, e não enfrentá-la abertamente através de um espetáculo de provocação. Tratava-se 

de usar a arte como instrumento de luta contra o regime. 

Embora tivesse assistido a O Rei da Vela, Gullar diz não se lembrar se houve censura, 

mas acredita que deva ter tido, apesar de ser uma peça de Oswald de Andrade, autor já 

falecido. 

Ainda sobre a censura, Ferreira conclui que 

nem todos os oficiais eram a favor disso, mesmo censurando, mesmo 

defendendo o regime, mas nem todos eram a favor de censura, e tinham 

outros que chegavam até a matar as pessoas. Por isso que não pode sair da 

democracia, porque se a democracia já tem os problemas que tem, quando 

entra num regime desse fica uma coisa arbitrária, aí o cara impunha, ele sabe 

que ele faz e não acontece nada com ele... (...) Ele se segura atrás do regime, 

e como ele é do regime e o regime não quer abrir a guarda de condenar uma 

pessoa porque abre pra condenar outros, aí não fazem nada mesmo quando 

não aprovam, mas não faz nada... 

 

 

6.4.3 Desvelação: Jacob Guinsburg 

 

 

Jacob Guinsburg (1921), nascido na Bessarábia, é crítico de teatro, ensaísta e 

professor. Nossa conversa se deu no escritório da editora que dirige, em São Paulo. Sua 

entrevista foi uma das mais longas realizadas para esta dissertação e não seguiu exatamente a 

mesma estrutura das demais. Guinsburg iniciou falando sobre a concepção do texto de 

Oswald e sobre a figura do próprio autor: 

(...) ele era uma pessoa, digamos, pelo seu comportamento, um performer. 

Pessoalmente, um espírito brilhante, aquele tipo de espírito que vendia a mãe 

por uma piada. Pertencia a ele e um pouco pertencia também ao grupo 

modernista. Não a todos; claro que entre ele e o Mário havia uma diferença 

grande, que se manifestou de várias, de diferentes maneiras, inclusive nesse 

modo de atuação. Na medida em que as suas [as de Oswald de Andrade] 

relações com a esquerda e principalmente com a esquerda comunista – à 

qual ele estava de certo modo ligado – se estreitaram, ele se sentiu cobrado 

eu tenho impressão, de uma outra coisa, de uma outra linha. Então, ele 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%ADsta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
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escreveu – começou a escrever alguma coisa ligado com aquelas novas 

exigências em relação ao cânone, digamos, ao modelo, do modernismo, ou 

às tendências do modernismo. Foi quando ele escreveu aquele romance que 

sobre imigração japonesa, o Marco Zero. Agora, foi a época, em trinta e 

poucos, quando ele escreveu O Rei da Vela. 

 

Para Guinsburg, a incompreensão da peça teatral se deu pelo momento em que o teatro 

brasileiro estava; era ―(...) uma peça condenada a permanecer no fundo da gaveta das 

bibliotecas, das estantes das bibliotecas‖. Isso não acontecia por preconceito, mas pelo que ela 

colocava de novo em termos de encenação, de recursos de encenação, inspirado na vanguarda 

russa e europeia. Não apenas a linha de crítica satírica e o desmascaramento social que 

propunha, mas a maneira de tratar essa matéria teatralmente, numa sequência cheia de cortes. 

Além da questão estética, Guinsburg aponta para o fato de Oswald de Andrade estar na mira 

do Estado Novo de Getúlio Vargas. O entrevistado comenta que, até aquele momento, 1937, a 

censura era mais de caráter religioso, não chegava a ter força de lei, porém tinha uma certa 

força. Já durante o Estado Novo, houve efetivamente uma censura autoritária, de caráter 

fascista. Por isso, uma peça como O Rei da Vela não seria levada aos palcos, afinal o DIP 

havia sido organizado também naquele período. 

Guinsburg diz não saber se houve alguma tentativa de montagem da peça de Oswald 

antes de 1967. Para ele, se houve, foi vetada por causa das características da época: se não era 

possível encenar uma peça em língua estrangeira, muito menos uma peça com marcas sociais 

e políticas. Além da censura política, Guinsburg aponta para a censura crítica que a peça 

sofreu. Oswald de Andrade não era ―flor que se cheirasse‖, e sendo de esquerda, sofreu com 

retaliações como outros literatos e intelectuais do período. 

(...) é uma peça [O Rei da Vela], no Brasil, precursora de uma nova 

teatralidade. Não só da teatralidade que foi instaurada com o TBC [Teatro 

Brasileiro de Comédia]. Você pode chamá-la como precursora das 

tendências teatrais reinantes hoje. Ou de 10 anos atrás. Então ela tem esta 

virtude, e, tirando todo esse aspecto de tendência, de atender a isto ou àquilo, 

ela tem a qualidade de que, levada devidamente, se sustenta no palco, isso é 

a principal coisa. Não é? Se ela não se aguenta no palco, não adianta 

conversar, tá certo? É isso. Agora, que a censura era caçadora, castradora, 

ela era. Era. 

 

Em comparação à censura de 1937, Guinsburg explica que 

(...) em 67, se tornou mais potente. Porque, evidentemente, você não se 

esqueça, que o Brasil de 37 ainda era um Brasil dividido em estados que 

eram verdadeiras regiões autônomas, certo? E o que se dizia no Rio de 

Janeiro nem sempre chegava ao Amazonas. Então o alcance disto não era 

tão... não era... e como sempre se dava um jeito, não é? Se dava um jeito ou 

de uma maneira ou de outra. Em 67 ela [a censura] foi muito mais virulenta, 
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mais radical. Inclusive porque a prisão, os meios, estavam mais 

modernizados, o Brasil estava numa outra fase. 

 

Para o entrevistado, em 1937, os intelectuais perseguidos eram os que tinham posições 

políticas definidas. Esse talvez fosse o caso de Oswald, o que explicaria o fato de sua peça ter 

permanecido mais de 30 anos sem ser encenada. 

Guinsburg prossegue falando sobre a saída de Oswald do Partido Comunista: 

(...) acontece que o Partidão [Partido Comunista] não escolheu Oswald, 

escolheu Jorge Amado. Na semana seguinte, o Oswald escreveu um artigo 

no Diário de São Paulo com o seguinte título: ―O Rasputin da linha justa‖.  

O Jorge Amado era Rasputin por causa das mulheres, porque o Jorge Amado 

era extremamente apegado às saias, embora o Oswald não fosse menos, não 

é? Acabando com ele [Jorge Amado]. E se desligando, inclusive, foi quando 

ele [Oswald de Andrade] rompeu com o Partido. 

 

Sobre as primeiras experiências de Oswald de Andrade no teatro em francês, o 

entrevistado assim explica o porquê da escolha da língua: ―Porque é o suprassumo! Além da 

ligação... Há uma relação estética etc. Os dois [Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida] 

eram extremamente requintados.‖ 

Seguindo o roteiro inicial que propusemos, Guinsburg explica que sua trajetória com o 

teatro aconteceu por acaso, em 1963, quando foi convidado para dar aula de Crítica na EAD. 

Como havia escrito alguns artigos sobre teatro – embora não fosse profissional da área – 

lecionou no lugar de Décio de Almeida Prado. Quando a EAD fora incorporada à ECA, 

passou a lecionar estética teatral. O período era de tensão,  

(...) porque nós passamos de um regime de liberdade, em que a crítica 

ideológica, a crítica política estava solta, às vezes até virulenta e até muito 

injusta, como toda radicalização. De repente, você passou para um controle 

estrito, cada vez mais estrito. Então, você sentia isto tanto na programação 

teatral como muito mais nas tentativas de perfurar essas proibições. De, por 

assim dizer, transgredir essas proibições, que boa parte dos dramaturgos 

então – gente como o Jorge e outros – tentavam de uma maneira ou de outra. 

 

Apesar dessa tensão, entre 1964 a 1969, a situação política ainda não estava totalmente 

definida, e o teatro ainda conseguia fazer determinadas coisas, como por exemplo, o musical 

Opinião. Após 1969, com o AI-5, o regime fechou o cerco ao teatro, ―(...) porque inclusive a 

situação política já era outra. Havia uma situação de guerrilha armada‖. Essa radicalização 

vinha desde 1964, mas foi com o AI-5 que a institucionalização do aparelho se processou: 

então, é a mesma censura? É, mas não é mais a mesma. 

Então não dá para englobar num modelo único. Tem que ser uma sucessão, 

você tem que pegar o próprio processo, a dialética da coisa, para aí poder ir 

pegando como isso vai se consubstanciando em dados momentos. Era 
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diferente em 69 e 64, era diferente 64 de 37, tá certo? Era diferente em 37 da 

censura moral e, por exemplo, religiosa que existia antes. Quer dizer, é claro 

que os bispos e os cardeais etc., às vezes, condenavam determinadas coisas. 

Não o que era praticado na surdina, mas enfim... São censuras diferentes. 

O conceito de censura é muito amplo, porque você tem a censura que 

decorre de certos estágios culturais, de certos padrões culturais introjetados 

ou permanentes numa certa sociedade de acordo com a sua dinâmica, então, 

tudo isso pode ser colocado sob o nome de ―censura‖. 

 

No que diz respeito a O Rei da Vela, Guinsburg narra que a peça o impressionou 

muito, tanto pelo atrevimento como pela qualidade da montagem. Apesar disso, havia um 

certo anacronismo, 

ela – se fazia uma referência a uma coisa que estava lá atrás. Entende? O 

contexto em que ela movimentava suas personagens como o rei da vela etc., 

era, se você não pegasse pelo lado metafórico somente, já bastante 

anacrônico. Porque já era bastante distanciado. Mas a força das imagens que 

eles construíram tinha impacto. Eles exerciam mais um impacto de agitação 

e performático, mais disto, dessa natureza, do que propriamente na sua 

proposta de reflexão. 

 

O impacto seria não apenas estético, mas sensorial: 

agora, claro que esteticamente você estava com um teatro que utilizava os 

meios mais atualizados da linguagem teatral. Por exemplo, aquele 

homossexual, o Totó não era um personagem... né? Você já tinha uma 

homossexualidade com outras características. Ali era uma flor do Lácio. 

Entende? E um luto muito restrito e muito requintado permanecia. O Rei da 

Vela inclusive tinha uma referência atual, que era um cara que fazia os 

enterros aqui em São Paulo. O Rodovalho. O Rodovalho era uma casa de 

enterros conhecida, no Largo São Francisco, tá certo? Eu suponho que o 

Oswald tivesse tomado essa ideia. Muito rica, muito conhecida etc., fazia 

todos os principais enterros de São Paulo. Aí é uma pista. 

 

Ou seja, Oswald crivou todo o texto da peça com alusões a personalidades como já 

descrevemos anteriormente. Guinsburg expõe que sua maior impressão da peça era o fato dela 

ser ―encenável‖, ao contrário do que a crítica teatral havia dito até então: 

do ponto de vista da impressão pessoal, era essa, você assistia com interesse, 

como você assistia com uma certa fruição, porque era uma piada. Era uma 

grande piada cênica. As conotações políticas e sociais etc. que estavam por 

trás tinham uma importância relativa. Se você pudesse pensar, você pensava 

naquilo. Mas não é que de repente você ―oh, como é isto, como é feio esse, 

essa classe, essa...‖. Não é isso. Não era uma revelação, era uma desvelação, 

mas não uma revelação. Talvez fosse até, na época em que ela foi gravada, 

até uma velação. Mais do que uma revelação. 

 

Era uma peça possível de ser levada aos palcos, e que ainda tinha validade: 

o que a peça efetivamente mostrou foi de que ela tinha um potencial teatral 

que não tinha sido e que tinha validade. Como continuava a ter, como 
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suponho que ainda continua hoje. Porque, se ela só teve validade então, ela 

tem uma datação histórica, certo? Ela tem uma morte histórica. O que se 

mostrou então é que ela não tinha tido a morte histórica. Que ela não era 

uma referência datada. Que ela tinha potencial teatral para ser recebida como 

uma metáfora de um discurso teatral. 

 

 

6.4.4 Crítica Teatral: Jefferson Del Rios 

 

 

Jefferson Del Rios Vieira Neves (1943), nascido em Ourinhos, São Paulo, é crítico 

teatral. A entrevista apresentada se deu por meio eletrônico através do envio de um roteiro por 

e-mail. Prestativo, Del Rios respondeu a todas as questões propostas. 

