
-composto de c inco ensaios, selecionados pe lo próprio autor entre os 
vários que escreveu a partir de 1945, data de conclusao de seu curso de 
graduaçêo. Segundo o próprio autor, entre out r·as razões, essa seleção 
expressa bem seu gosto pela Hi stória, o desejo de fixar seu objeto, de 
trad uzir sua peculiaridade ou natureza. 

Hoje, Professor Emérito da Universidade Federal de Minas Gera is , 
Franc isco lglés ias mantém-se na defesa apaixonada do historiador como 
homem atento ao presente. Para ele. o passado é somente o lugar de se 
buscar o entendimento do presente e as formas de como neste poder 
atuar. Em Trajetória polftica do Brasil (1993), seu livro mais recente, trata 
do político, e, de forma clara , traça, como é de seu esti lo, num texto sem 
o enfadonho viés do peso acadêmico, o processo polltico brasi leiro do 
descobrimento ao golpe militar de 1964. Com essa obra, ele cobriu uma 
imensa lacuna na historiografia brasileira e, com mão de mestre, tornou 
acessível a um grande púb lico um livro indispensáve l à compreensão da 
história polltica do País. 
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RESUMO Entre as ma!l ifestações artísticas que caracterizaram a dé
cada de 20 no Brasil, a atividade teatra l ficou meio distanciada no que 
diz respeito aos processos de modernização textua l. No entanto, fo i uma 
atividade muito intensa mobi lizando a atenção do públ ico das grandes 
c idades , atraído pelas fi uras dos grandes atores e interessado num 
teatro lig ado ao assim chamadao gênero leve. A busca de va lorização 
do "nacional'' é elemento que aproxima o teatro do período de projetos 
nacional istas que aüngiram as outras artes. Este ensaio anal isa o teatro 
do perfodo m Belo Horizonte, a partir de pesqui a feita em periódicos. 

ABSTRACT Among the artistic manifestal ions that characterized the 
Twenties in Brazí l, the theatri cal activity was p ia ed far way from the tex
tual modern ization process. However, it was an intense activity, reaching 
the though.tfulness of the major cities' audience , attract d by th great 
actors and by soft plays. Tlle poi nt that aproximates the theatre of th is era 
(in which the nacionalist's flash lights reached other sorts of arts) was the 
the searching for a valorization of "nat ional". This ess y p rses lhe thea
tre from this period in Belo Horizont , from the researches made in news
papers of the time. 

VARIA HISTORIA, Belo Horizonte,, n2 17, Marf97, p.9·30 9 



I. Introdução 

O impulso r nov or, qu a itou as art s n d ·c a de vinte no 
Brasil. não conseguiu atingir a int ,n a atividad tea lral do p rijodo. Ao 
se ana li sarem os periódicos dos primeiros anos da década, perc be-se, 
contudo, que essa alividade é rei vante para o enten lmento dos mo
dos pelos quais se processou a urbanização no país, ma ve?- que, ao 
mobi lizar o público sp ctador das grandes idades. ela se 1ransformou 
em 'um eixo ca paz de atr ir companl1ias nac ionais e es range iras. 

Este ensa1o pretende privl legi r o estudo da at ividade teat'ral na c i
dade d Belo Hor iz.onte, nos cinco primeiros anos da década de vin te . 
Em vista da quase absoluta carência de estudos sobr as atividades 
teatrai s no período. não só na capital mineir . m s t mbém n s demais 
centros brasileiros , o levantamento dos dados f i quase todo feito no 
Arquivo Público Mineiro. 

A crítica e a teori a da liter tura. expandindo a dim nsões do seu 
enfoque para além da análise estritamente lextual , di rige seu olhar para 
outras dimensões da produção arlfstica, incorporando. por exemplo, o 
leitor. Para uma abordagem crlti ca do teat ro, também importam a recu
peração do esp ct dor para a reconsti tuição do c lima cultural de di fe
rentes períodos. a delimitaçao do papel da crítica corno formadora de 
opinião, o reg istro da reação do públic . a postura dos atores diante do 
texto. como pontos dignos do interess para o historiador da. literatura. 
As diferentes concepções sobre o que se divul ava no jornais. tais como 
modernização teatral, ou a nacionalização do teatro brasileiro ajudam 
também a iluminar outros espaços das ativid des artísticas. Tendo como 
escopo ess v rten t , e te estudo n ~ o pretende ocupar~s t ~ o-somente 
da análise lextual das representações teatrats . 

A fe ição da então provinc iana Belo Horizonte na pri meira metade 
da década d vinte nã impediu que a capital mineira apresentasse um 
movimento sign ificativo de ocupação de suas casas de esp táculo. Se é 
compreensível qu o proc sso d ur mzação que caracteri u o país 
no p ríodo t ivess atingido primeiramente as c id d s de São Paulo 
Rio de Janeito, t mbém é verd de qu c bou por influenciar outros 
centros . A diversidad e c rlo descompasso desse proce so não foram. 
po1s, absotu1os. Houve ponlo d aproximação que um trabalho compa
rativo cuidadoso das ont s prim rias de pesquisa r v I ria com muito 
maior iniensida e do qu se poderia supor aprioristicamente. Neste sen
tido, tal esquisa , ai m do valor sp clfico para os temas priv ilegiados 
pelo pesqulsador, pode ser útil para a reconst ituição e a revisão históri
co-cultural do período No ca so brasileiro, ainda há qu.e se levantar mui
t·o dados. s I m com ObJ tiv traçar o perftl do tea tro da década 
d vin e - enquanto m ni f lação cu ltural 
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11. O Teatro no Diário de Minas 

Na d ada e vint , a idade d B lo Hori70n!P. p rl icipava do pro
cesso de modernização crescente, com muitas atividades cultur is. Os 
jornais do periodo trazem documentação abundante a comprovar que a 
área d cultura teatral desp rtava - e bastante - o in teresse da popu
lação; além disso, a imprensa reservava-lhe um espaço bem srgnificat i
vo, Deter-me-ei, aqui, no noticiário sobre teatro saído nos jorna is belo
horizontinos dos primeiros anos da década de 20. Selecionei , pa ra an -
lise. s notíc ias referentes à atividade teatral no Diário de Mina , . perió
dico importante sobretudo p rque, através de suas pág inas, como ocor
reu com outros jornais da época, construiu-se parte do processo de 
modernização literári a na capital mineira. Nele, Drummond, João Alph n
sus, Emíl io Moura, Abgar Renault - a rapaziada que formou o primeiro 
grupo mod rn ista de Minas - publi aram seus primei ros textos de críti 
ca e poesia. A despeito de seu perfil nitidamente conservador como 
órgão oficial do Partido Republicano Mineiro, o jornal abrigou os primei
ros passos da produção modern ista desses jovens inte lectuais. 

As apresentações artisti1cas se sucediam nas casas de espetáculo 
d Belo Horizonle, suscitando amplo noticiário. Durante as tem por das, 
inclusive, havia seções especiais onde aparecia a crítica aos esp tácu
los. Nesta, comentava-se principalmente o texto. e. mais ligeiramente, a 
encenação. As apresentações eram anunciadas com anteced ncia. O 
noticiário fornecia a lista dos atores com os respectivos personagens e 
fazia a avaliação do seu desempenho. A ênfase maior era dad às figu
ras centrais. em detrimento de uma análi e mais cu idadosa do conjunto 
da apresentação. A acolhida do púb lico, o calor ou fr ieza dos eus plau
sos eram igualmente reg istrados no OM. Muitas vezes, o comentário so
bre as peças extrapolava o esp ço a ele rese rvado. invad indo utras 
seções ou até suscitando artigos de primeira página, com clichés e en
trevistas dos atores principais. 

