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Resumo 

GARCIA, Ronaldo Luiz Caramão. Memória de espectadores de teatro de Pelotas. 
2015. 56f. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Teatro - Licenciatura), Centro 
de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 

Este trabalho busca compreender a tradição teatral de Pelotas sob a ótica de quatro 
espectadores com mais de 70 anos. Para tanto, parte-se de um estudo teórico da 
memória e suas relações e cruzamentos com a tradição teatral pelotense. A 
metodologia utilizada na pesquisa é composta de: 1. estudos sobre as noções de 
memória e tradição; 2. entrevistas semiestruturadas; 3. análise das entrevistas em 
função dos estudos. O objetivo geral da investigação é o de compreender 
parcialmente o passado teatral de Pelotas com vistas a entender melhor as 
repercussões da denominada “tradição teatral de Pelotas” na produção artística dos 
dias atuais. 
 

 

Palavras-chave: memória de espectadores; tradição teatral em Pelotas; pesquisa 

teatral 

  



 
 

Abstract 

GARCIA, Ronaldo Luiz Caramão. Memória de espectadores de teatro de Pelotas. 
2015. 56f. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Teatro - Licenciatura), Centro 
de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 

This paper seeks to understand the theatrical tradition of Pelotas from the 
perspective of four spectators who are over 70 years old. To do so, we start from a 
theoretical study of memory and its relations and intersections with the theatrical 
tradition in Pelotas. The methodology used in the survey consists of: 1. studies of 
memory and tradition notions; 2. semi-structured interviews; 3. analysis of the 
interviews following the studies. The overall objective of the research is to partially 
understand the theatrical past of Pelotas in order to better understand the impact of 
the so-called "theatrical tradition of Pelotas" in the artistic production today. 
 

Keywords: spectator’s memory;theatrical tradition in Pelotas; theatrical research 
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Introdução 

 

Lembro que, desde pequeno, sentia sempre um friozinho na barriga quando 

estava me arrumando para assistir a um espetáculo e escutava, ao longe, a voz da 

minha mãe dizendo que iríamos nos atrasar. Esse ritual se repetiu durante anos. E 

esse mesmo friozinho me acompanhava quando fazíamos apresentações na sala de 

aula. Não sabia bem o que significava. Essa sensação me acompanha sempre que 

estou na plateia: uma inquietação, uma tensão, uma vontade de suspirar e às vezes 

de dar um grito. Uma voz dentro de mim se faz inquieta. Uma vontade desenfreada 

de estar no palco vivendo aquele clima, aquela atmosfera, aquele clímax, aquela 

transmutação. 

A primeira peça teatral a que assisti foi “Pluft, o fantasminha”, em 1969, no 

Teatro Gonzaga. Nunca me esqueci dessa experiência. Em mim, ficou impregnada 

toda aquela atmosfera mágica, um fascínio novo que se desvendava frente aos 

meus olhos de criança. No dia seguinte, na escola, era o assunto do recreio entre os 

poucos colegas que iam assistir a espetáculos fora do âmbito escolar. 

Vivi em um tempo em que se assistia a peças de teatro nos festivais de teatro 

no Sete de Abril, onde todos podiam debater e dialogar com as diversas formas do 

fazer teatral. Era uma troca muito grande de experiências, pois, após as 

apresentações, havia os debates. E vinham grupos de muitos lugares do Brasil, do 

Uruguai e da Argentina. 

Nesse tempo, vários atores e atrizes de Pelotas se destacaram com 

interpretações muito viscerais e orgânicas, levando a plateia ao delírio. Muitos deles 

foram atuar em centros maiores como Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Na 

época dos festivais e um pouco depois, fazer teatro era quase moda, e a impressão 

que tenho é que todo mundo fazia teatro. Muitos ensaios culminaram em produções 

de ótima qualidade. Por conta de ser um modismo, durou pouco tempo e é 

lamentável que essa moda não tenha perdurado.  

Hoje, a impressão é de que vivemos uma espécie de inércia teatral. Um 

vácuo no tempo, onde a produção local parece não existir. Causa certo espanto 

comparar a atualidade com alguns anos atrás. É quase inacreditável. 