Sua relação com teatro remonta à sua juventude, quando ia ao teatro amador de sua 

cidade natal ―(...) e os chamados ‗dramas de circo‘. É a mesma cidade do diretor Antonio 

Abujamra e do comediante Ary Toledo que fazia teatro na sua juventude e mais tarde foi ator 

do Teatro de Arena.‖ 

Aos 15 anos, já editava o jornal de estudantes do ginásio e, apesar de ter ingressado 

em História na USP, Del Rios não chegou a cursar a faculdade. Frequentou a EAD por dois 

anos, liderou um movimento pela renovação curricular, o que está documentado na revista 

Dyonisos da Fundação Nacional de Artes Cênicas, hoje FUNARTE (Numero 29, 1989). Na 

década de 1970, estudou no Centre de Formation des Journalistes, em Paris, e seguiu todos os 

cursos de teatro da Sorbonne o tempo lhe permitia. 

Sobre a escolha da crítica teatral, Del Rios afirma que em 1966 já havia iniciado na 

profissão no jornal Folha de S. Paulo, mas foi Cláudio Abramo, o diretor da redação, que lhe 

chamou a atenção para o teatro: 

além de ser um excepcional homem de imprensa, Cláudio sempre teve 

vínculos com o mundo das artes. Entre seus irmãos estavam o gravador 

Lívio Abramo, a atriz Lélia Abramo e o crítico teatral Athos Abramo. Foi 

Cláudio quem, em 1969, me convidou para ser crítico o que nunca me 

impediu de exercer simultaneamente, na Folha e outras publicações, as 

atividades de Editor, Redator de Política Internacional e Correspondente no 

Exterior. Quando passei a acumular a crítica, estava há três anos na redação. 

 

Com relação à influência da Ditadura Militar nos palcos, o crítico relembra casos de 

peças que saíram de cartaz no período do golpe de 1964, como O Filho do Cão, de 

Gianfrancesco Guarnieri, e Pequenos Burgueses, de M. Gorki, e ele explica que esses 

espetáculos acabariam retornando aos palcos, mas o Teatro Oficina suspendeu o projeto de 

encenar Pena que ela seja uma p, clássico de John Ford. 
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Para Del Rios o ano de 1968 não foi mágico, ―(...) mas a continuação desse um 

processo criativo fértil. Por isso, a ditadura tomou suas providências para tentar frear as 

inovações, propostas e audácias culturais.‖. Para exemplificar a influência no AI-5 dentro dos 

palcos, o crítico narra um episódio: 

em 1968 a jovem diretora Heleny Telles Guariba, que já vinha se 

destacando, pelo talento realizou uma excepcional [sic] de Jorge Dandin, de 

Molière. Em 1968, foi assassinada pela ditadura e seu corpo continua 

desaparecido. O fato diz tudo. 

 

Sobre o impacto da peça encenada pelo Oficina, o crítico assim resume sua opinião: 

a sua menção ao espetáculo de 43 anos de sua estreia atesta a força, a beleza 

insolente da encenação de José Celso Martinez Corrêa. Com uma linguagem 

cênica, audaciosa, O Rei da Vela contribuiu para que os artistas (diretores e 

intérpretes) se sentissem mais livres na abordagem de obras consagradas.  O 

publico foi conquistado pelo espetáculo que vi mais de uma vez apenas 

como espectador, não era ainda crítico teatral. 

 

 

6.4.5 Público Estudantil: Mayra Rodrigues Gomes 

 

 

Mayra Rodrigues Gomes é Profª Drª da Escola de Comunicações e Artes da USP; 

atualmente coordena o eixo temático Liberdade de Expressão: Manifestações no Jornalismo 

do projeto temático Comunicação e Censura: análise teórica e documental de processos 

censórios a partir do Arquivo Miroel Silveira da biblioteca da ECA-USP. 

Sua relação com o teatro data dos tempos de colégio; tempos em que estudava em um 

colégio de freiras. Muito apegada à sua mãe, uma amante do teatro, Gomes afirma que talvez 

daí viesse seu interesse por essa arte. Embora ouvisse muito sobre teatro, isso não a 

influenciou a ponto de seguir o teatro do ponto de vista profissional. 

Mayra narra que por volta de 1964, chegou a formar turmas dentro do colégio para 

assistir às peças do Teatro de Arena, pois dava-se descontos quando se ia em grupo. A escolha 

das peças era pautada pela autoria: 

(...) eu procurava ir em torno de autores com certo peso, autores que já eram 

dramaturgos que já eram consagrados. Alguns internacionalmente 

consagrados, então, ou nacionalmente, como é o caso do Oswald (...). 

 

Com relação aos grupos e companhias teatrais, Gomes diz sofrer de total ignorância 

sobre quais grupos montaram que peças. A explicação estaria no seu grande apreço pela 

literatura, daí o interesse em autores consagrados: 
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talvez isso ocorre muito pra gente com uma formação como a minha, que 

não é uma formação em teatro, que é uma formação direcionada para um 

estudo, digamos, erudito, muito leitura, muita teoria. 

 

Sobre a influência do contexto da Ditadura Militar nos palcos, Mayra pontua que as 

peças caminhavam para um maior engajamento político: 

todas elas [as peças], de alguma forma, tendo uma referência à opressão, à 

ditadura ou até frisando este aspecto. Isso é um primeiro momento que eu 

senti com nitidez, e até vejo isso na escolha. Esta foi a minha visão de então 

e que se conserva até agora. Acho que alguns autores no cenário 

internacional, autores da atualidade de então, eram escolhidos justamente 

porque eles colocavam uma certa posição crítica. Vamos pôr nesses termos. 

Então eu vi, e não tenho dados estatísticos sobre isso, e estou falando sobre o 

que eu senti, que de repente ninguém está empenhado em encenar um 

Molière mais, entende? Está mais empenhado em encenar alguém que de 

alguma forma, ainda que metaforicamente, possa remeter ao contexto 

opressivo de ditadura, de cerceamento dos costumes da livre expressão, etc. 

(...) Devo dizer o seguinte: quem estava fazendo universidade naquela época 

não deixaria de assistir uma peça que, de alguma forma remetesse a essa 

situação da ditadura, quer dizer, era corrente. Acho que os jovens iam muito 

ao teatro nessa época. Jovens bem jovens. Então houve essa mudança 

temática. 

 

Sobre a faixa etária do público que frequentava o teatro, Mayra conta que no período 

em que cursava a faculdade, era um público mais jovem em relação àquele que assistia às 

peças de Molière. 

Para Gomes, o ano de 1968 ficou marcado pela invasão ao Conjunto Residencial da 

USP (CRUSP): 

o ano de 1968 pra mim foi bastante marcante num sentido, eu fazia 

universidade, eu trabalhava e morava no CRUSP. O ano de 68 foi o ano em 

que o CRUSP foi fechado e os estudantes presos. Quem estava lá na hora, 

como é o caso do meu marido, foi preso, ou expulso para não voltar. Eu não 

estava lá na hora, pois estava em São Paulo dando aula em cursinho e me 

avisaram o que estava acontecendo e eu nem voltei. Não fazia sentido voltar. 

Então fecharam o CRUSP e foram abrí-lo muitos anos depois. Eu, com 

receio de uma série de circunstâncias, nem voltei ao CRUSP para pegar as 

minhas coisas que estavam lá. Como eu, muita gente também não voltou. 

Deixei minhas poucas coisas, não vou dizer que eu tinha muitas, pois eu era 

uma estudante de graduação, com suas limitações econômicas, e não deixei 

um patrimônio milionário dentro do meu quarto, não é disso que estou 

falando, mas eram minhas coisas. Como eu, muita gente jamais voltou para 

pegar. Se voltasse teria mais complicações ainda, se eu tentasse pegar, e 

deixei de lado e segui em frente. Essa é a minha grande memória de 68. Isso 

marca a minha vida na realidade da vida. Sinaliza uma etapa. Isso é uma 

coisa muito pessoal. Claro que o AI-5 tem implicações homéricas e muitas 

outras reverberações no nosso espaço público. Porém, em termos pessoais, o 

que é mais marcante para mim é esse efeito. 
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Ou seja, embora sua memória seja pessoal, atrelada a ela há uma memória coletiva e 

até mesmo histórica que remete a determinado período político brasileiro. 

O AI-5, para Gomes, influenciou o teatro, pois havia um grupo que lutava pela 

liberdade de expressão. Esse grupo era reprimido através de agressão física; apesar disso, 

Mayra pontua que essa repressão existia antes do AI-5, sendo apenas mais contundente após 

sua implementação: 

então, num momento o teatro faz essa tentativa e ensaia alguma coisa na 

direção do protesto que sempre acaba em cerceamento, para depois, num 

segundo momento, cair nisso, de que não tem jeito e não tem saída e vamos 

continuar fazendo teatro num outro nível, com outros autores e outra 

semântica. Nesse momento, autores clássicos voltam, e grandes autores 

internacionais do momento começam a voltar também, que é também uma 

maneira de escapar de vários dramaturgos nossos que estavam mais do que 

visados pela censura. Então vamos encenar aquele outro, que é de outra 

esfera. 

 

O Rei da Vela faria parte então de um segundo momento, quando os grandes autores 

clássicos são colocados de lado: 

é claro que eu sabia dessa questão do Oswald de Andrade e seu papel no 

movimento modernista etc., então eu já fui com uma certa expectativa. Aí 

entra na fase de teatro que eu havia falado, não mais daqueles big autores 

clássicos, mas autores chegados aos nossos problemas, aos problemas 

brasileiros, à nossa sociedade, e autores que remetem a um engajamento, a 

uma posição contra certas coisas, e que é O Rei da Vela, no sentido de que 

ele está denunciando agiotagem, capitalismo, etc.; mostra isso como uma 

espécie de círculo vicioso, uma coisa que não acaba quando aquela história 

de que o Abelardo I é substituído pelo Abelardo II. Então o círculo continua, 

é isso que eu quero dizer. Então há muita coisa ali que é retratada e que diz 

respeito aos problemas da realidade brasileira. Quando eu fui, a peça já 

estava sendo comentada, e tenho a vaga lembrança de que ela foi retirada de 

cartaz logo depois, mas não sei quando, você sabe? 

 

Mayra é uma das poucas entrevistadas que se lembra da retirada da peça, pois como já 

descrevemos, a própria atriz Etty Fraser não recorda nenhum veto à encenação. A peça, 

segundo a professora, era muito comentada no meio estudantil, 

(...) a leitura dela era totalmente contextualizada para aquele momento. A 

gente nem conversava sobre o fato de que ela foi escrita na década de 30, ou 

seja, ela tinha sido escrita um pouquinho mais 30 anos antes. Isso nem 

passava na conversa. Era como se fosse algo de hoje, daquele momento. 

Claro que todo mundo sabia que Oswald já tinha morrido, quero dizer, o 

feeling que se tinha na época era que aquilo era uma coisa do momento, que 

ela denunciava uma situação do momento, do Brasil como estava 

equacionado no momento, a questão da dívida nem estava tão em pauta, pois 

esteve muito em pauta logo após o governo do Juscelino Kubitschek e 

depois ela vai voltar a estar em pauta no final da ditadura, porque durante a 

ditadura é aquela questão do Brasil em crescimento em um big boom de 

diversos segmentos da indústria etc., é tudo o que se sabe. Então os 
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investimentos são de outra ordem e é nisso que se fala, em um Brasil 

crescendo economicamente. (...) eu tenho essa memória desse público que 

era estudantil, de todo mundo comentar, algo como: ―você já viu O Rei da 

Vela?‖. Então você vai assistir com uma certa expectativa e uma certa 

interpretação já ali acertada: a peça está falando tudo o que nos importa 

discutir ou ver nesse momento. Isso eu tenho como memória bem nítida. 