A crftica opinava, também, sobre a escolha do rep rtório. No DM. 
as crôn icas criticavam o tato de a mesma companhia apresentar. numa 
única temporada, um número grande de espetáculo com p ças dife
rentes. Prática comum no teatro da época, esse procedimento obrigava 
os atores à versati lidad de encarnarem-se e desencarnarem-s no mais 
diferentes ti o : 

0 1:1, 111 Ui<1111 , US r Hl1.11JII'VIRIUf OM para Dilirfo dO Mlnns. t1m as C li C0tts fl :O llrl ;,~ rl iiB parêi11A. •5 

110c rp do lro ltro 
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No tea tro o abr çado stst ma filosófico ta? com que o artista se 
requebre. hoje. na revista. com um tabu/ ira d c njica na cabeça. 
e. amanhã. chor e soluce na cris de desesp to do pisódio dra
mático. Faz a revista, a comédia bufa. (quase semp,-, besta). o 
monólogo, a cena de "cabaré'. o drama a comédia fina; passa 
da chalaça sórdida das tab mas ao dito delicado dos salões, do 
passo do "Jocotó" e dos rem lexos do ventr à atitude fida lga das 

· altas rodas. (Aníbal Matos, Teatro Nacional, 20/09/21) 

Ainda que le ita de modo incipi nte, a crítica osten t . nesse perío
do, o desejo de profi ssional ização. procurando , muitas veze . d limitar 
- como seu campo de saber - a avali ção a representações tea
trai s. 

111. O brilho do ator principal 

Na qu se totalidade das cri ticas obre tea tro, no ta -~e tendência 
a elog iar o ator principa l, em detrimen to de um comentário de ~a i?r 
fôlego obre o texto ou sobre a enc n ç - o como um todo. Ten~en c 1 a 

compreenslvel num teatro e num crítica ainda pouco desenvolv1d?s e 
em espetáculos. nos quais a figura do diretor ainda não era conhec1da. 
Nem sempr se fazia uma crít ica. a p rt ir de cuja contribuição, o es
pectador pudesse habi litar-se a disti ngui r o bom do mau texto ntão 

ncen do2 . 

A figura que dominou a c na, à época, foi a de Leopoldo Fróes. 
cujos espetáculos eram sucesso s guros de b ilhet ria . Muitas vezes, 
bastav sua pr s nça, independenl m nte da qualidade do 1exto por 

le interpretado, para que os comentários veiculados pela imprensa fos
sem os mais abon dores posslveis. E 1920. o ator já pol rizava a aten
ção da impre nsa be lo-horizontina. recebendo dela grandes elogios Re
gistrava a crít ica , inc lusiv . a evi ente co labor çG.o d Fróes m algu
mas cenas. ssa ra uma prática comum às encenações teatrais dos 
anos vinte· os atores em geral a r s ntavam talas o texto que repre
s ntavam, visando, com isso, despertar na platéia m ior interess ou 
hi laridade. 

Com isso, o ator - o primeiro ator - era senhor absoluto da cena 
s sobr. punha ao próprio texto criado pelo comediógrafo fazen-

~1tt()!: l _ ..r i(.C:ONCOf'l ln-;:;;;~,;n vRstt u~no. orqves/18 llt.illiR~poc ~mtlUt?S fal;r rtelnf tesse · dt:J ·r~1pre nos 
qual1dode dos mte1 te/P!<. ,Oflr:t<ç s das r; Sil de Co/lf'/•1 tJI s. 1 . ma (1111'15<' 1 11nC11 se menc,onEJ o r:JII o]· 
t r N. VBid!Jd , RligurA riO 111 1 , VIII/I I ' 01110 l " í'llOn! f' I0 /11 D U/11 OU OVITO 11/(lf I~ f>DVI S6t>l!)r d ói10. 
J s turns d .en JIO r e. 110 n. c nnt v s/1 ng 110 LAR/I ~ld,p 2 
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do modificações. 111 lusõ s que o favore essem, levando o públi
co ao delírio. embora pudessem ser vistas como inac itávei .... aos 
olho do crítico xigente. zeloso de seu pape f' . 

róes. por exemplo. incluía. às vezes. m seu repertório, peças de 
sucesso no strang iro, provavelmente se lecionadas durante sua fr -
qü ntes v1agen à Europa. A se leção não tinha em vista, contudo, t x tos 
de vanguarda, mas ante os que se adaptavam à personalidade desse 
ator. Um dado int r ssant é que sua escolha recaia quase sempre nos 
textos de autores nacionais. fato revelador d que , como em outras ma
ni fes tações. também no teatro se valorizava a preocupação om o naci
onal. Falando obre Fró s e também sobre a at riz Abigail Maia. salien ta 
Guilhermino C sar: 

Por si ou pelos seus comparsas, ambos p~ stigiaram os escritores 
novo . dando-lhes uma oporlunidad que eles, afinal, aprov i/a
ram com in teligenc ia 4 

ró linh um formação humanlst ica d bacharel, o que causa 
boa impr ssão na crít ica, numa época em que o bacharel ismo era so
bremodo v loriz do no Brasil. Se lembrarmos o precon eito que m is 
tortement n quele p ríodo do que hoje - rondava os artistas de teatro , 

admiração desp rtada pela fi gura do ator era digna de nota . 
Outro d do qu cumpre salientar na cena daquele tempo é a pre

sença eventual do diretor de cena , r gistrada pela imprensa. Ao leitor 
tual, o termo pode sugerir que e tratava do dir tordo esp tácul.o, tal 

qual o conhecemos hoje Mas. o diretor nas companhias teatra1s da 
ép ca ra o ns iador, o ma rcador de cena , uma espécre de con.lra
regra de luxo. Essa ausência contribuía para en fatrzar arnda ma1s o 
primado do t r. porqu e. como faltava uma harmon ia maior aos espe
táculos, ra n tural qu o ator c ntral e dorso da comp nhia s salien
tasse - embor no interior de um bom elenco . O grande astro . se 
uma coordenação ue est ruturass o seu desem enho no int rior do 
elenco, Lamb m tendia. conforme já se observou , a improvisar eleitos 
para garanti r a lauso. Os el ncos, como se pod depreender, não 
flJncionavam como verdadeiras equipes: not va-se. antes. ce rto de_,e-
quillbrio do conjunto. . . 

A im r nsa s mpre atribuía ao r nd ator a responsabr lrd de pelo 
êxi to da Ir i . justificando, inclusive, as c nc sões que este fizesse 

3 LARA op cll p 40 
4 AR 1(18 
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ao gosto popular. O primado do ator principal era ão absoluto, que inú
meros textos teatrais eram c riados tendo-se em vista ess ou aquele 
intérprete . f'ato àque la época tão corriqueiro, que irá constituir-se em uma 
forte marca da dramaturg ia dos anos vinte. 

Muito embora Itália Fausta - arti sta quase tão lendâri quanto Fróes 
- não tivesse se apresentado em nenhum espetáculo na c idade duran
te o.s cinco primeiros anos da década de vinte , apareceu com f·reqüên
cia no notic iário teatra l do OM. A bela atriz marcou, como uma real exce
ção , o palco bras ileiro do período: 

O nome de Itália Fausta avulta no período de marasmo que carac
teriza os dois primeiros decênios deste século, pela qualidade de 
sua participação como intérprete, sempre na apresentação de um 
rep ertório que de modo algum significava transigência com o seu 
tempo.5 

De origem humilde, Faust.a iniciou sua carreira nos grupos fi lodra
máticos de teatro operário. Ainda insuficientemente estudado pe la c ríti
ca , esse teatro poderia puxar um fio de aná lise, a parli r da atuação da 
grande atriz: 

( .. .) ta f vez . o único fio que nos reata com o mundo subterrâneo do 
teatro operário, emud.ecido pelo silêncio da critica dominant , seja 
a presença da belfssima e inefável Itália Fausta, um dos raros ca
sos individuais de quem conseguiu sair do anonimato de operária 
tecelã e atriz amadora de um grupo literário para o estrela to e imor
tafidade do teatro profissional e da arte oficial. 