É justamente por ter essa inquietação que minha questão de pesquisa versa 

sobre algumas memórias de espectadores de teatro de Pelotas. Busco entender 

melhor o teatro na cidade de Pelotas por meio das memórias de alguns 
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espectadores com mais de setenta anos de idade. A opção por essa faixa etária e, 

particularmente, pelos quatro sujeitos de pesquisa, deve-se ao fato de que entendo 

que, para entender o presente, é preciso ouvir o passado.  

Assim, organizei o relato de minha pesquisa em três momentos. No Capítulo 

1, apresento um estudo sobre a noção de memória. No Capítulo 2, apresento o 

conceito de tradição em relação à noção de memória. Por último, no Capítulo 3, 

apresento quatro narrativas de espectadores de teatro de Pelotas, escritas a partir 

de entrevistas realizadas no primeiro semestre de 2015. 



 
 

Capítulo 1 – Sobre a Noção de Memória 

 

 Neste capítulo, apresento um estudo sobre a noção de memória. A intenção 

desta parte do texto é apresentar os aspectos gerais da memória, seus aspectos 

específicos, a memória como elemento cultural, como lugar de aprendizagem, como 

experiência e o papel da memória nos ritos e, particularmente, no teatro. 

  

1.1Aspectos gerais da memória 

 

O estudo sobre a noção de memória exige que se entenda a complexidade 

que envolve tal conceito. A memória pode ser entendida como uma ação biológica, 

mas também como um dos mais importantes elementos constitutivos da cultura. 

Para discutir sobre esse tema, utilizo-me, principalmente, dos estudos de Izquierdo 

(2002) e de Brandão (2008). 

Genericamente, a memória pode ser definida como a capacidade humana de 

relembrar vivências que ocorreram em um tempo passado. Izquierdo (2002) analisa 

a noção em dois aspectos principais: o da fisiologia e funcionamento da memória e o 

da função social da memória. 

Em seu sentido mais amplo, então, a palavra “memória” abrange desde os 
ignotos mecanismos que operam nas placas do meu do computador até a 
história de cada cidade, país, povo ou civilização, e as memórias individuais 
dos animais e das pessoas. Mas a palavra “memória” quer dizer algo 
diferente em cada caso, porque os mecanismos de sua aquisição, 
armazenamento e evocação são diferentes (IZQUIERDO, 2002, p. 11). 

 

Antes de ingressar nos estudos de Izquierdo propriamente ditos, cabe 

apresentar a memória em termos míticos em função de sua poeticidade. 

 A palavra “memória” tem origem na mitologia greco-romana, em especial no 

que concerne à Mnemósine – deusa grega da memória. Ela é considerada uma das 

deusas mais importantes, pois a memória coloca o ser humano em um lugar 

diferenciado e único em relação às outras espécies de seres vivos. Com este dom, o 

homem é capaz de raciocinar podendo prever e antecipar resultados. 

 Mnemósine é uma titânide filha de Urano e de Gaia. Com Zeus, a deusa 

dormiu durante nove noites e gerou as musas – as nove deusas gregas que 

inspiram os poetas e músicos, promovendo assim as artes e as ciências. 
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Figura 1 – Deusa Mnemósine.
1 

 

 O termo memória é assunto desde um passado muito distante,quando não se 

conheciam os mecanismos científicos envolvidos. Pode-se afirmar que os conceitos 

eram, na sua grande maioria, poéticos ou filosóficos. Os autores faziam suposições 

acerca do tema. Então, desde esse passado distante, a memória era objeto de 

reflexão e, mesmo sem conhecimento científico do modelo atual, os autores faziam 

questionamentos e percebiam o importante papel da memória na vida do homem. 

 Para Izquierdo (2002), somos únicos, pois dispomos de um acervo individual 

de memórias que pertence a cada um. E é esse acervo que faz com que cada 

pessoa seja o que ela é, tenha uma personalidade e uma forma de ser únicas. 

 Ao abordar o tema memória, deve-se abrir o pensamento para uma 

perspectiva interdisciplinar, pois vários saberes se entrelaçam. Percorrendo a 

memória, o indivíduo faz uma busca de questões fundamentais da sua existência, 

considerando os mais diferentes sentidos e significados. 