 

As expectativas foram alcançadas porque, segundo Gomes, tratava-se de uma peça de 

denúncia ao capitalismo. Quando questionada sobre a reação do público, a professora diz não 

se recordar de alguém saindo no meio da sessão, ou se levantando e protestando contra a peça: 

(...) eu imagino que esse pessoal que levantou revoltado querendo falar com 

o Oswald, ou sei lá o que, que eu não estou sabendo disso, imagino que esse 

pessoal não tenha dado importância para aquilo com o que a gente se 

importava, que era a leitura da peça com uma crítica à dependência do Brasil 

aos Estados Unidos, à influência do capital estrangeiro, enfim, esta não tem 

autonomia, que de uma certa forma fazia do Brasil um refém desta economia 

mundial. Eu não acho que esse pessoal que saía, e estou chutando, saía 

revoltado por causa disso. Eu acho que saía provavelmente por causa dessas 

referências à sexualidade, enfim, se você me pergunta se me chocou, não 

chocou. Primeiro que eu já lia e já contei a minha trajetória de leitura e na 

verdade eu nem fiz a leitura disso como o mais importante. Pra mim o mais 

importante era aquele contraponto ao capitalismo. Para o povo da minha 

idade era o centro da leitura. 

 

Embora Mayra se recordasse que a peça havia sido proibida, não se lembra do motivo 

que levou ao veto: 

(...) ela foi proibida junto com um monte de coisas que estavam sendo 

proibidas no momento. Essa proibição não aparece para mim como um peso 

radical marcante, porque muita coisa estava sendo proibida, não era só ela. 

Era um balaio de coisas, era um processo todo para mim, muito maior, e que 

dizia a respeito do cerceamento em diversos campos, em diversas 

manifestações. 

 

 

6.4.6 Abelardo I: Renato Borghi 

 

 

Renato de Castro Borghi (1937), nascido no Rio de Janeiro, é ator e autor teatral. 

Participante e um dos fundadores do grupo Oficina, recebeu-nos numa tarde em sua 

residência. Conciso mas com profundidade, Borghi concedeu-nos um pouco de suas 

memórias. 

A trajetória que o levou até o Oficina passa pelas arcadas da Faculdade de Direito do 

Largo São Francisco: 
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eu fundei, tava no terceiro ano da Faculdade de Direito lá eu conheci o José 

Celso Martinez Corrêa, nós ficamos muito amigos e tínhamos outros 

colegas, também Amir Adad, outras pessoas que eram ligados ao teatro e nós 

dali fundamos o teatro Oficina amador que durou o ano 58 , 59 e 60 e depois 

em 61, a gente construiu o primeiro teatro Oficina, aí passou a ser uma 

companhia profissional de teatro a partir de 1961. 

 

Borghi, embora cursasse Direito, sempre quis uma seguir alguma carreira artística, 

―(...) podia ser cantor, ou podia ser ator, mas era uma coisa ou outra.‖. A escolha foi o teatro, 

que, segundo ele, sofreu maior perseguição pela Ditadura Militar a partir de 1968, com o AI-

5. Antes de sua promulgação, no campo do teatro, 

(...) de uma certa maneira, conseguia driblar melhor a censura, fazendo peças 

que tinham tudo a ver com a situação da  ditadura no Brasil, mas que não 

eram claras, eram uma metáfora. Então nós fizemos peças como Andorra, 

que falava da perseguição ao judeu, mas onde você lia judeu, tava se falando 

de socialista de comunista de enfim de qualquer minoria discriminada. 

 

Isso é modificado a partir do AI-5, tanto que, para Borghi, 1968 foi um ano marcado 

pelos cortes da censura à peça O Rei da Vela: 

em 1967, nós achamos uma peça que falava violentamente sobre a 

exploração capitalista, sobre o imperialismo, sobre enfim uma série de temas 

que eram totalmente proibidos; mas era escrito por um homem em 1933, 

1932, Oswald de Andrade, um dos ícones da semana de 1922. Então, a 

Ditadura não sabia o que fazer, proibir o Oswald de Andrade? Como é que 

podia proibir o Oswald de Andrade, se ele era o símbolo da Semana de Arte 

de 1922? Se ele escreveu há tanto tempo atrás como é que uma coisa escrita 

em 33, que já está tão subversiva em 1967? Então se criou um problema, 

eles acabaram permitindo durante algum tempo O Rei da Vela a contra 

gosto, aí depois do AI-5, aí sim eles fizeram cortes. Um ano de grande 

resistência, e de muita criatividade, eu acho que foi um ano em que O Rei da 

Vela estourou no Rio de Janeiro por exemplo. Um sucesso absurdo ele 

praticamente reuniu todo mundo em torno daquilo que seria um movimento 

tropicalista. Então quer dizer, tanto o Cinema Novo quanto o teatro, quanto à 

música com Caetano, com Gil etc., tudo isso formou um conjunto que era 

um movimento tropicalista muito baseado no Manifesto Antropofágico do 

Oswald de Andrade. Foi um ano que o José Celso dirigiu o Roda Viva, com 

pernas quebradas, o teatro destruído, e depois em Porto Alegre ainda tiveram 

capacidade de sequestrar um ator e mandar dizer aos produtores que se a 

peça estreasse em Porto Alegre, o ator seria assassinado. Então, quer dizer, 

aí a repressão estava muito violenta, quando começa a surgir também as 

guerrilhas urbanas, mais claro, o Brasil entrou em guerra, uma coisa bárbara, 

e todos os atores nacionais passaram a estar proibidos, Guarnieri, Vianinha, 

Dias Gomes, Chico de Assis, as peças estavam absolutamente todas 

engavetadas. Um ano em que as pessoas reagiam ainda. 

 

Um exemplo de desacato à censura seria o da peça Feira Paulista de Opinião, de 

Augusto Boal, a qual, vetada, foi apresentada ao público. Num episódio, Cacilda Becker 
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convidou todo o público a assistir ao espetáculo, cada um assumindo a responsabilidade de 

participar de um evento de desobediência civil. 

Sobre O Rei da Vela, Borghi afirma que o choque causado no público era mais devido 

ao texto de Oswald de Andrade propriamente dito: 

eu acho que ela foi um choque porque, o verbo do Oswald é o verbo 

incandescente, é o verbo de fogo, um verbo antropofágico, um verbo 

carnívoro, um verbo devorador, é o verbo que dizia do Brasil coisas que nem 

nós nos atrevíamos a dizer, então a peça era realmente impactante, chocante, 

neste ponto de vista, além do mais era uma peça do ponto de vista de 

playwrite, quer dizer a técnica de escrever uma peça ela era completamente 

diferente das peças que se faziam até então, que eram peças que tem uma 

certa preparação, de cartazes, resolução. Era uma peça caótica; de repente 

ela usava um ato de escritório de usura, depois na Baía de Guanabara, depois 

um crime de ópera. Era uma coisa que realmente deixava a cabeça do 

espectador muito balançada. Eu acho que principalmente o que chocou mais 

foi o próprio texto do Oswald de Andrade. 

 

Borghi pondera que a encenação do Oficina foi violenta, inspirada na antropofagia de 

Oswald, que daria origem ao tropicalismo. Seu personagem, Abelardo I,  

era a síntese do explorador, do usurário, do homem que vive de juros, do 

homem que é capaz de simbolicamente, no espetáculo, ele matava os 

inadimplentes, mas absolutamente consciente do papel que ele exercia, do 

regime que ele vivia, ele tinha uma lucidez do papel que ele exercia sobre o 

mundo e fazia isso sem culpa. Ele tinha um grande cinismo, porque ele 

achava que o mundo era isso, e ele deveria agir assim. 

 

Apesar do impacto da peça, Borghi assevera que não houve veto, apenas alguns cortes 

em 1968. Um exemplar desses cortes era a canção do cachorro Jujuba que Abelardo I cantava; 

o Oficina substitui-a por uma onomatopeia ―Ru, Ru, ruru, e a plateia aplaudia sem parar; era 

mais violento do que se eu cantasse a canção com a letra. A peça provocou a mesma reação 

que provocou em São Paulo, e Rio, em todo o Brasil.‖ 

O ator conviveu com a censura desde seus 28 anos: 

(...) ela me devolveu a liberação da censura com 48, quer dizer, passei 20 

anos tendo que driblar a censura, e tendo que escolher um repertório que 

discutisse com a plateia, principalmente a plateia universitária, mais jovem. 

Que discutisse a situação no Brasil. Eu acho que o grande sucesso do Oficina 

foi poder discutir nossa situação com o jovem brasileiro. Falar do que nós 

estávamos passando e do que eles estavam passando, do país que nós 

estávamos vivendo, do país que eles estavam vivendo, e de incentivar, 

inquietar na procura de um caminho pra devolver ao Brasil liberdades 

democráticas, que era a grande utopia. 

 

Para Borghi, a liberação de O Rei da Vela era mais devido à autoria de Oswald de 

Andrade, pois, sendo um dos fundadores do movimento modernista no Brasil, censurá-lo seria 
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retroceder: ―Então, proibir em 67, seria uma prova de retrocesso, seria uma coisa de pessoas 

retrógadas, entendeu? Então ficava realmente mal para a censura proibir Oswald de Andrade.‖ 

 

 

6.4.7 Teoria e Academia: Tania Brandão 

 

 

Tania Brandão da Silva (Rio de Janeiro RJ 1952) é teórica, crítica, ensaísta e 

professora universitária. Doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Brandão exerceu diversos cargos em revistas e jornais do Brasil. 

A trajetória que a levou ao teatro passa pela decisão de ser tornar pesquisadora 

acadêmica. Tendo como foco a História do Brasil, escolheu a área da cultura, se 

especializando em teatro. Suas pesquisas sobre Martins Pena e o grupo Oficina lhe renderam 

convite para escrever críticas de teatro em periódicos: 

(...) eu fiquei muito hesitante, porque existe uma velha rivalidade, uma 

disputa muito complicada entre o mundo acadêmico e o mundo do 

jornalismo, da mídia. Mas eu achei o desafio muito interessante, porque uma 

revista era a IstoÉ, que tinha um perfil político e intelectual muito curioso. 

Era a revista alternativa à revista Veja e, que na época, estava com uma linha 

nova, o editor era o Arthur e a revista estava com o Walter Moreira Sales, 

nesse período. Achei um desafio realmente muito interessante fazer essa 

passagem da academia pra imprensa diária. O outro jornal era um jornal 

pequeno, A Última Hora, do Rio de Janeiro. Era um jornal muito popular, 

muito voltado pro povão. Eu achei interessante, porque toda semana eu teria 

que escrever o mesmo texto em duas ―classes‖ diferentes, um pra classe 

média intelectualizada, o outro, pro operário, que lê, que vê jornal, que, sei 

lá, mora no morro, não sei. O meu leitor ideal, que eu ficava imaginando 

quando eu escrevia pra Última Hora, era um bombeiro mecânico que ia 

subindo devagar os degraus da favela, com o jornal dobrado na mão. Eu 

gostaria de ter o texto escrito duma forma que ele não conseguisse passar 

batido pelo meu texto, sabe? Que nem aquela coisa de olhar o texto e falar 

―ahn?‖, ―quê?‖, ―ahn?‖. Ler o texto e então se interessar por teatro. Foi um 

pouco assim e eu fiquei conciliando, esse tempo todo, esses dois perfis, 

pesquisadora, acadêmica e autora de texto de jornal. 

 

Para Brandão, a influência do momento político do Brasil e do mundo é importante 

para se entender o que se passava nos palcos. Era um momento de inquietação para os jovens, 

de rebelião juvenil mundial, de greves, passeatas em oposição ao governo militar brasileiro. 

Nesse sentido, assistir a uma peça tempos depois devido à censura era como  

(...) requentar café. Você faz o café e bebe é uma coisa; daqui a uma semana, 

você pega o café, requenta, é esquisito. Ainda é café, mas é esquisito, né? 

Então, o teatro, ele acontece, ele tem um tempo de concepção que é uma 

relação imediata, contemporânea. Se você pega uma peça montada hoje e 
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você quer remontar daqui a vinte anos, mesmo que seja com a mesma 

equipe, não é a mesma coisa porque o ar da época, o diálogo da época, eles 

ficam encerrados naquele momento. 