Mas não era da ori ém da atriz que se ocupava a crítica do OM. Sua 
atenção se detinha no fato de Fausta representar uma presença já con
sagrada na cena brasileira. Evitar a ev idênci a da origem imigrante e 
operária da atriz parece-nos ser um procedimento por meio do qual a 
imprensa salvaguardou a a1riz da marginalização a que certamente o 
universo "nacionalista" da época não a teria poupado. Não é, portanto , 
de se espanta.r que a c ríti ca lhe tivesse "Ignorado" as origens. Sobretudo 
a do OM. periódico que sistematicamente investia seus ataques .ontra 
as mobilizações da classe operária, princ ipalment quando lideradas 
por grupos Imig rantes. 

!Intel igente e sensível , defensora da elevação do nos o t atro , Itália 

5 DOR IA 1 75 p 8 
6 l'iAFlD MANN 196:1 , p 90 
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Fausta assume p stura na Jonalista, corno aparece registrad o no co
mentário sobre a com issão organ iz dora da Companhia do Teatro Naci 
onaf: 

A p rln ·/pio foi a admissão de um estrangeiro para ensaiador, pre
terindo-se /ementa naciona! de vasto tirocín io o que deu lugar. 
segundo consta, a que a Senhora Itá lia Fausla, exp oente máximo 
da arte dramática em llng ua portuguesa. não "Celtasse o convite 
que lhe foi feito, embora a contragosto. (Teatro Nacional no Cente
nário. 21/04/22) 

Outros atores como Aura Abranches, Brandão Sobrinho. Arruda, Maria 
Castro, Léa Cand ini, Iracema Alencar mereceram igualmente destaque 
por parte d c rít ica do DM. O f to e ap recerem bons atores, que pro
vocavam o aplauso da p latéia, era 1'onte de estimulo para os teatró logos 
brasileiros que, mesmo anr:orados nas g randes fi guras , bu scavam c ri 
ação mais fr qüente de textos, sendo um impulso para o teatro nac ional 

~V. A platéia se manifesta 

- significa tivo. no p eríodo , o ape l da crit ica teatral como m diadora 
ent re a p laté ia e o pa lco. ls o ocorri a, sobretudo, na construçào retórica 
de um d iscurso que visava a um maior comparec imento do públ ico aos 
espetácu los. O que e esperava , como resultado desse proced imento, 
era que as companhias se encorajassem a colocar Belo Horizo nre no 
seu i tinerário de apresentaçoes. Ass im, a reação da p laté ia ante as apre· 
sentações era sempre e1l laticamente regist rada , e sua participação es ti
mul' .da. 

Quando - depoi de um mês de récit s - a Companhia Teatral 
portuguesa do ator Chaby Pinhei ro despediu-se de B81o Horizonte , a 
imprensa registrou ler ela c umprido ·Uma temporada de sucesso . com 
casa cheia e púb lico vibrante. O bom êxito da empresa fez com que a 
crit icas pronunc iasse, almejando o reto rno da companhia: 

A acolhida que aqui n lereceu a excelente 'troupe ', sempre festeja
da. (.. .) nos autoriza a pensar que será do agrado da empresa 
realizar em breve uma out ra temporada nesta capilal. ( .. .) Belo 1-/o
rizonte, a/é agora tem e si do no desvio da rota seguida p elas com
panhias de teatro que percorrem o pafs. A viagem é longa e des
cóm da, dizem. Seja ISto , embora, verdade, o certo é, porém. que 
a travessia do Rio a este canto umbroso da terra não é cousa tão 
feia como parece e s p int (X., 26/06/21) 
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Os dois parágrafos fornecem os elementos n cessários a estrutu 
ração persuasiva desej da : a acolhida do púb lico r dundari na volta 
da companhia, embora a viagem foss difíci l Logo, o púb lico ser ia o 
responsáve l pelo retorno dessa e a vinda d outr s comp nhias Ao 
crítico , cabia fornec r os Lermos do raciocínio e exercer, assim, papel 
m diador 

A crit ica leat ral também exerc ia função mediadora quando 1 ntava 
adequar os espetácu1los ao gosto da capita l mineira, sug rindo parais o. 
m danças na interpr tação . De um lado, na c lara intençã de prevenir 
as companhias para que não "assustassem " o público com espetáculos 
muito ousados e , de outro, para que o público não "afugen tasse ·· a com
panhia com sua severidade . A c itação que se segu é x mplar nesse 
sentido: 

(. . .) não seria difícil não dizemos suprimir, mas pelo menos impri
mir uma interpretação mais discreta aos lances mais escabrosos 
contentando, assim, a todos os espectadores, ainda os mais catur
ras, que os há em grande quantidade entre os próprios 'habitués ' 
do Municipal em noites de espetáculo do chamado género alegre, 
tão benéfico para a nossa genle proverbialmente casmurra e bem 
precisada de um co lagogo encaz e irresistivel como o são, sem 
dúvida. as peças esfuziantes de humor e sonorização de música 
leve e graciosa que a Companhia nos deu. (01/11/23) 

Era aos jornais que recorri a o público. quando queria ver algum nú
mero b isado . e, a eles, podia ser a!ribuído o atendimento da platéia por 
parte das companhias . No comentário à apresentação de O Inimigo de 
Dar.io Nicodemi, Aníbal Matos sali entou uma recep ,ão entusiás tica. Ao 
ped ido de repet iç o do espetác ulo , acresc ia-se um outro , já e perado. 
que conc lamava o comparecimen1o do púb lico: 

Rams vezes temos visto tanto entusiasmo. ~ n cess rio que se 
repita o espetáculo de ontem e que o público compareça de fato 
ao teatro, para aplaudir uma bela peça e um belo e comovente 
trabalho. (A. M. Teatro Municipal, 17 /06/22) 

No noticiário, comentando ou anunciando espetáculos. fossem eles 
dramas, óperas ou operetas, a manifestaç o do úblico era t mada como 
índice dos foros de cultura da c idade. Era como se os articuli stas tomas
sem a si a l refa de convencera le itor, instando-o a comparecer às apre
sentações. A aleg ção, o mais das vezes explícita, era que a ida aos 
espetáculos significaria fator de progresso p ra a c idade. 

m crônica de 1924 , por exemplo. X. desfia uma série d argum n-
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tações para c onvencer o belo-horizontino a prestig iar a Companhia Ma
ria Castro que se apresentava naquele ano. Em p rimeiro lugar, reg istra , 
como era comum no DM. a raridade de diversões na c idade, acrescen
tando o fato de a Companhia ser formada por elementos nacionais, que 
deveriam s r estimulados. FinaJmente, o jornal lembra a capital da Re
pública como parâmetro importan te para uma cidade que queria des
provincianizar-se : 

Uma troupe que, no círculo dos que no Rio de Janeiro, conhecem 
o que .é teatro e o entendem, desfruta de prestígio. (X., 05/01/24) 

Se a companhia era bem aceita no Rio, ainda mais pelos entendi
dos, a boa acolhida exigida pelo crítico se justificava com a argumenta
ção psicologicamente importante: o espelhamento na vida cultural cari 
oca. O argumento é reforçado nos parágrafos subseqüentes: 

Diz-se geralmente que o nosso povo não gosta do gênero dramá
tico. Isto é uma inverdade que precisamos desmentir em nome de 
nossos foros de cultura. A verdade é esta apenas: Belo Horizonte 
aprecia mais a opereta do que o drama. Isto é até certo ponto 
natural, porque a opereta tem mais fascinação sobre o espírito da 
grande massa. Isso nao quer dizer, porém, que a nossa capital 
deteste o drama. Há até elementos de nossa elite que dão prefe
rência ao drama, desde que os intérpretes s ~am dignos. ( .. .) Esta
mos certos que, agora, malgrado o tempo agreste, o Municipaf7 
vai encher-se diariamente. (X., 05/01/24) 