 Ainda, de acordo com Izquierdo (2002),  

Memória é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação de 
informações. A aquisição é também chamada de aprendizagem: só se 
“grava” aquilo que foi aprendido. A evocação é também chamada de 
recordação, lembrança, recuperação. Só lembramos aquilo que gravamos 
aquilo que foi aprendido (IZQUIERDO, 2002, p. 09). 

 

                                            
1
 Fonte: Disponível em: <http://portal-dos-mitos.blogspot.com.br/2013/07/mnemosine.html. Acesso 

em: 08 de out de 2015. 
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Com essa citação, pode-se entender que só posso reproduzir aquilo que 

realmente aprendi e aquilo que está gravado na minha memória. Por outro lado, será 

difícil transmitir algo do qual não detenho conhecimento, ou seja, que não esteja no 

meu banco de dados pessoal, na minha memória.  

Izquierdo (2002) destaca, também, que: 

Nossa memória pessoal e coletiva descarta o trivial e, às vezes incorpora 
fatos irreais. Vamos perdendo, ao longo dos anos, aquilo que não interessa 
aquilo que não nos marcou: ninguém se lembra do ano em que foi 
construída aquela casa feia do outro lado do quarteirão ou de onde morava 
aquele colega da escola com quem pouco tivemos contato. Mas também 
vamos incorporando, ao longo dos anos, mentiras e variações que 
geralmente nos enriquecem. (IZQUIERDO, 2002, p. 15-16) 

  

Guardo na minha memória aquilo que realmente me interessa, o que foi 

marcante na minha vida. Imagino que, se fosse guardar na memória todos os fatos, 

imagens, acontecimentos e eventos que presenciei e vivi,haveria uma infinidade 

arquivos e muitos deles nunca mais seriam utilizados. 

Aquilo que não é interessante é descartado e esquecido. Àquilo que ficou 

armazenado, vou acrescentando detalhes no decorrer da minha vida, tornando as 

experiências ainda mais emocionantes. Dependendo das circunstâncias, a memória 

é enriquecida deixando mais empolgante e cheia de detalhes a minha vivência. 

 

1.2 Aspectos específicos da memória 

 

A memória, segundo Izquierdo (2002), pode ser classificada em duas 

categorias principais de acordo com o tempo de permanência: as memórias de curta 

duração e as memórias de longa duração. No entanto, há um tipo de memória que, 

mesmo sendo de curta duração, tem especificidades em relação àquelas de curta 

duração. Trata-se da memória de trabalho. 

A memória de trabalho é uma memória de curta duração utilizada de modo 

cotidiano e descartável. Sua principal qualidade é seu acentuado grau de utilidade. 

Para Izquierdo (2002): 

A memória de trabalho é totalmente diferente dos demais tipos de memória. 
Certamente é curta, e dura cerca de poucos segundos até no máximo, 1-3 
minutos. Mas, o principal, é que seu papel não é o de formar arquivos, mas 
sim o de analisar as informações que chegam constantemente ao cérebro e 
compará-las com as existentes nas demais memórias, declarativas e 
procedurais, de curta ou longa duração. A memória de trabalho não tem 
consequências bioquímicas mensuráveis que não sejam as muito breves 
que decorrem a cada momento da atividade elétrica de qualquer neurônio. 
(IZQUIERDO, 2002 p.51) 
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As memórias de curta duração, por sua vez, são memórias que duram de 

alguns segundos ou minutos seguintes ao aprendizado até 3 a 6 horas, e precedem 

a geração de arquivos. Em termos de conteúdo, as memórias de curta duração 

antecedem as de longa duração e apenas se diferenciam em relação ao tempo. 

As memórias de longa duração, por serem memórias que podem durar de 

décadas até a vida toda, são classificadas em termos de conteúdos. Elas geram 

arquivos que poderão ser acessados sempre que necessário. De início, elas são 

sensíveis à interferência de inúmeros fatores (por exemplo, as memórias com maior 

carga emocional) e levam certo tempo para serem consolidadas (entre três a oito 

horas). Entende-se por consolidação o tempo necessário para a fixação definitiva, 

uma vez que é susceptível à interferência de agentes internos e externos. As 

memórias de curta e longa duração podem ser divididas em função de suas 

qualidades em termos de conteúdo. Izquierdo (2002) utiliza a seguinte classificação: 

1. Memórias declarativas ou explícitas: são aquelas que registram fatos, eventos 

ou conhecimentos. Podem durar de minutos a décadas e são subdivididas 

em: 

1.1. Episódicas: referem-se a eventos a que assistimos ou de que participamos 

(as lembranças de uma viagem, de um espetáculo que vivenciamos, a 

nossa formatura, um filme etc.). As memórias declarativas episódicas são 

autobiográficas. 