 

Sobre o ano de 1968, a teórica rememora fatos importantes que marcaram o período: 

(...) concordo bastante com a historiografia convencional de que a ditadura 

militar, quer dizer, nem sei se a gente pode usar esse termo ―Ditadura 

militar‖, mas o governo militar, os governos que resultaram do golpe militar 

começam a ter uma vivência de letra e fato em 68, 69 e é quando há um 

endurecimento efetivo do regime é uma transformação muito clara das 

regras em jogo. Até esse momento, não existia o estado de força tão 

claramente constituído. Agora, os anos 60, eu creio que é uma década que 

ainda vai dar muito trabalho pros pesquisadores, pros estudiosos porque eu 

vejo que ela tem um sentido na transformação do mundo muito grande. Há 

um movimento que eu já me referi antes. É a transformação da possibilidade 

de poder, que é o acesso dos jovens ao poder. De repente, há uma mudança 

que é uma mudança cultural muito decisiva. Questões como a encenação de 

Hair, toda a rebelião, todo o movimento hippie, todo o movimento contra a 

guerra do Vietnã, enfim, existem diversos elementos que apontam pra uma 

coisa estrutural, uma mudança estrutural que acontece na sociedade do 

ocidente. 

 

A resposta de Brandão pode ser entendida na medida em que, nesse período era uma 

estudante universitária. No que diz respeito ao AI-5 e sua relação com o teatro, a entrevistada 

não acredita numa influência tão direta. Para corroborar essa afirmação, cita o exemplo do 

crítico Yan Michalski e sua decepção ao fim do governo militar: 

(...) todo mundo esperava que as gavetas estariam abarrotadas de originais 

que foram impedidos de chegarem à luz; na verdade as gavetas estavam 

vazias. Não havia nada que tivesse sido concebido e que não tivesse sido 

montado. Quer dizer, há uma prática de confronto, há uma prática de 

amedrontamento (...). 

 

Tratava-se de uma transgressão permitida, isto é, escrevia-se e montava-se aquilo que 

seria possível de levar aos palcos no período: 

quer dizer, na verdade, não existe aquela visão de século XIX, do mocinho e 

do bandido, do bem e do mal, então eu tenho artistas heróicos, ávidos pra 

falar com a cabeleira à la Castro Alves, que saem pelas praças e a polícia 

prende. Não, isso não existe, isso é uma visão de folhetim inspirado numa 

imagem do século XIX. O que existe é uma sociedade que continua vivendo, 

que continua produzindo e que tem um estado que julga, que pode preservar-

se com o poder, ditando determinadas regras. As pessoas tomam 

conhecimento dessas regras e procuram seguí-las e aí elas vão cometer 

infrações, mas infrações dentro do jogo proposto. Você aceita o campo que o 

inimigo delimita pra você agir. É diferente de você falar ―não! Não vou jogar 

coisa nenhuma. Vou rasgar a bola, não quero saber disso!‖ Percebe? Mas é 

muito complicado você ver a adesão que existe, a sintonia que existe entre 

produção cultural e Estado. Porque nós estamos num país em que a produção 
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cultural nunca conseguiu ter independência clara diante do Estado, diante da 

proposição do Estado. 

 

Dentro desse jogo de regras imposto pelo regime militar, O Rei da Vela, segundo 

Brandão, tem sua importância, talvez não como marco divisor do teatro moderno, mas como a 

aproximação entre artes plásticas e teatro. Essa aproximação se dá na medida em que se leva 

ao palco as propostas de Helio Oiticica e sua obra tropicalista. Apesar dessa aproximação, o 

cenário da peça 

é uma coisa híbrida, curiosa porque, veja bem, quando as artes plásticas tá 

saindo da questão da tela e da moldura, chamando a questão da 

bidimensionalidade, O Rei da Vela está trabalhando com o telão e voltando à 

questão do cenário pintado bidimensional, que seria pré-moderno. No caso 

de O Rei da Vela, ela não tem o colorido crítico, esse cenário é naturalizado; 

a cena não conversa em profundidade com esse cenário. É como se fosse um 

lugar neutro, não há uma dúvida a respeito do lugar do palco. Então, nesse 

sentido, ele vê o Hélio Oiticica e a questão das artes plásticas de uma forma 

regressiva, reacionária. 

 

A transgressão da peça, na opinião de Brandão, estaria no ator, em sua interpretação 

debochada, como é o caso da escolha de Renato Borghi para o papel principal. De baixa 

estatura, Borghi em nada corresponde à figura de primeiro ator, galã. Além disso, O Rei da 

Vela é irreverente pois traz informações do teatro de revista, do teatro da praça Tiradentes: 

eu acho que a montagem é importante, porque consegue trazer esse texto 

finalmente para o palco. Mas ele vem para o palco dentro dos limites que a 

classe teatral apresenta naquele momento. 

 

Com relação à censura, Brandão não rememora nenhum fato em especial, mas 

comenta que, devido à temática, seria um ―prato cheio para a censura‖. Sua impressão sobre a 

montagem é assim narrada: 

(...) eu era universitária, era jovem. O Oficina fez uma excursão pelo país 

que se chamou Saldo para o Salto e ele teve aqui no Rio, no teatro João 

Caetano. Minha faculdade, a federal, era ali do lado, no largo São Francisco 

e eu fui ver O Rei da Vela e o Galileu. Eu era estudante de História, uma 

jovem estudante de História. Eu tava muito mais interessada em O Galileu. 

(...) Então eu vi O Rei da Vela, mas ficou pouquíssima memória na minha 

cabeça, sabe assim? (...) Eu tenho uma vaga lembrança da cena do carnaval e 

O Rei da Vela não ficou. (...) 

Sei que eu vi O Rei da Vela, A Vida de Galileu, não lembro mais em que 

ordem que eu vi e Os Pequenos Burgueses eu não quis ver quando eu tive a 

oportunidade. Era uma jovem rebelde estudante de história. Não tinha 

escolhido o teatro ainda, não tava trabalhando com teatro. Eu ia muito ao 

teatro, eu gostava muito de teatro, lia tudo, mas não me impressionou. 
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CAPÍTULO 7 - A VELA SEGUE ACESA: LEGADO MODERNISTA E INOVAÇÃO ESTÉTICA 
 

 

(...) o teatro não imita a vida, coloca-a noutro plano. 

(PEIXOTO, 1967, p. 28) 

 

 

Um estudo de caso sempre foi algo desejado, desde os tempos de graduação em 

História. O primeiro seminário apresentado foi sobre um texto do historiador Carlo Ginzburg, 

O queijo e os vermes (1987). Estaria ali o embrião da vontade em realizar num estudo de caso. 

A trajetória que levou a esta dissertação passou por pesquisas ainda na graduação sobre 

censura ao teatro entre 1964 e 1967. 

O interesse pelo período da Ditadura Militar e pelos mecanismos de repressão e 

censura já estava presente desde o ensino médio, por intermédio de uma professora dedicada à 

sua profissão. Para estudar o período de 1930 e o governo de Getúlio Vargas, realizou-se um 

―julgamento‖. A professora fez com que todos os alunos participassem e se mobilizassem; 

cada um com seu papel, ou de testemunha de defesa, de acusação, réu ou ainda como 

advogado de defesa ou acusação. O papel designado de advogada de defesa era um dos mais 

difíceis. Pagu era testemunha da acusação, assim como Olga
102

, esposa de Luis Carlos Prestes. 

A melhor forma de defesa era conhecer a fundo cada uma das testemunhas históricas. Foi de 

um projeto escolar que o desejo em seguir pesquisando o assunto que se chegou a essa 

dissertação. 

Na graduação, a intenção em seguir pesquisando sobre o tema de regimes repressivos 

continuou, levando-nos à questão da censura. Da censura propriamente dita àquela aplicada 

ao teatro nos anos 1960 foi um caminho curto. Chegou-se ao Oficina por uma aproximação 

com Chico Buarque e o seu Roda Viva. Porém, a peça de Chico fugia ao recorte adotado, o 

período dos primeiros anos de Ditadura Militar (1964 a 1967). Os Inimigos e O Rei da Vela 

pareceram apropriadas para a monografia. Após o término da pesquisa e da graduação alguns 

questionamentos surgiram sobre o caminho da peça de Oswald após 1968. Uma peça, 

aparentemente datada, liberada sem nenhum tipo de corte, com grande sucesso de público, de 

repente é vetada em todo o território nacional. Qual a razão que levaria ao veto? Haveria uma 

ligação entre 1968 e a implementação do AI-5 com a censura? Estes foram os motes para a 

proposição de uma pesquisa que estudasse a fundo uma encenação que passava pelos 
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principais contextos políticos do Brasil: governo de Getúlio Vargas, o Estado Novo e 

Ditadura Militar, desde seu início até seu endurecimento. Uma peça teatral capaz de abarcar 

os principais acontecimentos políticos de um país. Ao longo da pesquisa tais questionamentos 

foram solucionados e outros surgiram: era necessário um estudo não apenas da conjuntura 

política cultural do Brasil na década de 1960, mas também e principalmente de sua gênese em 

1930. 

 

 

7.1 O Rei: um capítulo do Teatro Brasileiro 

 

 

ABELARDO I – Suma-se daqui (LEVANTA-SE) Saia ou chamo a polícia. 

É só dar o sinal de crime neste aparelho. A polícia ainda existe... 

CLIENTE – Para defender os capitalistas! E os seus crimes! 

ABELARDO I – Para defender o meu dinheiro. Será executado hoje mesmo. 

(TOCA A CAMPAINHA) Abelardo! Dê ordens para executá-lo! Rua! 

Vamos. Fuzile-o. É o sistema da casa. 

CLIENTE – Eu sou um covarde (VAI CHORANDO) O Senhor abusar de 

um fraco, de um covarde! 

(MENOS CLIENTE) 

ABELARDO I – Não faça entrar mais ninguém hoje, Abelardo. 

ABELARDO II – A jaula está cheia... Seu Abelardo! 

ABELARDO I – Mas esta cena basta para nos identificar perante o público. 

Não preciso mais falar com nenhum dos meus clientes. São todos iguais. 

Sobretudo não me traga mais pais que não podem comprar sapatos para os 

filhos... 
103

 

 

Abelardo I, o Rei da Vela, não precisa se apresentar à plateia. Com apenas uma cena 

em que julga a dívida de um cliente-tipo, já é possível reconhecê-lo como a personagem 

principal, como o primeiro Abelardo. A quebra no ritmo que Oswald propõe em seu texto 

teatral será uma das principais marcas de sua originalidade em palcos brasileiros. Talvez sua 

proposta não fosse inédita, mas a junção desse e outros elementos como o ―procedimento de 

máscara‖ (CAMPOS, 1991, p. 25), em que o nome do herói designa um traço característico da 

personagem, estabelecem uma quebra de paradigma. 

A temática não era em si, nova, mas foi a visão desmistificadora do país (Brasil) que o 

colocou não como o primeiro texto teatral moderno, mas ―(...) representou o exemplo 

inaugural de um teatro concebido segundo os princípios do modernismo (...)‖ (MAGALDI, 

1991, p. 7). Essa foi a maior contribuição de Oswald com O Rei da Vela, trazer os princípios 

do modernismo aos palcos, mesmo que isso significasse anos na obscuridade. 
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O texto de Oswald de Andrade ficou mais de 30 anos sem uma montagem. Esse fato 

não seria o bastante para significar algo essencial para o teatro brasileiro, ou para a história da 

censura. Depois da apresentação do objeto desse estudo de caso e da descrição da amostra 

selecionada, podemos afirmar que a importância da peça não está exclusivamente em sua 

autoria, ou no contexto político e social, ou na condição do teatro em determinado momento; 

ela se dá na confluência de diversos fatores que levaram O Rei da Vela aos palcos. E que 

também retiraram a peça de cena. 

Conforme apresentado no primeiro capítulo, a explicação para a demora de sua 

primeira encenação reside no fato de O Rei da Vela estar impregnada do contexto político em 

que foi concebida e a que se refere. Daí levarmos em conta a censura aplicada ao teatro na 

década de 1930. Além desse fator, há a própria situação do teatro paulista. Não havia espaço 

para um texto como o proposto por Oswald, e muito menos público pagante. Seu texto exigia 

certos avanços na estética teatral que, apenas em 1967, poderiam ser resolvidos através do 

desenvolvimento de outras artes como as plásticas, por exemplo. 