A argumentação, certamente elit ista, mostra o tipo de contrad ição 
que o critico vivenciava, já que tinha de abarcar, no seu discurso, o elo
gio ao público (para que não deixasse de comparecer) , e lementos que 
lhe mudassem o gosto (para que aceitasse e aplaudisse o drama). Acr s
ce-se a isso o esforço fe ito pela c rítica no sentido de agradar e, ao mes
mo tempo, mobil izar d istintas c lasses de espectadores: de um lado, a 
elite (ou parte dela, pelo m nos); de outro. o grande público (que, afinal, 
era quem garantia o sucesso do espetáculo). O agora do ante-penú ltimo 
parágrafo marca , temporalmente, o panorama que representa o novo 
espaço dessas contradições: aç;;ora somos uma nova (outra) cidade, culta 
(como o Rio) e de bom-gosto. , por essa via, que o público - adjetiva
do como bom e justo - irá lotar os teatros. 

mo as Ruas da B~hta e Gotas M i tarde. lot d • aoBCieri?ado. tr n forman· 
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O exces ivo recato do público mineiro - revelador do perfil ainda 
provinciano da c idade - é outro dado registrado pela crítica . Esta faz 
comentários freqüentes sobre o fato de as mulheres, por exemplo, não 
aplaudirem os espetáculos. Provavelmente, isso ocorria devido à forte 
repressão exerc ida sobre a mulher, como explica Drummond em entre-
vi sta : · · 

A famffia velava . Toda famflia velava, principalmente os irmãos. A 
idéia que eu tinha era do irmão de bengala impedindo o namoro. 8 

E, sobre o comentário de que às mulheres era vedado aplaudir as 
apresentações, acrescenta o poeta que n-o era considerado distinto o 
fato de as mulheres dessa época se manifestarem em púb lico por meio 
do aplauso . Mas. em meados de 1925, já se notava mudança no com
portamento do público feminino, tendo o cronista Y. registrado o grande 
aplauso com que as senhoras receberam a Companhia Nacional de 
Operetas: 

isso, que em qu ./quer outro centro de cullura, não passava de um 
fato comum e natural, merece registro em nossa sociedade, por
que, em 8 . Horizonte. o eterno feminino não se manifestava nos 
teatros, salvo um pequeno grupo de exceções. ~ possfvel que tal 
se desse por força de um excessivo recato, de um recolhimento 
muito min iro. (Y, "Crônica Social" , 03/02/25). 

Ressaltem-se o índice de mudança da c idade - visto através da 
transformações de costumes - e o desejo de individualizar uma atitude 
própria dos mineiros, muito comum, de resto , em notícias que versavam 
sobre o comportamento da p latéia. 

V. Rír é o melhor remédio 

Caracteri zava a pr ferência do público. não só de Belo Horizonte, 
mas. segundo revelam estudos. também o de outras capitais brasileiras, 
o assim chamado teatro leve Gustavo Dória localiza o sucesso desse 
gênero n f ai de ua montagem destinar-se a uma platéia basicament 
popular, já que as elites, os intelectuais divertiam-se com as temporadas 
de teatro estrangeiro. Acrescenta ele que a produç - o teatral brasileira 
dominante à p ca ra a li nada em relação à situação sócio-poll tica, o 
que justificava o int r sse popular pelo teatro de revista . Dória consid ra 

8 ANO AO 198!> 
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esse úl timo como o único com alguma qual idade.9 A crltica teatral publ i
cada na imprensa de Belo Horizonte não só reg istrou essa preferência , 
como inúmeras vezes tentou justificá-la . Mas, por outro lado, em mais de 
um momento, o gosto popular pelos gêneros mais leves foi encarado 
com reserva. como prova de fa lta de cu ltura da platéia, além de ser 
responsabi lizado pelo pouco progresso do teatro nacional. No OM, mui
tas vezes, criticava-se o teatro de revista, notadamente as revistas naci
onais. 

Na maioria dos casos. a preocupação técnica na fe itura da revista 
é, no Brasil, posta de lado, havendo apenas a preocupação de 
fazer rir. desta ou daquela forma, com mais ou menos sal e, na 
maioria dos casos, com muito sal e muita pimenta. (Companhia 
Arruda, 02/11/23) 

Até se comparada ao c inema, mania nacional no período, a opereta 
era considerada rival superior. Cecília de Lara , embora sa lientando que 
o cinema teria sido um fator que efetivamente fez o público desviar-se 
dos teatros, atribui justamente àquele a influência na formação do gosto 
pelo teatro ligeiro: 

E de certo modo as comédias ligeiras do cinema contribufram para 
que essa tendência do gosto permanecesse e até se firmasse como 
um padrão, influindo na avaliação das peças. Um pouco como se 
dá, atualmente, com as telenovelas. 1 

O teatro do riso, do texto precipuamente c riado para despertar a 
hilaridade da platéia, de fato, disti nguiu a produção dos anos vinte: 

Se a nossa forma era a de teatro itineranle, como objetivo não ha
via praticamente outro senão o de divertir. ou seja , suscitar o maior 
número de gargalhadas no menor espaço de tempo possfvel. Rir! 
Rir! Rir! - prometiam não só os modestos espetáculos do interior 
mas também a publicidade impressa nos jornais pelas companhi
as mais caras do país. 1 1 

Outro crítico registra o mesmo: 

9 DÚRIA, op. crt., p. 21 
10 LARA, C cllia. op, cil. , p 35 
11 PRADO. 1984. p. 531 
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Vemos pois que o teatro era destinado em sua quase totalidade a 
uma platéia eminentemente popular. no que tinha cota de menos 
exigente. Aliás, sobre tal fenómeno, vez por outra surgia um co
mentário, ainda que ligeiro, num de nossos jornais ou revistas, como 
o de Mário Nunes, no Para Todos, de 27 de agosto desse ano de 
1927, assim expresso: Rir. .. Rir. .. Rk .. Verdadeira fábrica de garga
lhadas ... O recorde da graça ... O espetáculo mais desopilante ... 
Etc ... Etc ... Os car.tazes de nosso teatro são todos assim. Das duas, 
uma .· ou o nosso público, na opinião das empresas, é parvo, ou os 
atores brasileiro são os mais engraçados do mundo ... '" 

O gosto pelo teatro ligeiro já calra no gosto do público médio. desde 
os culo passado. Nessa época , também já se polemizava a validade 
artística desse tipo de espetáculo. Seria possível mesmo traçar uma li
nha - importante para a história do nosso teatro - ligada ao gosto 
popular por esse teatro cómico. Artur Azevedo, por exemplo, traçou essa 
linha histórica na resposta que deu ao jornalista que o acusara de apro
fundar com suas comédias a decadência do leatro nacional. Em artigo 
pub licado em O Pais, rebateu o c rit ico dizendo que, quando chegou ao 
Rio vindo do Maranhão. jâ encon trou a cena da corte dominada pelas 
comédias e paródias, únicos gêneros que logravam êxito junto ao públ i
co . Acrescentou que foram infrutlf ras as suas tentativas de alcançar o 
próprio sustento com outro gênero teatral: 

Em resumo: todas as vezes que tentei fazer teatro sério. em paga 
só recebi censuras, apodos, injustiças e tudo isso a seco: ao pas
so que. enveredando pela bambochata. não me faltaram nunca 
elogios, festas. aplausos, proventos. Relevem-me citar esta última 
fórmula d gl ria, mas - que diabo! - ela é essencial para um 
, ai de famflia que vive da pena. 13 