1.2. Semânticas: são as do conhecimento ou índole geral (conhecimentos de 

medicina, português, arquitetura, algum perfume etc.). 

2. Memórias procedurais ou memórias de procedimentos ou implícitas: são 

aquelas relacionadas com as capacidades ou habilidades do indivíduo. 

Habilidades estas motoras ou sensoriais, sendo chamadas de hábitos (jogar 

bola, saltar, correr etc.). Esse tipo de memória requer que o indivíduo 

demonstre sua habilidade, não bastando somente a descrição. Geralmente 

duram a vida toda. 

3. Priming, sem tradução para o português: é um tipo de memória evocado 

através do uso de dicas. Uma palavra, uma frase, um gesto, um odor podem 

evocar essa memória. Utilizada por professores, atores, declamadores etc. 
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4. Memórias remotas: são aquelas que duram a vida toda. A maioria das 

memórias é constituída por uma mistura de vários tipos. Existe uma mistura 

de memórias antigas com memórias que estão sendo evocadas no momento.  

É bom lembrar que a base sobre a qual formamos e evocamos memórias é 
constituída por “memórias e fragmentos de memórias”, mais principalmente 
por estes últimos. Temos mais memórias extintas ou quase extintas no 
nosso cérebro do que memórias inteiras e exatas (IZQUIERDO, 2002, p. 
32). 

 

Os estudos de Izquierdo (2002) evidenciam que, sob o ponto de vista 

neurofisiológico, a memória depende de uma complexa rede de células nervosas, 

neurotransmissores e zonas específicas do cérebro que interagem de forma 

harmônica entre si.  

 

1.3 A memória como elemento cultural 

 

Segundo Izquierdo (2002), o homem está sempre à procura de laços, 

geralmente culturais ou de afinidades, embasando esses laços em memórias 

comuns que formam comarcas, tribos, povos, cidades, comunidades ou um país. O 

indivíduo terá mais afinidade com o grupo com o qual se sentirá mais próximo, ou 

seja, aquele com o que compartilhe uma história. 

Conforme Izquierdo (2002): 

Assim, espanhóis, ingleses, estadunidenses, brasileiros, paraguaios e 
argentinos, todos possuímos memórias (histórias) próprias de cada país e 
que nos distinguem como tais dentro do maior marco da Civilização 
Ocidental. Como foi dito, ao encontrar-nos em um meio cujo acervo coletivo 
de memórias é outro, descobrimos elos entre os diferentes grupos, 
baseados na memória coletiva de cada um, a qual promove novas 
associações. Assim para um brasileiro em Cincinnati - Ohio será em geral 
mais fácil estabelecer amizade com um paraguaio do que com um nativo de 
Idaho. (IZQUIERDO, 2002, p. 11) 

 

 Por sua vez, Brandão (2008) destaca estudos do sociólogo francês Maurice 

Halbwachs, que configurou a sua “sociologia da memória” (ciências sociais). A 

memória, nesse caso, é discutida como fonte de ligação social e construção da 

identidade cultural. Ao comentar Halbwachs, Brandão (2008), escreve que: 

O autor afirma que toda a lembrança é única, uma experiência solitária da 
qual o indivíduo é testemunha, e este “eu” – testemunha ocular – faz parte 
de uma “comunidade afetiva” que contém, e traz à luz, todo o contexto das 
situações sociofamiliares e históricas partilhadas e elaboradas por e com 
outros membros do grupo. (BRANDÃO, 2008, p. 28)  
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Ainda de acordo com Brandão (2008), a base social da memória atinge um 

patamar mais abrangente onde ela passa a ser vista dentro do cotidiano da 

sociedade com sua história, arte, cultura e literatura. Falamos então em memória 

social, aquela que é construída dia após dia. Através da memória, teremos a 

construção do panorama cultural em que vivemos, da história de um povo com suas 

crenças, costumes, tradições, signos, etc. O campo da memória social é muito 

amplo, atravessando diferentes áreas disciplinares, sendo muito difícil uma 

delimitação conceitual. 