Havia ainda a figura do autor, Oswald de Andrade, ambíguo e polêmico. Ora colocado 

como cânone da literatura brasileira, fundador do Modernismo no Brasil, ora colocado como 

comunista panfletário que não trouxe grandes novidades dramáticas, caindo no melodrama 

típico dos anos de 1930 (COSTA, 1998, p. 151). Esta ambiguidade foi explorada tanto para a 

liberação da peça, como para sua condenação. Isso pôde ser comprovado pelas justificativas 

dos censores que, por vezes, a liberavam por se tratar de uma peça da década de 1930, com 

temas já datados, de autoria de Oswald, ora a vetavam por ser uma metáfora sobre questões da 

atualidade, e pelo autor ser de orientação esquerdista. É também por causa dessa ambiguidade 

da figura do autor que se explica, em parte, o silêncio que sofreu nas páginas da Folha de S. 

Paulo até meados dos anos 1960. 

A validade do texto para os anos 60 sofre também dessa ambivalência que o nome de 

Oswald passou. Até que ponto era um texto anacrônico para a realidade do Brasil de então? 

Não há um consenso, mas podemos aferir através das leituras das críticas em jornal e pelas 

entrevistas realizadas que, embora a temática tratasse de questões e nomes do período de sua 

escrita, a peça encenada pelo Oficina trouxe novos elementos que agregaram conteúdo ao 

texto. Eram elementos estéticos, como cenário, figurino e a própria forma de direção de José 

Celso Martinez Corrêa. Assim, a temática de 1930 foi utilizada como metáfora para a 

realidade de 1960, confirmando a validade do texto de Oswald de Andrade. Retomando as 

palavras de Jacob Guinsburg em entrevista: 
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o que a peça efetivamente mostrou foi de que ela tinha um potencial teatral 

que não tinha sido e que tinha validade. Como continuava a ter, como 

suponho que ainda continua hoje. Porque, se ela só teve validade então, ela 

tem uma datação histórica, certo? Ela tem uma morte histórica. O que se 

mostrou então é que ela não tinha tido a morte histórica. Que ela não era 

uma referência datada. Que ela tinha potencial teatral para ser recebida como 

uma metáfora de um discurso teatral. 

 

Como a peça foi efetivamente aos palcos em 1960, podemos dizer que sua morte 

histórica era uma inverdade. Desse ponto de vista ela sobrevive ao ano de 1968 apesar de 

todos os reveses com a censura da época. 

A partir do estudo que realizamos confirmamos nossa hipótese inicial: as memórias 

erigiram o ano de 1968 como marco divisório da censura no Brasil devido ao endurecimento 

do regime militar. Este endurecimento, marcado pela implementação do AI-5, que levou à 

evasão de parte da classe intelectual brasileira, foi interpretado como censura. Além disso, a 

questão ficou mais pautada pela censura à imprensa do que a aplicada às diversões públicas da 

época, entre elas, o teatro. Como a censura à imprensa, embora não legislada de forma clara e 

objetiva, afligiu boa parte dos veículos de comunicação da época principalmente após 1968, 

as memórias erigiram esse ano como marco da censura. 

Apesar disso, não negamos que a censura aplicada ao teatro tenha causado grandes 

incômodos no período; apenas pontuamos que talvez não tenha sido por causa exclusivamente 

do endurecimento do regime militar brasileiro. Há uma conjuntura que levou a mudanças na 

censura ao teatro, como já vimos no segundo capítulo da presente dissertação. Dentre essas 

mudanças, temos a federalização do órgão censório. A federalização modificou a prática e o 

envolvimento entre censores e censurados. Pudemos observar essa mudança principalmente 

na descrição dos processos censórios estadual e federal. Enquanto a censura estadual fazia 

tanto a análise do texto, como depois sua posterior verificação no ensaio geral, a censura 

federal era feita em etapas. Primeiro era realizada uma avaliação pelos órgãos estaduais que 

encaminhavam os processos para apreciação federal; num segundo momento, após a 

avaliação, o resultado era levado aos órgãos estaduais que deveriam emitir parecer dos 

ensaios gerais. Esses pareceres eram enviados novamente a Brasília, para que o diretor da 

DCDP publicasse a resolução final; esta deveria ser encaminhada aos interessados. Como se 

vê, a burocracia, embora tenha mantido os padrões de análise de texto e de ensaio geral, ficou 

circunscrita a diversos procedimentos que dificultavam a liberação da peça. Além disso, como 

a análise do texto era realizada por uma turma de censores e a verificação do ensaio geral por 

outra, havia divergência de opiniões. Um mesmo censor não acompanhava todo o processo de 
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uma peça. Essa modificação era significativa pois não havia mais uma relação tão próxima 

entre censor e censurado. 

A burocratização foi inclusive a causa de O Rei da Vela estar vetada em todo território 

nacional de acordo com um portaria e mesmo assim continuar sendo encenada pelo Oficina. 

Essa falta de comunicação entre os diversos órgãos foi o motivo da peça conseguir 

permanecer nos palcos. Enquanto uma liminar assegurava o texto de Oswald no teatro, a peça 

estava proibida pela censura federal. Este impasse durou anos, sem que houvesse no processo 

federal um documento oficial da liminar impetrada pelo Oficina. Apenas com a criação do 

Conselho Superior de Censura (CSC) é que a peça foi liberada oficialmente, já na década de 

1980. Ou seja, o texto de Oswald passou mais de dez anos proibido. 

O veto à peça inclusive se deu por vários motivos conjunturais: desde a estética do 

Oficina, como a federalização da censura, até o momento político de endurecimento do 

regime militar, levando diversos artistas ao exílio. Outro fator foi a ambiguidade da figura de 

Oswald já colocada anteriormente. 

Com relação à questão estética e política da encenação e do texto, confirmamos 

também nossa hipótese de que a montagem do Oficina foi influenciada pelo contexto político, 

social e cultural do país ao mesmo tempo em que o influenciou através de sua proposta cênica 

e estética. Esta proposta mais tarde foi lida como parte do movimento tropicalista que agregou 

artes plásticas, música e cinema brasileiros. Embora os participantes da montagem de 1967 

Etty Fraser e Renato Borghi enfatizem mais a proposta temática e política do teatro de 

Oswald, para o público em geral, a memória que permaneceu sobre O Rei da Vela foi da 

estética do Oficina. Ou seja, a encenação do Oficina marcou mais a memória do que talvez a 

proposta de denúncia política que o grupo pretendeu ao montar a peça. 

As entrevistas realizadas nos levam a afirmar também que as memórias em torno de O 

Rei da Vela dizem respeito mais sobre a estética da peça do que à censura que teria sofrido. A 

explicação se deve ao fato da imprensa não ter enfatizado o veto ao texto de Oswald. Prova 

disso é a reportagem da Folha de S. Paulo que mostramos no capítulo anterior: 

o espetáculo, de agora, que tinha seu lançamento previsto para o próximo dia 

23, espera uma definição da Censura que, em São Paulo (e a Censura em 

Brasília confirmou há três dias a informação), avisou o grupo Maré que ―O 

Rei da Vela‖ está ―embargado‖ desde 74, e portanto proibido de ser 

encenado, para espanto de muita gente, que não sabia desse veto, que se 

espera seja o último de uma série de que a peça foi alvo, desde que foi 

escrita, em 1933. Mesmo sua montagem de 67 só foi possível (e nisso ela foi 

pioneira) através de um recurso judicial. Como de lá para cá, ninguém mais 

quis montar ―O Rei‖, que o público viu ainda em 71, o assunto morreu até 

aqui. 
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Na visão dos entrevistados, a censura ao teatro foi dura, porém não o aniquilou. A 

própria crítica Tania Brandão citou o caso de Yan Michalski: 

(...) todo mundo esperava que as gavetas estariam abarrotadas de originais 

que foram impedidos de chegarem à luz; na verdade as gavetas estavam 

vazias. Não havia nada que tivesse sido concebido e que não tivesse sido 

montado. Quer dizer, há uma prática de confronto, há uma prática de 

amedrontamento (...). 

 

Ou seja, o teatro trabalhou dentro das possibilidades que o contexto permitia. Embora 

muitas peças tenham sido cortadas, e até mesmo vetadas e atacadas por comandos de 

repressão da direita, o teatro sobreviveu. Robert Darnton (1998), ao trabalhar com os livros 

proibidos da França pré-revolucionária traz importantes teorias sobre a circulação dessas 

obras e a sobrevivência das mesmas. Segundo o historiador, a proibição das obras propiciou 

uma indústria de livros ilegais: 

o rasgar e queimar livros proibidos no pátio do Palais de Justice, em Paris, o 

carrasco prestava homenagem à força da palavra impressa. Geralmente, 

porém, destruía cópias espúrias, enquanto os magistrados retinham os 

originais – e eram menos pródigos em seus autos-de-fé do que em geral se 

acredita. Sabendo que nada promovia melhor as vendas do que uma boa 

fogueira, preferiam apreender livros e aprisionar livreiros com o mínimo 

possível de estardalhaço. Segundo uma estimativa, as autoridades 

condenaram em média apenas 4,5 livros e panfletos por ano nas décadas de 

1770 e 1780 e publicamente queimaram só dezenove. 

Todavia, enquanto essas obras ardiam em chamas, milhares de outras 

circulavam secretamente pelos canais do comércio clandestino. Esses canais 

levavam a leitores de todo o reino a ração básica de literatura ilegal. Mas 

ninguém os conhece. (DARNTON, 1998, p. 19) 

 

Aplicando essa citação em nosso trabalho, retomamos nossa ideia de que ao mesmo 

tempo em que a peça de O Rei da Vela foi influenciada pelo contexto político e censório, 

influenciou-o também. Isto é, sua encenação, realizada nos moldes propostos pelo Oficina só 

foi possível devido ao contexto em que estava inserida. 

Darnton conclui que os livros e, consequentemente, as ideias neles contidas, 

circularam na França, a despeito da censura que sofreram, contribuindo para a divulgação do 

Iluminismo que, mais tarde, seria usado na Revolução Francesa. Em relação a O Rei da Vela, 

a censura ao texto de Oswald teve efeito contrário ao que objetivavam os censores; ao invés 

de aniquilar o texto, perpetuaram-no. 

Uma peça proscrita dos palcos já em sua gênese, tanto devido ao contexto político e 

teatral, como por causa de seu autor, suas exigências estéticas e sua temática, sobrevive a 

ponto de ir aos palcos 30 anos após sua escrita. Apesar de ter sido publicada em 1937, só é 

montada por um grupo na década de 1960, em plena Ditadura Militar Brasileira; estreia; causa 
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impacto e choca parte do público mais por sua proposta estética do que por sua temática; vai à 

Europa, causando tanto impacto quanto no Brasil; passa por nova censura; é vetada; continua 

sendo encenada a despeito da proibição; é liberada somente em 1980; é vetada quando levada 

ao cinema; é liberada apenas em 1982. 

Considerando que foi escrita em 1933, é possível afirmar que a história de O Rei da 

Vela tem quase 50 anos até ser completamente liberada. Apesar de todas as dificuldades é 

uma peça que resiste no tempo, sendo lembrada até hoje como gênese e parte integrante do 

movimento tropicalista. O que permaneceu não foi sua trajetória com a censura, mas suas 

propostas teatrais. Assim, a história de O Rei da Vela é definida não por um único elemento, 

mas por uma conjuntura: a história de Oswald de Andrade, sua trajetória no movimento 

modernista e no Partido Comunista; o contexto político do Brasil de 1930; a história da 

censura no Brasil; a história do Oficina; o contexto político brasileiro durante a Ditadura 

Militar; os anos de 1967 e 1968; a história do tropicalismo; a história social, cultural e política 

de um país. Aí reside a importância de um estudo que resgate as memórias a respeito de um 

texto teatral, sua encenação e sua luta para se manter nos palcos. Talvez O Rei da Vela não 

seja o caso mais emblemático da história da censura ao teatro no Brasil, mas, com certeza é 

um capítulo dessa história. Através dele podemos discutir a história da censura no Brasil e a 

história do teatro brasileiro. 