A crit ica do DM não estava preocupada, ao menos à época estuda
da, em valorizar o gosto popula.r. Habitualmente se reprovava a revista, a 
burle/a e o vaudevil/e p r englobarem textos sem elaboração. Apesar de 
agradarem ao público, sses gêneros eram comumente deplorados pela 
cri tica também pelo aspecto moral. Aníbal Matos, em crOnica de 1921, 
sobre a arte no Brasi l, assim se referiu ao Leatro de revista: 

12 OúAIA p C1l p 22 
13 AZ. V!:OO Apu S ULA. 1975. iJ ?70 

A ar/e do teatro tem sido a mais i:· ·:,_ c desprezada em nosso 
pafs. Claro está que nos referimos à verdadeira arte, porque afinal, 
o teatro popular, sem esses requisitos. nunca esteve tão animado 
nos grandes centros como agora o está, explorando um gl§nero 
que não educa e nem glorifica: e o teatro intermediário do picadei
ro e do palco, com cinema, saltos acrobáticos e esgares clownes
cos ... (Anfbal Matos, 20/09/21) 

Dessa predileção das p latéias da época. Alcântara Machado tam
bém faz reg istro: 

Ademais, o público não vai ao teatro em busca de uma emoção 
de arte ou de beleza· vai para rir /ão somente. Assim o essencial 
para o comediógrafo é fazê-lo gargalhar, e ai! daquele que não o 
conseguir 14 

Mesmo os grupos amadores se valiam dessa pref r ncia do públ i
co, fazendo do gênero ligeiro o mais representado, o que form ava uma 
espécie de círculo: os empresários garantem o lucro certo , o satisfazer 
o gosto desse público apaixonado pelo gênero leve. Ainda que a situa
ção em Belo Horizonte fosse compreensivelmente diferente da de outros 
cen tros , a predileção da capital mineira pelo teatro de revist e pela 
opereta não era diferente daquela que manif sta o universo dos demais 
espectadores brasi leiros. Pelo que se depreende do levantamento feito , 
pouco a pouco, a capital de Minas também ia se tornando um eixo cada 
vez mais capaz de atrair companhias que. provav lmen te depois d Rio 
de Janeiro, São Paulo e mesmo Porto Alegre, para lá iam montar seus 
espetáculos. Já se evidenciava, então, um mov im nto cu l1ural razoável 
nesse aspecto. o que preparava o terreno cultural para um desenvolvi 
mento próprio dos processos de modernização. 

VI. Teatro moderno? 

Só nós, dramaturgos e comediógrafo , encen dores críticos dra
máticos, não lemos nenhum ancestral modernista ilustre sob cuja 
sombra nos abrigar. (Décio de Almeida Prado) 

Apesar de o termo moderno - atrelado aos com ntános sobr apr -
sentações rtíst icas - aparecer no DM com freqüência ma i r rtir de 

14 MACHA 0 . A ud ARA Op c11. p 34 
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1924, nota-se a preocupação com a modernização também em anos 
anteriores. A palavra modernização neste con texto guarda sentido es
pecifico, uma vez que não se propunha, efetivamente, no Brasil da épo
ca. um teatro que se pudesse caracterizar estritamente como moderno. 
Há unanimidade entre os crilicos e historiadores da literatura da década 
de vinte quanto ao descompasso da produção teatral brasileira, especi
almente se comparada ao influxo das vanguardas que atingia o restante 
da produção artística. Gustavo Dória, principalmente quando 1:eva em 
conta o fato de se tratar de período tão conturbado da vida do país, 
chama a atenção para esse descompasso, e marca a grande alienação 
desse pequeno teatro dominante, em que somente o texto de revista 
tinha alguma atualidlade como sáti ra politica .1s 

Enquanto produção textual e mesmo enquanto encenação, o teatro 
brasileiro do perlodo não sofreu, pois, o mesmo ritmo renovador imposto 
a outros campos artíslicos . Ausente da Semana 1922, ficou o teatro igual
mente alheio às renovações estéticas demandadas pella fase heróica do 
modernismo brasilei ro . No entanto. já se pode falar em certa atualização 
do nosso teatro na década de vinte. Nele já se perceb iam, ao menos, 
certo desejo de mudança , embora impreciso, e certos traços de mudan
ças futuras. Se a demanda por modificação nos t·extos já faz sentir al
gum impacto renovador, este pode ser percebido na reivindicação de 
mudança da atitude da crítica. 

Veja-se. como exemplo. o comentário da apresentação da ópera "La 
Bohême" de Puccini, pela Companhia Lfrica ítalo-Brasileira. Assim se 
expressou o critico sobre sua atividade: 

(._.) tem havido na imprensa dessa capital, nos últimos tempos, 
verdadeira renovação dos processos de crítica. que veio substituir 
o antigo sistema do elogio permanente, incolor e de nenhuma sig
nificação moral, por uma express/3o, ainda benevolente .. é fato, mas 
dentro dos moldes da justiça e da verdade. (Teatro Municipal, 06/ 
04/24) 

Um dado levantado por Almeida Prado. é o de as companh ias. habi
tualmente de caráter itinerante, já chegarem às c idades menores, bas
tante destalcadas no seu elenco. com adaptações que resumiam as 
peças e aboliam personagens: 

15 OORIA p " '' p 21 
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A partir de uma certa dist{1ncia. antes cultural que espacial, as 
grandes companhias eram substitufdas na tarefa de p ropagar o 
repertório do momento pelos numerosos 'mambembes' (. .. )1 • 

Desse modo, muitas vezes. uma peça considerada ultrapassada em 
grandes centros, ainda apresentava novidade nas c idades menores . 
Mesmo assim. os termos moderno, modernizaç/3o tornaram-se comuns 
na imprensa belo-horizontina da época, quando referidos à at ividade 
teatra l. Mas. o que era então considerado moderno? 

Já, em 1920, aparece o t rmo num comentário sobre a apresenta
ção da Companhia Leopoldo Fr6es. Anibal Matos elog iou a linguagem e 
o tema da peça cuja modernidade (depreende-se do que diz o crítico) 
estava ancorada na verossimi lhança e na naturalidade, no fato de serem 
os personagens fotografados num ambiente verdadeiro. Valorizava a Jéc
nica que dá ao espectador a impressão de estar na "vida real ". em opo
sição à produção de efeito buscada pela maioria dos escritores de tea
tro O crit ico deixa transparecer, nesse texto, um cone ito de arte em 
que o moderno carac terizava-se já pela presença do brasileiro, do naci
onal. 

O equilfbrio e sobriedade da encenação, desde que não se sobre
pujassem o vigor emotivo,. eram também levados em conta como traços 
modernos, ainda que evidenciados num texto antigo : 

Teve lugar ontem a estréia da Companhia Dramática Brasileira, lour
nêe Maria Castro, organizada com alguns dos melhores elementos 
do nosso teatro. Para a estréia da companhia to; escolhido o dra
ma de Adolpho d 'Ennery, 'A Mártir '. Trata-se de uma peça que, 
apesar dos seus velhos moldes, dá margem a uma apresentação 
completa da companhia. (. . .) E foi uma excelente apresenta /lo 
pela homogeneidade dos elementos que formam o con;unto atual 
dessa companhia, composta em grande parte dos m lhore arti -
tas nacionais. A interpretação do drama de ontem esteve equili
brada. sóbria , e. algumas vezes, brilhante e vigorosa. (Teatro Mu· 
nicipal, 05/01/24) 

O moderno era identificado com uma laboração maior do enr do, 
com elementos que surpreendessem o espectador (o inesperado, o in
trincado), mesmo nas com dias: 