Assim, pode-se chegar à questão: qual é a relação que pode ser estabelecida 

entre a memória e a construção de uma identidade cultural? 

Para Brandão (2008), a memória como elemento cultural traduz a trajetória de 

um grupo, uma comunidade, um povo, uma nação. É um conceito que se expande e 

se mescla com vários horizontes e que é passado de geração a geração. A memória 

cultural está relacionada à essência do homem.  

O homem como ser social produz cultura e a memória perpetua essa 

trajetória consolidadora das tradições de um povo. A identidade dos povos e das 

civilizações provém de suas crenças, hábitos e costumes. 

 

1.4 A memória como lugar de aprendizagem 

 

Para Izquierdo (2002),detemos toda a aprendizagem armazenada sob a 

forma de memórias de longa duração, aquelas que já estão consolidadas e que 

consequentemente produziram arquivos. A memória traduz toda a nossa 

vivência,ela é a nossa biblioteca particular que pode ser acessada a qualquer 

momento. 

Izquierdo (2008) enfatiza, também, que o conhecimento é adquirido através 

da aprendizagem, e a memória codifica esse conhecimento, retendo-o para posterior 

utilização. A aprendizagem é um processo de interiorização que é fruto de uma 

influência externa. O processo de uma nova aprendizagem se dá a partir das 

aprendizagens retidas, sendo a memória de vital importância nesse processo. Sem 

memória, o processo de aprendizagem estaria sempre a reiniciar-se e não haveria o 

conhecimento. 

No estudo de Brandão (2008), a pergunta “Quem somos?” é o primeiro passo 

para a compreensão da memória. Para responder a essa pergunta, a memória é 
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imprescindível no processo do conhecimento do ser humano, ou seja, ela é vital 

para formação da identidade da pessoa. Somos capazes de interpretar o que se 

passa a nossa volta através do acesso à memória, levando-nos a tomar decisões. 

Brandão (2008) salienta que a nossa aprendizagem está diretamente 

relacionada ao conhecimento retido na memória. Através da memória, o indivíduo é 

capaz de perceber o mundo levando em conta suas experiências individuais. Os 

processos cognitivos dependem diretamente da memória. A memória liga o presente 

ao passado. A capacidade de aprender faz com que o homem se adapte melhor a 

sua realidade. 

Ainda, segundo Brandão (2008), a aprendizagem envolve processos 

emocionais, motivacionais e cognitivos. Em outras palavras, pode-se dizer que a 

aprendizagem envolve o conhecimento, sofrendo influência direta da emoção e 

dependente da motivação. Muitos dos conhecimentos adquiridos imitamos de outras 

pessoas. Interiorizamos o aprendizado e posteriormente o repetimos. Quanto maior 

a emoção envolvida, maior a probabilidade de a memória ser consolidada. 

 
(...) são as memórias como acervo pessoal dos fatos vividos pelos 
indivíduos ao longo da vida, passíveis de ser recuperados, chamados pelo 
presente, se um maravilhoso e intrigante processo – envolvendo o resultado 
de interações bioquímicas acrescido da emoção, motivação e desejo – levá-
los à consolidação, ou seja, torná-los uma história a ser narrada. Assim, 
podemos pensar em memórias no seu sentido plural, e não ligadas às 
faixas etárias. (BRANDÃO, 2008, p.20) 

 

Para Brandão (2008), o período de aprendizagem dura a vida toda. Estou 

sempre aprendendo com tudo que me rodeia. A morte fará cessar o processo de 

aprendizagem. Esses aprendizados provêm de várias fontes e estímulos, escola, 

faculdade, relações com outras pessoas, fatos do cotidiano etc. 

 
 

1.5 A memória como experiência 

 

A memória está presente em todas as atividades de um indivíduo, pois faz 

parte do seu conhecimento e da sua identidade como ser único. Não existem duas 

pessoas iguais porque cada uma possui a sua história e passou por processos de 

aprendizagem diferentes, ou melhor, as memórias armazenadas serão diferentes 

gerando comportamentos também diferentes. 
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A recordação do processo que estou vivendo no momento já faz parte da 

minha experiência pessoal, fazendo parte, consequentemente, de um coletivo. 