Oswald talvez não tenha modernizado o teatro como pretendia, mas conseguiu ir aos 

palcos a despeito dos entraves que permeavam seu texto. O Rei da Vela é um representante 

dos muitos espetáculos que resistiram ao tempo e à repressão. Tomando as palavras de José 

Celso Martinez Corrêa (1967, p. 52) em 1967: ―Espero passar a bola para frente com o 

mesmo impulso que a recebi. Força total.‖ Fica a contribuição para que novos estudos 

continuem o que iniciamos aqui. 
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APÊNDICE A - Amostra de jornal de 1967 a 1982 
 

 

TÍTULO AUTORIA DATA  CADERNO  

1. Peça nacional vai reabrir o Oficina  -  22/03/1967 Ilustrada 

2. Etti deixou os doces e pensa no 

"Governador" 
 -  26/03/1967 Ilustrada 

3. Oficina em Curitiba  -  25/05/1967 Ilustrada 

4. Ítala Nandi vê o "caos do bonzinho"  -  14/08/1967 Ilustrada 

5. [Propaganda de O Rei da Vela]  -  15/09/1967 Ilustrada 

6. "O Rei da Vela" reabre o Oficina  -  19/09/1967 Ilustrada 

7. Antecipado "O Rei da Vela"  -  26/09/1967 Ilustrada 

8. O teatro de Oswald de Andrade  -  27/09/1967 Ilustrada 

9. Amanhã é dia do "Rei da Vela"  -  28/09/1967 Ilustrada 

10. "O Rei da Vela" hoje no Oficina  -  29/09/1967 Ilustrada 

11. Noite do "Rei da Vela" foi sucesso no 

Oficina 
 -  30/09/1967 Ilustrada 

12. [Propaganda de O Rei da Vela]  -  01/10/1967 Ilustrada 

13. O Rei da Vela - I 
Paulo 

Mendonça 
03/10/1967 Ilustrada 

14. "O Rei da Vela" provoca reações  -  04/10/1967 Ilustrada 

15. Chamada da reportagem - "O Rei da 

Vela" provoca reações 
 -  04/10/1967 Capa 

16. [Propaganda de O Rei da Vela]  -  05/10/1967 Ilustrada 

17. O Rei da Vela -II 
Paulo 

Mendonça 
05/10/1967 Ilustrada 

18. Censura sobe ao palco para tirar 

canhão e sorvete do "Rei da Vela" 
 -  11/10/1967 Ilustrada 

19. "Rei da Vela" no Coliseu Santista  -  01/12/1967 Ilustrada 

20. "Rei da Vela" em Santos  -  05/12/1967 Ilustrada 

21. "Rei da Vela" no fim  -  12/12/1967 Ilustrada 

22. Bolsa de Cinema e Teatro  -  13/12/1967 Ilustrada 

23. Bolsa de Cinema e Teatro  -  14/12/1967 Ilustrada 

24. 150 do "Milagre", 100 do "Rei"  -  14/12/1967 Ilustrada 

25. Críticos paulistas indicam os 

melhores em teatro e música 
 -  04/01/1968 Ilustrada 

26. 13 no Rio  -  17/01/1968 Ilustrada 

27. Do Rio  -  25/01/1968 Ilustrada 

28. General de Censura em novo ataque 

às peças 
 -  30/01/1968 Ilustrada 

29. Tavares de Miranda 
Tavares de 

Miranda 
07/02/1968 Ilustrada 

30. Oficina em todas as frentes 
Paulo 

Mendonça 
13/02/1968 Ilustrada 

31. Pequenos Burgueses no Sul e BH  -  16/03/1968 Ilustrada 
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32. "Molière" de teatro será anunciado 

dia 4  
22/03/1968 Ilustrada 

33. Retrospecto (ainda) 
Paulo 

Mendonça 
24/03/1968 Ilustrada 

34. Air France divulga o "Prêmio 

Molière" 
 -  05/04/1968 Ilustrada 

35. Divulgado os vencedores do 

"Governador" de teatro 
 -  06/04/1968 Ilustrada 

36. Noite da Banana 
Adones de 

Oliveira 
09/04/1968 Ilustrada 

37. Oficina embarca sem ajuda  -  10/04/1968 Ilustrada 

38. Chico não irá com o Oficina  -  11/04/1968 Ilustrada 

39. "O Rei da Vela" na Europa  -  17/04/1968 
 

40. "Rei da Vela" em Nancy, hoje  -  27/04/1968 Ilustrada 

41. Entregues em noite de gala os 

prêmios Molière e Air France 
 -  01/05/1968 

 

42. "O Rei da Vela" chega em Paris Paulo Ramos 16/05/1968 Ilustrada 

43. Texto e Direção 
Paulo 

Mendonça 
26/05/1968 Ilustrada 

44. O rei subversivo  -  10/07/1968 Ilustrada 

45. Diretor reage à proibição de "O Rei 

da Vela" 
 -  12/07/1968 Ilustrada 

46. Artistas teatrais enviarão memorial a 

Gama e Silva 
 -  15/07/1968 Ilustrada 

47. [Propaganda de O Rei da Vela]  -  03/10/1968 Ilustrada 

48. [Propaganda de O Rei da Vela]  -  09/10/1968 Ilustrada 

49. [Propaganda de O Rei da Vela]  -  10/10/1968 Ilustrada 

50. [Propaganda de O Rei da Vela]  -  13/10/1968 Ilustrada 

51. [Propaganda de O Rei da Vela]  -  01/11/1968 Ilustrada 

52. Tavares de Miranda 
Tavares de 

Miranda 
09/11/1968 Ilustrada 

53. [Propaganda de O Rei da Vela]  -  10/11/1968 Ilustrada 

54. Oficina em atividade  -  10/01/1969 Ilustrada 

55. "Governador" de 67: entrega é 2ª 

feira 
 -  25/04/1969 Ilustrada 

56. José Celso Martinez: "O Novo está 

Velho" 

Jefferson del 

Rios 
19/02/1971 Ilustrada 

57. Rei da Vela no "MIS"  -  02/06/1971 Ilustrada 

58. O mundo contra o público medíocre 
Sônia 

Morgenstern 
01/01/1972 Ilustrada 

59. Recado RP 22/06/1973 Ilustrada 

60. Kiko ensaia "A Morta"  -  11/10/1974 Ilustrada 

61. "A Morta" ou a volta de Oswald de 

Andrade 
 -  23/10/1974 Ilustrada 

62. A Morta 
Jefferson del 

Rios 
08/11/1974 Ilustrada 

63. Oswald de Andrade chega ao cinema, 

sem tropicalismo 
 -  14/03/1975 Ilustrada 
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64. A crítica aos críticos, por Renato e 

Ester 

Regina 

Penteado 
14/11/1975 Ilustrada 

65. Sábato responde  -  21/11/1975 Ilustrada 

66. Procópio Ferreira 
Renato de 

Moraes 
11/02/1976 Ilustrada 

67. Prefeitura compra acervo fotográfico  -  07/03/1976 Ilustrada 

68. "O Rei da Vela" por estudantes  -  05/11/1977 Ilustrada 

69. Tropicalismo: 10 anos depois  -  15/01/1978 Folhetim 

70. Oswald e o folclore da Bahia no 

Projeto Mambembe 
 -  13/02/1978 Ilustrada 

71. Zé Celso está voltando ao Brasil  -  27/06/1978 Ilustrada 

72. José Celso voltou ao Brasil  -  28/06/1978 Ilustrada 

73. Zé Celso: "Vamos iniciar tudo de 

novo" 
 -  30/06/1978 Ilustrada 

74. Zé Celso tá aqui Jary Cardoso 09/07/1978 Folhetim 

75. O que o país perdeu com o ato 5 Wilma Ary 31/12/1978 Folhetim 

76. Zé Celso e Grupo Oficina enfrentam 

a voz do povo 
 -  04/03/1979 Ilustrada 

77. Serafim ficou no meio da sua ponte 

grande 

Jefferson del 

Rios 
31/03/1979 Ilustrada 

78. O Teatro Oficina reabre com tudo 
Gilberto 

Galvão 
21/04/1979 Ilustrada 

79. Renasce o cinema paulista Jairo Ferreira 22/06/1979 Ilustrada 

80. Grupo Oficina ainda espera apoio 

para continuar vivo 
 -  17/08/1979 Ilustrada 

81. Atenção, luz sobre Zé Celso 
Gilberto 

Vasconcelos 
06/07/1980 Ilustrada 

82. "O Rei da Vela"  -  04/08/1980 Ilustrada 

83. Aproveite, não há novidades Claudio Pucci 18/08/1980 Ilustrada 

84. Ensaio geral para a volta do proibido 

"Rei da Vela" 
Claudio Pucci 18/08/1980 Ilustrada 

85. Teatro  -  18/08/1980 Ilustrada 

86. Liberada a peça teatral "O Rei da 

Vela" 
 -  10/10/1980 Ilustrada 

87. Conselho de Censura critica Carlos 

Melo 
 -  10/10/1980 Ilustrada 

88. A aventura do teatro paulista 

Maria 

Thereza 

Vargas 

16/08/1981 Folhetim 

89. "Rei da Vela" pode ir ao certame  -  19/05/1982 Ilustrada 

90. "O Rei da Vela" pode ser liberado 

amanhã 
 -  20/05/1982 Ilustrada 

91. Liberado filme de Zé Celso, só depois 

do festival 
 -  27/05/1982 Ilustrada 

92. "Le Roi", de José Celso, só para os 

franceses 

Radha 

Abramo 
01/07/1982 Ilustrada 

93. Súmula Ilustrada  -  01/07/1982 Ilustrada 
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94. Depois da ressaca, a censura 
Newton 

Rodrigues 
07/07/1982 1º Caderno 

95. Texto de Oswald em estréia carioca Isa Cambará 13/08/1982 Ilustrada 

96. Aperto da tesoura  -  09/09/1982 Ilustrada 

97. "Rei da Vela" será examinado pelo 

Conselho 
 -  15/09/1982 Ilustrada 

98. Polícia Federal devolverá os 

pareceres sobre "Pra Frente" 
 -  17/09/1982 Ilustrada 

99. Oficina de censuras  -  20/09/1982 1º Caderno 

100. O julgamento do rei  -  20/10/1982 Ilustrada 

101. Rei em julgamento  -  21/10/1982 Ilustrada 

102. Censura libera "O Rei da Vela"  -  22/10/1982 1º Caderno 

103. Oficina volta com o "Rei" 
Mauro Sérgio 

Conti 
02/11/1982 Ilustrada 

104. Em exposição, o vídeo e suas 

possibilidades 
 -  05/11/1982 Ilustrada 

105. Teatro das paixões  -  08/12/1982 Ilustrada 
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APÊNDICE B - Documentos do processo federal de O Rei da Vela (1968-1983) 
 

 

DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

1. Capa processo 1 1967-1983  -   -  
 

2. Requerimento 15/12/1970 
Thereza de 

Moura Bastos 

Diretor do 

Departamento de 

Censura Federal de 

Brasília 

A autora é 

representante do 

Teatro Oficina 

3. Autorização da 

SBAT 
15/12/1970 SBAT Teatro Oficina 

Autorização para a 

peça ser representada 

no teatro João 

Caetano 

4. Parecer 17/12/1970 

Carlos 

Alberto 

Milhomem de 

Sousa 

 -  
Classificação: 18 

anos, com cortes 

5. Memorando 18/12/1970 

Carlos 

Alberto 

Milhomem de 

Sousa 

Chefe da SCDP 

Técnico de Censura 

comunica que as 

solicitações (cortes) 

foram obedecidas, ao 

que, no verso o Chefe 

da SCDP escreve 

"Libere-se com a 

impropriedade de 18 

anos" 

6. Certificado de 

Censura 
18/12/1970 

Chefe da 

SCDP - 

Geová Lemos 

Calvacante 

 

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 

Válido até 18/12/1975 

7. Parecer do ensaio 

geral 
08/02/1971 

Sônia Conti 

Braga e José 

Alves de Sá 

Chefe da TCDP 

"Sugeri a mudança de 

vestuário em um dos 

personagens, o irmão 

de Heloísa, a fim de 

não provocar qualquer 

semelhança com o 

fardamento do 

Exército Brasileiro" 



 

 

P
ág

in
a1

9
4
 

DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

8. Ofício 29/05/1968 Etty Fraser Censor Federal 

Atriz solicita nova 

censura, visto que o 

certificado anterior 

vencia em 30/5/68. 

Enfatiza que a peça 

foi levada à Europa e 

que pretende 

continuar a temporada 

no Brasil. 