---
16 PRADO Op cit., p 530 
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(..)foi representada, no Avenida. a interessante comédia 'Por um 
fio '. Trata-se de uma peça de enredo c6mico q1 1e, se não tem o 
inesperado e o in trincado do teatro alegre moderno. é contudo, 
uma bem feita peça c6mica com algumas piadas de espírito e situ
ações de fazer rir gostosamente. ( Tea/ro Avenida, 04/04/23) 

No exemplo que se segue, o teatro de hoje é contraposto ao dra-

'A Menina do Chocola te ' foi um parénteses feliz em meio a série 
de mortes .e lágrimas dos quilométricos dramalhões do repertório . 
E damos parabéns à empresa, não porque abominamos o drama, 
Incontestável expressão da arte cênica, mas. tão somente, porque 
a maioria das peças até aqui representadas estão infinitamente 
distanciadas do teatro de hoje. Façam os distintos artistas um es
forço, um grande esforço mesmo e dêem-nos um ambiente de arte 
mais puro e mais respirável que esse, viciado pelo bolor e pela 
poeira quase secular dos arquivos teatrais do passado. (Teatro 
Municipal, 1 '1/01/24) 

Ainda que o crítico não explicitasse o que seria esse teatro de hoje. 
já se nota, ao menos. o desejo por algo diferente. Fica c laro que não se 
sabe ainda o que propor como novo, uma vez que os termos usados são 
vagos. Talvez o simples fato de reivindicar uma mudança já se inserisse 
num processo de renovação. Em todo caso, o tea tro de hoje tinha como 
traço definidor o fato de contrapor-se ao dramalhão e de positivar-se 
através do inesperado. O mesmo se pode depreender da cri tica feita à 
representação de "A Dama das Camélias". O termo moderno engloba o 
texto e a maneira de interpretá- lo: 

Não somos dos que pensam que os dramalhões, com todos os 
matadores e todo o trabalho form idável de carpintaria teatral. se
jam os mais próprios, em nossos dias, para a evidéncia de talentos 
dramáUcos. A verdade é que a interpretação do teatro moderno é 
bem mais difícil, sem choradeiras as catadupas, gritos a granel, 
s m as cenas preparadas pa.ra efeitos que são os chamados ·sa
cos de palmas'. Para as platéias menos cultas, que só procuram 
no tealro o emocionante ou o hilarianle. com muito teatro e pouca 
literatura teatral, esse gênero é o preferido. Se 'A Dama das Camé
lias ' é a peça que já fez o encanto de nossos pais e de nossos 
avós, tem, contudo. qualidades de teatro ainda hoje perfeitamente 
aceítáveis. (Teatro Municipa/,06/01/24) 

A postura elitista desnuda aquilo ue caracte rizava o gosto IJ~· pu l ar : 
o emocionante do dramalhão e o hi lariante da revista ou da c média 
somente para rir. A moderna interpretação encontra-se . aqui mais uma 
vez . associada à contenção da emoção. à proporcionalidade. O desejo 
por um novo te tro aparecia claramente expresso. então, tanto em ter
mos de uma renovação textual, quanto de uma mudança nos moldes de 
repres ntação cênica. 

Se ainda seria exagero registrar uma mudança rad ical, ao menos íá 
se percebe uma tendência a não se ap laudi r só o teat'ro cómico. O que 
se considerava na peça como moderno era a mistura de drama e comé· 
dia, com predomínio dessa última: 

A peça de Chiarelli, obedecendo bem sua urdidura aos processos 
do teatro moderno, apesar de apresentar alguns lances intensa
mente dramáticos. tem como nota predominanl'e uma alta e fina 
com/cidade, enquadrando-se assim muito à vontade no gênero com 
/anta êxito cultivado pela Companhia que ora ocupa o Teatro Muni 
cipal e que tão conscienciosa e homogênea se tem revelado na 
interpretação do repertório moderno de comédia. (Teatro Munici
pal, 1 0/06/2 ) 

Em 1921. em artigo sobre apresen tação da Companhia Chaby Pi
nheiro, o tea tro mod rno já aparece adjetivado: 

Quem já tiver apreciado o vigor intelectual do 'O Calvário' e do 
'Jardim dos Suplícios ', essa obra de um sabor tão es/ranho e vivo. 
não poderá reprimir a curiosidade de conhecer o seu teatro. 'Ne
gócios são Negócios ' foi um sucesso de monta no ~eatro moderno. 
(29/05/21) 

Note-se qu a idéia de modernidade - freqü entemente relacionada 
a futurismo - aparece, como também ocorre a essa tendência de van
guarda, a saciada a sabor estranho. 

O par.§metro de modernização mais comumente citado era o teatro 
francês , mbora não aparecessem indicações mais prec isas s b re suas 
características. A indecisão, ao se detini r o mod mo, não era exc lusivi 
dade da crlt1ca teatra l do OM. É, antes, caracter st ica comum a épocas 
de transição e ruptura . De resto, saliente-se o 1 to de que no Brasil, as 
válrias mudanças propugnadas pe las vanguard s européias chegavam 
com atraso e de forma atropelada. É preciso, ademais, levar em conta o 
fato de o Bras il ser um pais culturalmen te co loniLado, at ing ido. d forma 
simultânea, por inúmeras tendências de vanguard , durante nos o pro
cesso de modernização . O que era novo conviv ia e confundia-se com o 
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(. .. )foi representada, no Avenida, a interessante comédia 'Por um 
fio'. Trata-se de uma peça de enredo c6mico que, se não tem o 
inesperado e o intrincado do teatro alegre moderno, é contudo, 
uma bem feita peça c6mica com algumas piadas de espfrito e situ
ações de fazer rir gostosamenlff!. (Teatro Avenida, 04/04/23) 

No exemplo que se segue, o tea.tro de hoje é contraposto ao dra-

E 'A Menina do Chocolate' foi um parf'Jnteses feliz em meio a série 
de mortes e lágrimas dos quilométricos dramalhões do repertório. 
E damos parabéns à empresa, não porque abominamos o drama, 
incontestável expressão da arte cênica, mas, tão somente, porque 
a maioria das peças até aqui representadas estão infinitamente 
distanciadas do teatro de hoje. Façam os distintos artistas um es
forço, um grande esforço mesmo e dêem-nos um ambiente de arte 
mais puro e mais respirável que esse, viciado pelo bolor e pela 
poeira quase secular dos arquivos teatrais do passado. (Teatro 
Municipal, 11/01/24) 

Ainda que o crítico não explicitasse o que seria esse teatro de.hoje, 
já se nota, ao menos, o desejo por algo diferente. ica c laro que não se 
sabe ainda o que propor como novo, uma vez que os termos usados são 
vagos. Talvez o simples fato de reivindicar uma mudança já se inserisse 
num processo de renovação. Em todo caso, o teatro de hoje tinha como 
traço definidor o fato de contrapor-se ao dramalhão e de positivar-se 
através do inesperado. O mesmo se pode depr ender da critica feita à 
repr sentação de "A Dama das Camélias" . O termo moderno engloba o 
texto e a maneira de interpretá-lo: 

Não somos dos que pensam que os dramalhões, com rodos os 
matadores e todo o trabalho formidável de carpintaria teatral, se
jam os mais próprios, em nossos dias, para a evidf'Jncia de talentos 
dramáticos. A verdade é que a interpretação do teatro moderno é 
bem mais difícil, sem choradeiras as catadupas. gritos a granel, 
sem as cenas preparadas para efeitos qu são os chamados 'sa
cos de palmas '. Para as platéias menos cultas, que só procuram 
no teatro o emocionant ou o hilariante, com muito teatro e pouca 
literatura teatral, esse gênero é o preferido. Se 'A Dama das Camé
lias' é a peça que já fez o encanto de nossos pais e de nossos 
avós, tem, contudo, qualidades de teatro ainda hoje perfeitamente 
aceitáveis. (Teatro Municipal,06/01 /24) 

A postura elilista desnuda aquilo que caracterizava o gosto 1-J.;pular: 
o emocionante do dramalhão e o hilariante da revista ou da comédia 
somente para rir. A moderna interpretação encontra-se, aqui mais uma 
vez , assoc iada à contenção da emoção, à proporcionalidade. O desejo 
por um novo t atro apare ia claramente expresso, então, tanto em ler
mos de uma renovação textual , quanto de uma mudança nos moldes de 
representação cênica. 