Para Brandão (2008): 

É na e pela palavra que nos constituímos como seres humanos. Falamos, 
escutamos e escrevemos a partir de uma unidade básica – a palavra – e 
baseados em uma identidade que se funda, entre outros aspectos, numa 
fronteira geográfica e numa língua comum, estabelecendo relações por 
meio de uma linguagem, que se forma na partilha de sentimentos e 
pensamentos. As palavras organizadas, a linguagem, tornam-se signos de 
comunicação, transmissão e preservação de conhecimentos, sentimentos e 
experiências de um passado vivido, individual e coletivamente, e 
reconstruído no presente. O tempo da narrativa não é o passado, mas o 
presente do qual parte o apelo à memória. (BRANDÃO, 2008, p.46-47) 

  

A palavra se constitui como a base da memória. Através da expressão verbal, 

sou capaz de utilizar a memória, que constitui a minha formação básica de indivíduo. 

A verbalização da palavra me coloca no mundo, me comunica e expõe as mais 

diferentes formas do meu pensar. Sou contextualizado através da minha fala. 

 

1.6 O papel da memória nos ritos 

 

Os ritos fazem parte da memória cultural de um grupo, de uma comunidade e 

de um povo. E esses ritos possuem os mais diferentes significados e objetivos. São 

passados de geração a geração através dos ensinamentos dos mais velhos para os 

mais jovens. 

 Um determinado grupo repete regularmente, ano após ano, o mesmo ritual 

nas mesmas datas ou períodos para salvaguardar a sua memória ancestral. E os 

mesmos rituais perduram por séculos também por meio da memória revisitada. 

 No rito, existe um reencontro entre gerações, e a memória ocupa o papel 

principal. Todos os ritos constituem, de certo modo, uma biblioteca, e as mensagens 

a eles atribuídas são de vital importância para a memória cultural de uma sociedade. 

 Tratando especificamente do teatro, e entendendo o teatro como um rito 

social em que a memória aparece como representação ou a apresentação de outro 

diante de um público, pode-se dizer que toda gestualidade é memória teatral – 

gestualidade dos atores e atrizes, mas também gestualidade dos espectadores.



 
 

Capítulo 2 – Sobre o Conceito de Tradição 

 

 Neste capítulo, apresento um estudo sobre o conceito de tradição. A intenção 

desta parte do texto é apresentar os aspectos gerais sobre o conceito de tradição, a 

relação entre memória e tradição, a memória arquitetônica dos teatros de Pelotas, a 

memória social dos teatros de Pelotas, a memória dramatúrgica dos artistas e 

grupos de teatro de Pelotas e a tradição teatral de Pelotas na era de globalização.  

 

2.1 Aspectos gerais sobre o conceito de tradição 

 

 De um modo simples, pode-se dizer que tradição é um conjunto de valores e 

práticas que são enraizados nos costumes de uma sociedade. Para entender melhor 

esse conceito, utilizo dos estudos de Hobsbawm e Ranger (1984) e de significados 

do termo “tradição” em alguns dicionários. 

Para o Dicionário Aurélio Online, a tradição é definida como: 

Via pela qual os fatos ou os dogmas são transmitidos de geração em 
geração sem mais prova autêntica da sua veracidade que essa 
transmissão. O fato ou o dogma assim transmitido. Transmissão de uma 
notícia, boato, rumor. Símbolo, memória, recordação, uso, hábito (AURÉLIO 
ONLINE). 

 

 O Dicionário Houaiss define tradição: 

Transmissão de doutrinas, de lendas, de costumes etc., durante longo 
espaço de tempo, especialmente pela palavra: a tradição é o laço do 
passado com o presente; é tradição deles festejar os aniversários. 
Transmissão oral, às vezes registrada por escrito, dos fatos ou das 
doutrinas religiosas. Costume transmitido de geração a geração: as 
tradições de uma região (DICIONÁRIO HOUAISS). 