9. Parecer 18/06/1968 C. Montebello  -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

10. Parecer 12/06/1968 
Maria Ribeiro 

de Almeida 
 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

11. Telegrama 18/06/1968 

Chefe da 

SCDP - 

Aloysio 

Muhlethaler 

de Souza  

Marina de Mello 

Ferreira -  chefe da 

Turma de Censura da 

DR/DPF/ Guanabara 

Solicitação de 

remessa SCDP da 

peça com parecer do 

censor sobre assunto 

12. Ofício 21/06/1968 

Marina de 

Mello Ferreira 

-  chefe da 

Turma de 

Censura da 

DR/DPF/ 

Guanabara 

Chefe da SCDP - 

Aloysio Muhlethaler 

de Souza  

Envia o processo e 

―script‖ da peça 

teatral. Esclarece que 

a aprovação foi 

concedida pela Turma 

de Censura da 

Delegacia Regional 

no Estado de São 

Paulo 

13. Certificado de 

Censura 
15/12/1967 

Chefe do 

SCDP 
 - 

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 



 

 

P
ág

in
a1

9
5
 

DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

14. Parecer 22/12/1968  -   -  

"Difícil a liberação 

desta peça, apesar da 

mesma já estar 

autorizada por São 

Paulo conforme 

Certificado 1413/67, 

com a Impropriedade 

para menores até 18 

anos, estando no 

entanto o script em 

nosso poder sem 

autenticação da 

Censura de São 

Paulo." Escrito a mão 

em 05/01/1968: 

―Obs.: Após o ensaio 

geral confirmo o 

parecer acima." 

15. Ofício de 

encaminhamento da SBAT 
20/12/1967 

Djalma 

Bittencourt 
Chefe do SCDP 

Encaminha cópia da 

peça da Companhia 

José Celso Martinez 

Correa no Teatro João 

Caetano, com estreia 

marcada para o dia 5 

de janeiro de 1968. 

16. Telegrama 04/07/1968 

Chefe da 

SCDP - 

Aloysio 

Muhlethaler 

de Souza  

Delegado Regional 

DPF/GB - Luiz 

Carlos Reis de Freitas 

Comunica a proibição 

da peça em todo o 

território nacional 

17. Portaria 05/07/1968 

Chefe da 

SCDP - 

Aloysio 

Muhlethaler 

de Souza  

 -  

Portaria nº nº 37/68-

SCDP que proibe a 

peça O Rei da Vela 

18. Ofício 11/09/1968 

Chefe da 

SCDP - 

Aloysio 

Muhlethaler 

de Souza  

Diretor da Polícia 

Federal de Segurança 

Informa sobre o 

recurso interposto ao 

Ministro da Justiça 

contra o SCDP. 

Sugere o 

encaminhamento do  

processo a Assessoria 

Jurídica do DPF 
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DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

19. Ofício 12/09/1968 

Chefe da 

SCDP - 

Aloysio 

Muhlethaler 

de Souza  

Chefe do Gabinete do 

DPF 

Informa sobre o ofício 

endereçado ao Diretor 

da Polícia Federal de 

Segurança 

20. Ofício 04/10/1968 
Teatro 

Oficina 

Diretor do Serviço de 

Censura Federal 

Solicita revisão de 

censura. Escrito a 

mão: ―Em 23 de abril 

de 69, mantenho a 

interdição. 

Comunique-se ao 

interessado (Aloysio 

M.)" 

21. Autorização da 

SBAT 
04/10/1968 SBAT Teatro Oficina  -  

22. Ofício 22/10/1968 

Chefe da 

turma de 

Censura - 

Judith de 

Castro Lima  

Chefe da SCDP 

Atendendo à 

solicitação, informa 

que a peça está sendo 

encenada por estar 

com liminares e 

seguranças 

concedidas pela 

Justiça Federal 

23. Parecer 06/11/1968 

Censor 

Federal – 

Wilson de 

Queiroz 

Garcia 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

24. Parecer 19/11/1968 
José Vieira 

Madeira 
 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

25. Telegrama 14/01/1969 

Chefe da 

SCDP - 

Aloysio 

Muhlethaler 

de Souza  

Chefe do 

TCDP/DR/DPF/SP  

Solicita informação 

da liminar da peça 

26. Radiograma 21/02/1969 

Chefe da 

turma de 

Censura - 

Judith de 

Castro Lima  

Chefe da SCDP - 

Aloysio Muhlethaler 

de Souza  

Informa sobre a 

situação da peça e sua 

liminar 

27. Telegrama 24/04/1969 

Chefe da 

SCDP - 

Aloysio 

Muhlethaler 

de Souza  

Silvio Correra de 

Andrade – Delegado 

regional do DPF/São 

Paulo 

Solicita que se 

informe aos 

interessados da 

manutenção da 

interdição da peça 
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DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

28. Parecer 15/02/1971 

Galleno Tasso 

de Villanova 

Lins  

Chefe da Turma de 

Censura Federal 

Informa sobre o 

cumprimento das 

marcações da censura 

29. Parecer 15/02/1971 
Nei Rangel 

Calife  

Chefe da Turma de 

Censura Federal 

Informa sobre o 

cumprimento das 

marcações da censura 

30. Radiograma 12/02/1971 Chefia TCDP Chefe da SCDP/DPF 

Informa que a peça 

encenada é 

incompatível com as 

normas adotadas pelo 

governo, tendo em 

vista que a peça foi 

interditada em 1968. 

Determina exame da 

peça 

31. Parecer  -  
Luzia M. B. 

de Paula  
 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

32. Requerimento  -  

Sérgio 

Salazar, pelo 

grupo de 

Teatro do ITA 

Chefe de Censura de 

Polícia Federal 

Peça a ser apresentada 

a partir de 30/06/1973 

33. Ofício de 

encaminhamento da SBAT 
30/06/1973 SBAT Chefe do SCDP 

Encaminha cópia da 

peça do Grupo de 

Teatro do ITA 

34. Relatório da SCTC 1973 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

35. Parecer 31/07/1973 
Eliel José de 

Sousa  
 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

36. Requerimento  -  

Milton Eto 

para o Teatro 

de Estudantes 

Castro Alves 

Chefe de Censura de 

Polícia Federal 

Peça a ser apresentada 

a partir de 22/06/74, 

em São Bernardo do 

Campo 

37. Ofício de 

encaminhamento da SBAT 
23/05/1974 SBAT Chefe do SCDP 

Encaminha cópia da 

peça do Teatro de 

Estudantes Castro 

Alves 

38. Relatório da SCTC 1974 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 
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DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

39. Parecer 11/06/1974 

F. V. de 

Azevedo 

Netto - 

Chefe da 

SCTC/SC-

DCDP  

Chefe do Serviço de 

Censura 

Informa da falta de 

documentos como a 

liminar e conclui que 

"caso o processo não 

se encontre em forma 

ordenadamente 

correta, não cabe a 

esta SCTC a 

responsabilidade." 

40. Parecer 05/06/1974 
José Maria A. 

Tolentino  

Chefe do Serviço de 

Censura 

Conclui que estando a 

peça "sob judice" não 

cabe o exame de 

censura, mas o 

confronto com o texto 

liberado 

anteriormente 

41. Parecer 17/06/1974 

Reginaldo 

Oscar de 

Castro 

Chefe do Serviço de 

Censura 

Esclarece o porquê da 

devolução da peça 

sem parecer, uma vez 

que não se tratava de 

primeiro exame 

censório.  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

42. Ofício 01/06/1974 

Diretor da 

DCDP - 

Rogério 

Nunes 

Superintendente 

Regional do DPF-São 

Paulo 

Encaminha as 2ª e 3ª 

vias do script ao 

requerente e solicita 

avisar que a liberação 

foi negada de acordo 

com a Portaria 37/68 

43. Ofício 02/07/1974 

Diretor da 

DCDP - 

Rogério 

Nunes 

Superintendente 

Regional do DPF-São 

Paulo 

Solicita apreensão do 

certificado de 

18/12/1970 e 

informações sobre o 

recurso junto ao 

Ministro da Justiça e à 

1ª Vara da Justiça 

Federal de São Paulo 

44. Ofício 05/05/1976 

Diretor da 

DPF de 

Londrina - 

Waldemiro 

Francisco de 

Souza 

Diretor da DCDP 
Encaminha a peça 

para censura 

45. Requerimento 04/05/1976 

Antonio 

Clério 

Pellegrini  

Diretor da DCDP  -  
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DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

46. Relatório da SCTC 1976 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

47. Parecer 04/06/1976 

Selia 

Natalha 

Solte Rouver 

 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

48. Ofício 23/06/1976 
Diretor da 

DCDP 

Superintendente 

Regional do DFP no 

Paraná – SR/PR 

Encaminha textos e 

solicita que informe o 

interessado sobre a 

decisão da censura 

49. Ofício 20/10/1977 

Chefe do 

SCDP – 

SR/DPF-RJ - 

Wilson de 

Queiroz 

Garcia 

Diretor da DCDP 

Ecaminha o 

requerimento de 

Klauss Ribeiro 

Vianna 

50. Relatório da SCTC 1977 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

51. Parecer 15/12/1977 
Ivelica G. de 

Andrade 
 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

52. Ofício 22/12/1977 
Diretor da 

DCDP 

Superintendente 

Regional do DFP no 

Rio de Janeiro 

Encaminha textos e 

solicita que informe o 

interessado sobre a 

decisão da censura 

53. Ofício 29/12/1977 
Chefe da 

SCDP 
Diretor da DCDP 

Acusa o recebimento 

do ofício 

comunicando o veto. 

Encaminha os 

pareceres dos 

Técnicos de Censura 

da SCDP que também 

concluíram pela não 

liberação. Restitui o 

script que 

acompanhou os 

Técnicos para fazer 

parte do processo. 

54. Parecer 21/10/1977 
Marina de A. 

Brum Duarte 
 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

55. Parecer 03/11/1977 

Paulo César 

Oliveira 

Santos 

 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 
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DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

56. Relatório da SCTC 1977 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

57. Ofício 20/08/1980 
Chefe da 

SCDP/SR/RJ 
Diretor da DCDP 

Encaminha peça para 

censura, uma vez que 

teve liberação negada 

em 30/01/1978 

58. Ofício 11/08/1980 

Maria 

Helena da C. 

Medeiros 

Chefe do 

SCDP/SR/RJ  

Encaminha para 

exame censório o 

requerimento de Félix 

da Silva Carneiro, 

responsável pelo 

grupo de Teatro da 

Faculdade de Direito 

de Campos. Escrito a 

caneta: "Por tratar-se 

de peça anteriormente 

vetada, encaminhe-se 

à Brasília para 

apreciação.  

RJ 18/08/80 

Bel. Maria Cecília 

Martins Oliveira 

Chefe Substituta 

SC/SCDP/SR/RJ" 

59. Parecer 25/08/1980 

Coriolano de 

L. C. 

Fagundes 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

60. Parecer 26/08/1980 

Luiz 

Fernando 

Cardoso 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

61. Relatório da SCTC 1980 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Classificação: 

interdição da peça em 

pauta 

62. Ofício 01/08/1980 
Chefe do 

SCDP 
Diretor da DCDP 

Encaminha cópia de 

radiograma 
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DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

63. Radiograma 31/07/1980 
SCDP/DPF/ 

SR/SRJ 
SCDP/DPF/ SR/SRJ 

Esclarece que a peça 

está programada para 

o I Festival 

Universitário do 

Norte Fluminense a 

ser realizado no 

período de 29/8 a 

30/9/80 

64. Ofício 16/09/1980 

José Corrêa 

da Silva - 

Grupo Maré 

Diretor do DPF 
Solicita revisão do 

processo 

65. Ofício de 

encaminhamento da SBAT 
 -  SBAT Chefe do SCDP  -  

66. Ofício 17/09/1980 
Diretor da 

DCDP 

Conselho Superior de 

Censura 

Encaminha processo 

para apreciação 

67. Parecer  -  

Orlando 

Miranda - 

Conselheiro 

do CSC 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

68. Decisão do CSC 13/10/1980 CSC  -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 

Justificativa de 

impropriedade: Obra 

de conteúdo político 

69. Ofício 20/10/1980 
Diretor da 

DCDP 

Chefe do 

SCDP/SR/RJ  

Encaminha certificado 

de censura 

70. Certificado de 

Censura 
13/10/1980 CSC  - 

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 

Justificativa de 

impropriedade: Obra 

de conteúdo político. 