Se ainda seria exagero registrar uma mudança radical, ao menos já 
se percebe uma tendência a não se aplaudir só o teatro cômico. O que 
se considerava na peça como moderno era a mistura de drama e comé
dia, com predomínio dessa última: 

A peça de Chiarelli, obedecendo bem sua urdidura aos processos 
do teatro moderno, apesar de apresentar alguns lances intensa
mente dramáticos. tem como nota predominante uma alta e fina 
comicidade, enquadrando-se assim muno à vontade no gf'Jnero com 
tanto éxito cultivado pela Companhia que ora ocupa o eatro Muni
cipal e que tão conscienciosa e homogênea se tem rev lado na 
interpretação do repertório moderno de comédia. (Teatro Munici
pal, 10/06/25) 

m 1921. em artigo sobre apresentação da Companhia Chaby Pi
nheiro, o teatro moderno já aparece adjetivado: 

Quem já tiver apreciado o vigor intelectual do 'O Calvário ' e do 
'Jardim dos Suplícios ', essa obra de um sabor tão estranho e vivo, 
não poderá reprimir a curiosidade de conhecer o seu teatro. 'Ne
gócios são Negócios ' foi um sucesso de monta no teatro moderno. 
(29/05/21) 

Note-se que a idéia de modernidade - freqüentemente relacionada 
a futurismo - aparece, como também ocorre a essa tendência de van
guarda, associada a sabor estranho. 

O parâmetro de moderni7ação mais comumente ci tado era o tea lro 
francês, embora não aparecess m indicações mais precisas sobre suas 
caracterfsticas. A Indecisão, ao se definir o moderno, não era exc lusivi
dade da c rítica teatral do DM. , antes . característ ica comum a pocas 
de transição e ruptura. D resto, s liente- e o fato de que no Brasil , s 
várias mudanças propugnadas pelas vanguardas européias chegavam 
com atraso e de forma atropelada. t: pr ciso, demais. levar em con1 o 
tato de o Brasil ser um pais cultura lmente colonizado, atingido, de forma 
simultânea, por inúmeras tendências de vanguarda, durante nosso pro
cesso de modernizaç o. O que era novo convivia e confundi -se com o 
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tradicional: o acadêmico necessitava, nesse caso, do distanciamento 
tempora l, para dquirir contornos mais nítidos d s e processo. Em vi ta 
disso, a apreensão do que foi efetivament modemizador nem sempre 
constituiu-se em ponto muito pacífico 

A nova geração modemista de Belo Horizonte. por exemplo, só aos 
poucos tomava pé e espaço no jorna l. As suas ídéias ganham circula
ção, mas as transformações efetivas vão ocorrendo lentamente. 

Drummond já é, no entanto, em março de 1921, consid:erado cola
borador do OM. No dia 25 do mesmo mês, escreveu um ar tigo de folego 
sobre Ibsen. Pe la primeira vez, no período estudado, aparece no jornal 
um comentário mais alentado sobre a obra de um teatrólogo. O artigo 
ocupa duas colunas na primeira página e denomina-se ''Impressões
Ibsen" : 

Ibsen é o verdadeiro criador do drama hodierno. AustJncia intenci
onal de mínúcias, um certo emolduramento dos caracteres, o tom 
sombrio das paisagens morais, e, acima de tudo, um tal vigor de 
lesei Na época da análise, e Ibsen o maior analista. Como imagi
na ti v o propriamente dito, misérrimo. A imaginação não é, porém, o 
que faz a arte do tempo. Toda obra assente na pura imaginação é 
um monstro. Ibsen compreend u isto. (Carlos Orummond de An
drade, "Impressões- Ibsen", 25/03/21) 

ogo de inicio, a assertiva definidora da modernidade e do caràter 
original de Ibsen é destacada num único parágrafo. A seguir, o elenco 
do que, nele, o crftico considera moderno, e que, talvez, pudéssemos 
generalizar como concepção estética - ausência de minúcias, vigor de 
tese, pouca ênfase na imaginação. O autor valoriza a modernidade de 
Ibsen e sua sensib il idade em relaçào ao tempo presente. eita essa aná
lise, passa, então. a tecer comentários mais detalhados sobre os perso
nagens, elogiando o efeito de "esfumado teatral " por eles alcançado. Da 
leitura drummondiana, destaca-se ainda a interessante aproximação 
bem ao gosto impressionista - entre literatura e pintura. Como pode
mos perceber, o Carlos Drummond, ocupado em fazer crítica teatral , não 
faz propriamente uma análise. Antes , tece considerações, dando m s
mo impressões de c unt'lo mais moral sobr os personagens. sse é um 
recorte, a partir do qual podemos v ri ficar que a critica teatral da época 
se util iza d um vefculo que na.o abre spaço para uma aná lise propria· 
mente liten3.ria . 

R tomando o artigo, damo-nos conta de que Drummond discorre so
bre questões gerais implicadas no teatro de lbsén. Ele salienta. entretanto, 
a dualidade ibseniana, uma característica do 1 at rólogo, a partir d cuja 
amplia ão, o crrt·1co irá expressar sua própria concepção de art . 

Ibsen compreendeu, assim, o irrecusáve/ dualismo dos seres hu
manos. Não precisamos recorrer a De Maistre: o fen6meno psí
quico é flagrante. Qual de nós não é duplo? Qua l de nós não se 
desvaria, chamando por duas forças opostas, e nao se desoren
ta [sic], a visão de dois caminhos diversos? Erra o artjsta, que, 
mode.lando um tipo, procura emprestar-lhe um feitio especial uno 
e imutável. Arte é, afinai, incoerência porque é vida. Ninguém se 
julgue bom, ninguém se julgue mau. Todos nós somos maus e 
bons a um só tempo. (Car los Drummond , "~mpressões- l bsen '', 25/ 
03/21) 

A aproximação arte/vida - tônica do ideá rio modernista - , o incoe
rente como traço emblemático da arte, a mutabilidade , a valorização do 
irracional são características valorizadas pelas estéticas das vanguar
das da época. 

A inclusão de poemas dos modernistas, na leitura organizada pela 
Companhia Nacional de Teatro, é exemplo de que havia receptividade 
em rel ação à produção estética dos jovens intelectuais . A companhia 
preparou uma vesperal dos poetas mineiros e é sign ifi cativo que tivesse 
incluído, em seu programa , poemas dos novos, para serem lidos pelos 
artistas da Companhia . O fato é registrado no jorna l: 

A direção da Companhia Nacional de Teatro Pequeno não tem pou
pado esforços no intuito de organizar esp táculos interessantes, e 
de estimular os nossos escritores, ao mesmo tempo que vai pro
porcionando à nossa sociedade horas alegres e finamente espiri
tuais. No domingo próximo realizar-se-á primeira vesperal dos po
etas mineiros. com a recitação em cena, pelos artistas da compa
nhia, de belas poesias dos poetas mineiros. Assim deverão ser 
recitados vários de Augusto de Lima, Mário de Lima, Noraldino 
Lima, Ardufno Bolivar, Oswaldo de Araújo, Horácio Guimarã s, Af
phonsus de Guimaraens, Carlos Drummond, Abgar Renault, Aní
bal Matos e outros. (Companhia Nacional de Teatro Pequeno. 1 0/ 
04/23) 

Assim, aos poucos, os escritores abriam espaço no interior do peri
ódico e na vida cultural da cidade, consolidando o processo de moder
nização. 

VIl- Conclusão 

Os estudos e pesquisas em torno da décad de vinte manifestam 
como uma de suas caracterlsticas a expressão na ionalista. quer em 
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prâticas sociais, quer em atividades intelectuais. 17 Na ,ade, ~· 1 1 
nacionalismos ta l a d iversidade de visões do pais e da nac~onal1dade
al incluídas as versões regia ais - que se pode depreender das dite· 
ren tes postu ras intelectuai.s e práticas sóc io-políticas que configuravam 
o período. Os dif rentes enfoques do nacionalismo acabam por conslt· 
tuir ponto de rup1ura a marca r posturas ideológicas diferentes e até a.n
tagónicas. 

Minas Gera is não esteve fora deste processo. No OM, a temâtica 
nacionalista entranl1ou-se em todos os assuntos: da polil ica à moda, da 
literatura à comemoração do Centenário da ilndependência, da propa
ganda explícita das Ligas Nacionalistas ao discurso polftico. Aparece na 
crit ica literária na poesia dos novos, no seu programa de ação cultural, 
nos comentá rios sobre o regiona lismo. Esse processo, visivelmente ma
nifesto na década de vinte, nu1ria-se de tendências e correntes naciona
listas e reg ionalistas jé presentes nas preocupaçôes estéticas antes da 
Semana.1B 

As discussões sobre as comemorações do Centenário da lnde· 
p endência, por •exemplo, são Inic iadas pe lo jornal , já em 1920. Apare
cem com destaque e - como era de se esperar - com um fort,e ape11o 
nacionalista . ssa discussões fazem parte, enfim. do movimento de 
reflexão sobre nossas insti tu ições sócio-políticas, a qual traçou o perfi l 
dos anos vinte. Em vá.r ios artigos. delineia-se sempre uma tônica patri
ótica- postura assumida pello jornal no encaminhamento dos festejos 
nac ionais. Em mui1tas vezes, os textos adqu irem função apelatíva de
mandando urgência no encaminhamenlo dos projetos. Em outras, o 
acento é co locado no balanço geral, propiciado pelos cem anos de 
independência . 

A atividade teatral não poderia ficar intensa ao c lima nac ionali sta do 
periodo. Pe lo contrár io, ressentiu-se de suas pecu liar idades. O tema da 
nacionalização do teatro levantava prob lemas, e a crítica do DM discute-

I? No etur OOQI'lOmrco, f)l:lr B• mnlo, ~ >pressao nacl nallsl mar1\fes1nu·s sob a lorrrr d illla cont ra a 1nfrl· 
tr 3Çào ciomrnaçao .lrar1ge1ra na "Ida ec nOmiCO·IInMcelra lo própriO lema dQ pn;>t~clon i. mo ar>resen!OLJ 
t•aÇos de eon1 \ldo nacionali ta). no social. mullos aconrecimenlos: eshverarn associados ao processo d 
neulrallzaçíio da "'l lu r rcre estranq ua e várias medidas para lazer lrenle à sl1uaçào ror rn tom:a tJas sob a 
lorm~ d d f s d >valores . grupo~ nacionais: no poll ffco o desencanla p las l r1slhu rc;:~ê:> c r i CiO sd 3 
tnstalaoao do reg1rne republicano coMstllula, também, IJma critica ê imllacllo d morJ los Astrang iras uma 
delesa da necesstdade de relorrnulação •nstrtucronal mais conforme as caraclerlsllcas oa nacionaliCiade: e 
110 domlnoo da cii llura 1an1a p I amplo movimento como o do modernismo. comp nelas prencup~çoo com 
a educacao escolar (os nsaros pare o nl:lclonallz.açao da scola brasileira) M. 1amoem. cl31'llS mnar. du 
naowna li ·rnc 

1 fJ Na Revista da Brasil, por exemplo Desse modo, lambém o grupo mtn iro slava s•tuado, sefa em refaça o às 
diiereflles mantfeslaçOes nacrona llstas rro DM doanle dos "diver s mel•zes do panoram social" sej P.m 
r laçao ao Mooen'HSI!i<l co1 no oxpr ssa lrtarêlla 
"Se lcteologtcarnente. e cedendo. d reslo. as 1endé11 c1as da época. o Modernismo onc lillBva-~e para as 
extremas ps•cologocafl'l nle ~ :;wa você•çao pOIIIIca (no ser'lhdo nelrlro da pai vra) eslava conlida nos dors 
í!OS1Uiado ess nr. 1r ri~ (jf' Stla con ligu iiJ~: Oo · ~llnllJa l · o NaclonolismtJ o o R gronatrsmo Com rei çllo a um 
ou11 . os n100 11111'1115 lll~ lll tvor tvn r •trrçOD~ ar,tJIV<l l!tnles. q i.IUI1do 1100 frallCamenle conlradtlóiles: ~ amllos 
se contlnhan1 na su n t u r cz~ profundD " MARTINS 19()9 p 137 

os em muitos artigos, uma vez que a atividade t at rai ocupava, como se 
viu, posição privilegiada no noticiário. Sob o 1ilulo eatro Nacional -
quase uma coluna, tal a sua frequ ncia - .escrevia-se sobre a necess i· 
dade, o dever de os escritores e o púb lico se vol1 arem para a produção 
nacional. A crHica. não só de Belo Horizonte. mas dos ou\ros centros 
cul turais. reivindicava uma nacionalização do teatro brasi leiro, no senti
do, inclusive, de conquista da platéia pequeno~b urguesa exce sivamente 
acostumada aos textos e elencos estra n g~e i ros _ Se a época foi marcada 
por uma maior ai irmação ·do pais, é compreenslvel essa dlemanda não 
só quanto aos elencos, mas principalmente quanto à cri ação de uma 
dramaturgia que nos distinguisse É claro que o processo seri a lento. 
Além do colon ialismo cu ltural, que impunha seus modelos e preferênci
as, o incipiente teatro brasi leiro do período ressentia-se da f"aUa de apoio 
oficial para suas montagens. da falta de esco'las e de p(Jblico.. nfim: 
tal tava-lhe quase tudo. Mesmo assim, o 1ato de o problema ser colocado 
-seja de que forma for - já indic iava mudanças no horizonte. A neces
sidade de um teatro que expressasse o brasileiro, o n cional represen· 
tou urna consciência que se ia lentamen1.e formando.Essa preparação 
nacionalista na defesa do teatro e dos escritores locais aplaina terreno 
para que os ·futuros renovadores pudessem propor "concenlrar todos os 
esforços para construir o Brasil dentro do Brasil, ou, se possfvel. Minas 
dentro de Minas." 19 

Pode-se perguntar se ta l estudo teria relevância para uma l1istór ia 
da cu ltura ou , mais espec ificamente, para uma história do Modernismo 
no Bras il, uma vez que a atividade teatral- se comparada. a outras 
histórias, como a literária ou as art es plásticas- não toi. como já se 
talou , relevante para o processo de modernização. 

(.,)ninguém, além de nós, poder~ dar vida a essas tentativas mui
tas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os 
homens do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a 
uma aclimação penosa da cultura européia, procur&am estilizar 
para nós, seus descendentes. os sentimentos que experimenta
ram. as observações que faziam- dos quais se formaram os nos
sos. 20 

A citação acima, tirada àFormaçào da Literatura Brasileira. de Anto
nio Candido, pode ser. s n- o uma resposta. a menos urna jusli fical iva 
para a pergunta. Como a da literatura, também a nossa tr diçâo teatra l 

19 ·rara o espiri tos cr lndore • 1978 
20 CANO IDO . 198'1, p 10 
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