Válido até 13/10/1985 

para o Grupo Teatral 

da Faculdade de 

Direito de Campos/RJ 

71. Ofício 20/10/1980 
Diretor da 

DCDP 

Chefe do 

SCDP/SR/SP 

Encaminha certificado 

de censura 



 

 

P
ág

in
a2

0
2
 

DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

72. Certificado de 

Censura 
13/10/1980 CSC  - 

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 

Justificativa de 

impropriedade: Obra 

de conteúdo político. 

Válido até 13/10/1985 

para o Grupo Maré - 

Sorocaba/SP 

73. Ofício 27/10/1980 
Chefe do 

SCDP/SR/RS 
Diretor da DCDP 

Encaminha 

requerimento de 

Regius Brandão 

Ramos 

74. Requerimento 14/10/1980 

Regius 

Brandão 

Ramos - 

Grupo até que 

o Chico 

chegue de 

baixo 

 -   -  

75. Relatório da SCTC 1980 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  
Classificação: 

Liberação pelo CSC 

76. Parecer 10/11/1980 
Marisa Barros 

Mello Rosa 
 -  

Classificação: 

Liberação pelo CSC 

77. Ofício 14/11/1980 
Diretor da 

DCDP 

Chefe do 

SCDP/SR/RS 

Encaminha certificado 

de censura 

78. Certificado de 

Censura 
13/10/1980 CSC  - 

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 

Justificativa de 

impropriedade: Obra 

de conteúdo político. 

Válido até 13/10/1985 

para o  Grupo até que 

o Chico chegue de 

baixo 

79. Ofício 26/11/1980 
Chefe do 

SCDP/SR/RS 
Diretor da DCDP 

Encaminha relatório 

do ensaio geral 

80. Parecer do ensaio 

geral 
25/11/1980 

Valdir Farias 

Franco 
Chefe do 

SCDP/SR/RS 

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 
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DOCUMENTO DATA AUTOR DESTINATÁRIO OBSERVAÇÕES 

81. Relatório da SCTC 1980 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Acompanha relatório 

do ensaio geral para 

complementar 

processo 

82. Ofício 12/05/1981 

Chefe do 

SCDP/SR/ 

MG  

Diretor da DCDP 

Encaminha 

requerimento de José 

Luiz Ribeiro 

83. Requerimento 01/04/1981 

José Luiz 

Ribeiro - 

Centro de 

Estudos 

Teatrais 

Diretor da DCDP  -  

84. Declaração 12/05/1981 

Chefe do 

DCDP/SR/ 

MG  

 -  

Declara que a peça 

passando por exame 

censório na 

DCDP/SR/MG foi 

liberada com restrição 

etária de 18 anos. 

Validade até 

12/07/1981  

85. Parecer  -  

Técnico de 

Censura de 

MG 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

86. Parecer 20/04/1981 
Mirtes Spitale 

de Queiroz 
 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

87. Relatório da SCTC 1981 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  
Classificação: 

Liberação pelo CSC 

88. Ofício 10/06/1981 
Chefe do 

SC/SCDP 

Chefe do SCDP/SR/ 

MG  

Encaminha processo e 

decisão 

89. Telegrama 19/05/1981 

Chefe do 

DCDP/SR/ 

MG  

José Luiz Ribeiro - 

Centro de Estudos 

Teatrais 

Informa sobre decisão 

da censura 

90. Ofício 26/04/1982 

Chefe do 

SCDP/DF/SR

/RS  

Diretor da DCDP 

Encaminha 

requerimento de 

Sérgio Roberto Silva 

do Grupo de Teatro 

Vivo 

91. Requerimento 06/04/1982 

Sérgio 

Roberto Silva 

- Grupo de 

Teatro Vivo 

Diretor da DCDP  -  
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92. Relatório da SCTC 1982 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

93. Ofício 14/05/1982 

Chefe do 

SCDP/DF/SR

/RS  

Diretor da DCDP 

Ecaminha os 

pareceres do ensaio 

geral 

94. Parecer do ensaio 

geral 
13/05/1982 

Demétrio 

João 

Benvegnù 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

95. Parecer do ensaio 

geral 
13/05/1982 

Ruth Velho 

Lemos 
 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

96. Parecer do ensaio 

geral 
13/05/1982 

Graciete da 

Silva 

Gambim 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

97. Protocolo 24/05/1982 
Diretor da 

DCDP 
 -  

Solicita 

encaminhamento de 

processo e pareceres 

ao CSC 

98. Certificado de 

Censura 
13/10/1980 CSC  - 

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 

Justificativa de 

impropriedade: Obra 

de conteúdo político. 

Válido até 02/06/1987 

para o  Grupo até que 

o Chico chegue de 

baixo 

99. Ofício 19/11/1982 

Chefe do 

SCDP/SR/DP

F/BA 

Diretor da DCDP 
Encaminha 

requerimento 

100. Parecer 08/11/1982 

Severino 

Ernesto de 

Souza  

 -  

Classificação: 

Liberada para maiores 

de 14 anos 

101. Parecer 08/11/1982 

Amélia Mª R. 

de S. M. 

Pereira  

 -  

Classificação: 

Liberada para maiores 

de 14 anos 

102. Parecer 08/11/1982 

David Cesar 

de Andrade 

Barouh 

 -  

Classificação: 

Liberada para maiores 

de 14 anos 
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103. Parecer do ensaio 

geral 
08/11/1982 

Severino 

Ernesto de 

Souza  

 -  

Classificação: 

Liberada para maiores 

de 14 anos 

104. Certificado de 

Censura 
08/11/1982 

Chefe do 

SCDP/SR/DP

F/BA 

 -  

Classificação: 

Liberada para maiores 

de 14 anos. Válido até 

08/02/1983 

105. Relatório da SCTC 1982 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de _ anos. 

Obs.: Peça liberada 

pelo CSC para 

maiores de 18 anos 

106. Radiograma 26/11/1982 DCDP SCDP/DPF/SR/BA 

Solicita justificativa 

para redução de 

impropriedades da 

peça 

107. Radiograma 29/11/1982 
SCDP/DPF/S

R/BA 
DCDP 

Prontifica-se a 

devolver pareceres 

com finalidade de 

corrigir o lapso da 

classificação etária 

108. Ofício 01/12/1982 

Chefe da 

SCDP/DPF/B

A 

Diretor da DCDP 

Encaminha pareceres 

e certificado. 

Desculpa-se por lapso 

de troca de 

classificação etária 

109. Certificado de 

Censura 
08/11/1982 

Chefe do 

SCDP/SR/DP

F/BA 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 

Válido até 08/02/1983 

110. Parecer do ensaio 

geral 
08/11/1982 

Severino 

Ernesto de 

Souza  

 -  

Classificação: 

Liberada para maiores 

de 18 anos 

111. Parecer 08/11/1982 

David Cesar 

de Andrade 

Barouh 

 -  

Classificação: 

Liberada para maiores 

de 18 anos 

112. Parecer 08/11/1982 

Amélia Mª R. 

de S. M. 

Pereira  

 -  

Classificação: 

Liberada para maiores 

de 18 anos 

113. Parecer 08/11/1982 

Severino 

Ernesto de 

Souza  

 -  

Classificação: 

Liberada para maiores 

de 18 anos 
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114. Relatório da SCTC 1982 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos 

115. Certificado de 

Censura 
13/10/1980 CSC  -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 

Justificativa de 

impropriedade: Obra 

de conteúdo político. 

Válido até 13/10/1985 

para o  Instituto 

Cultural Brasil 

Alemanha - BA 

116. Ofício 18/01/1983 

Chefe do 

SCDP/SR/DP

F/MG 

Diretor da DCDP 

Encaminha 

requerimento do 

Grupo Cia. Dramática 

Curral Del Rey que 

está apresentando a 

peça no Teatro 

Francisco Nunes 

117. Requerimento 25/05/1982 

Belisário 

Fonseca 

Barros -  

Grupo Cia. 

Dramática 

Curral Del 

Rey 

Diretor da DCDP  -  

118. Parecer do ensaio 

geral 
06/01/1983 

Mirtes Spitale 

de Queiroz 
 -  

Classificação: 18 

anos, com cortes 

119. Parecer do ensaio 

geral 
 -  

Técnico de 

Censura de 

MG 

 -  

Classificação: 

Liberada para maiores 

de 18 anos 

120. Relatório de 

Fiscalização 
14/01/1983 

Mirtes Spitale 

de Queiroz 

Chefe do 

SCDP/SR/DPF/MG 

Determinações foram 

obedecidas 

121. Certificado de 

Censura 
06/01/1983 

SCDP/SR/DP

F/MG 
 -  

Classificação: 

liberada com 

impropriedades para 

18 anos. Válido até 

06/03/1983 para o 

Grupo Cia. Dramática 

Curral Del Rey 

122. Relatório da SCTC 1983 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  

Classificação: 

liberada com 

impropriedades para 

18 anos 
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123. Despacho 03/02/1983 
Diretor da 

DCDP 
 -  

Solicita 

encaminhamento de 

processo e pareceres 

ao CSC 

124. Certificado de 

Censura 
13/10/1980 CSC  -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 

Justificativa de 

impropriedade: Obra 

de conteúdo político. 

Válido até 03/03/1988 

para o  Grupo Cia. 

Dramática Curral Del 

Rey 

125. Ofício 26/07/1983 
Chefe da 

SCDP/SR/RN  
Diretor da DCDP 

Encaminha 

requerimento 

126. Requerimento 10/06/1983 
Paulo Roberto 

Dantas 
Diretor da DCDP  -  

127. Parecer 09/08/1983 

Coriolano de 

Loiola Cabral 

Fagundes 

 -  
Classificação: 

Liberação pelo CSC 

128. Relatório da SCTC 1983 

S. Arquivo; 

SCTC; Chefe 

da SC; 

Diretor da 

DCDP 

 -  
Classificação: 

Liberação pelo CSC 

129. Despacho 10/08/1983 
Diretor da 

DCDP 
 -  

Solicita 

encaminhamento de 

processo e pareceres 

ao CSC 

130. Decisão do CSC 04/08/1983 CSC  -  

Interdita cartaz do 

filme O Rei da Vela. 

Escrito à mão: "A 

presente decisão faz 

referência ao filme ‗O 

Rei da Vela‘ e não à 

peça teatral de título 

idêntico. (Brasília 

08/09/83 - Sérgio 

Roldon de Oliveira -

Chefe do Arquivo – 

DCDP)" 
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131. Decisão do CSC 04/08/1983 CSC  -  

Libera fotos 

referentes ao filme O 

Rei da Vela. Escrito à 

mão: "A presente 

decisão faz referência 

ao filme ―O Rei da 

Vela‖ e não à peça 

teatral de título 

idêntico - Brasília 

08/09/83" 

132. Ficha do filme DCDP  -    -  

Apresenta os 

seguintes dizeres: 

"Quinto Tempo 

Produções Artísticas e 

Culturais LTDS/SP 

Sol/Liberação Filme 

‗O Rei da Vela‘ 

 

DISTRIBUIÇÃO 

SEC/ADM 19.8.83 

(ILEGÍVEL) 22.8.83 

133. Ofício 15/08/1983 

Luis A. G. da 

Rocha e Silva 

- Quinto 

Tempo 

Produções 

Artísticas e 

Culturais 

LTDA/SP 

Ministro da Justiça 

Recorre à decisão do 

CSC quanto ao cartaz 

do filme 

134. Ofício 12/09/1983 Chefe do CSC Chefe do Gabinete 
Justifica o veto ao 

cartaz do filme 

135. Despacho 14/09/1983 
Ministro da 

Justiça 
 -  

Acolhe a decisão do 

CSC quanto ao cartaz 

do filme 

136. Ofício 23/09/1980 
Diretor da 

DCDP 
Chefe SCDP/SR/RJ 

Informa que 

encaminhou o 

requerimento do 

Diretório Acadêmico 

José do Patrocínio da 

Faculdade de Direito 

de Campos/RJ ao 

CSC 

137. Ofício 26/12/1983 
Diretor da 

DCDP 

Chefe do 

SCDP/SR/DPF/RN  

Encaminha o 

certificado da peça 

expedido pelo CSC 
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138. Certificado de 

Censura 
13/10/1980 CSC  -  

Classificação: 

Liberada com 

impropriedade para 

menores de 18 anos. 

Justificativa de 

impropriedade: 

Temática adulta. 

Válido até 13/10/1985 

para o  Grupo Cia. 

Dramática Curral Del 

Rey 

 

 