 

Tradição é uma palavra com origem no termo em latim traditio, que significa 

"entregar" ou "passar adiante". No entanto, como afirmam Hobsbawm e Ranger 

(1984), muitas tradições tidas como antigas são muito recentes e essas muitas 

vezes são “inventadas”. 

O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido amplo, mas nunca 
indefinido. Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, construídas e 
formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais 
difícil de localizar num período limitado e determinado de tempo – às vezes 
coisa de poucos anos apenas – e se estabeleceram com enorme rapidez 
(HOBSBAWM e RANGER, 1984, p.9).  

 

 Esses mesmos autores definem o termo tradição inventada como: 
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um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente aceitas; tais práticas de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 
que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. 
Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 
passado histórico apropriado (HOBSBAWM e RANGER, 1984,p.10). 

  

Hobsbawm e Ranger (1984) enfatizam a diferença entre tradição e costume, 

em que a tradição, inclusive as inventadas, tem como característica principal a 

invariabilidade, impondo práticas fixas como a repetição. O costume não impede as 

inovações, mas deve parecer compatível ou igual ao precedente. Citam como 

exemplo de “tradição inventada” o escotismo criado por Baden Powell. 

(...) embora os ritos de passagem sejam normalmente marcados nas 
tradições de grupos isolados (iniciação, promoção, afastamento e morte), 
isso nem sempre aconteceu com aqueles criados para pseudocomunidades 
globalizantes (como as nações e os países), provavelmente porque estas 
comunidades enfatizavam seu caráter eterno e imutável – pelo menos, 
desde a fundação da comunidade. No entanto, os novos regimes políticos e 
movimentos inovadores podiam encontrar equivalentes seus para os ritos 
tradicionais de passagem associados à religião (casamento civil e funerais). 
Pode-se observar uma nítida diferença entre as práticas antigas e as 
inventadas. As primeiras eram práticas sociais específicas e altamente 
coercivas, enquanto as últimas tendiam a ser bastante gerais e vagas 
quanto à natureza dos valores, direitos e obrigações que procuravam 
inculcar nos membros de um determinado grupo: “patriotismo”, “lealdade”, 
“dever”, “as regras do jogo”, “o espírito escolar”, e assim por diante 
(HOBSBAWM e RANGER, 1984, p. 19). 

 

 A tradição se perpetua através dos costumes, hábitos, crenças, ritos, lendas, 

folclore, culinária que são passados de geração a geração através da repetição. 

Perpetua-se através de séculos dando identidade a determinado grupo, sociedade, 

estado ou país. A tradição é mantida viva através da memória coletiva. Torna-se 

evidente que, independentemente de ser inventada ou não, uma tradição é 

assumida por um grupo como fatual. 

 

2.2 A relação entre a memória e a tradição 

 

 É nítida e inseparável a relação entre a memória e a tradição, uma vez que a 

tradição depende da repetição dos costumes através do tempo. As memórias de 

longa duração, ou seja, aquelas que são armazenadas por toda a vida, são as 

responsáveis pela preservação dos costumes de um povo, pois serão acessadas 

sempre e periodicamente. Cito como exemplo o ritual de uma missa ou de um 
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funeral, ele se repete da mesma forma seguindo um mesmo padrão criado há muitos 

séculos. 

 Se houver falhas na memória coletiva, a tradição, consequentemente, sofrerá 

no sentido de sua continuidade. No entanto, assim como a memória altera os fatos 

passados em função da distância, a tradição se renova em função dos contextos 

presentes. 

 Com isso, pode-se entender que o que se denomina como tradição teatral de 

uma cidade ou região é, muitas vezes, fruto de memórias de artistas, e também de 

espectadores. O interessante quando se verificam as narrativas sobre teatro de uma 

localidade é entender o conjunto de memórias que configurou determinada tradição 

– inventada ou não. 

 

2.3A memória arquitetônica dos teatros de Pelotas 

 

 A memória arquitetônica é a memória do espaço. Um espaço teatral, qualquer 

que seja ele, carrega as memórias das convenções teatrais de uma determinada 

época. Ou seja, um espaço considerado tradicional é na verdade um espaço que 

carrega uma memória de um período histórico anterior e que exige dos artistas e dos 

espectadores, memórias de convenções de como utilizá-lo.  

 Ela está implícita nos corpos dos atores/atrizes e espectadores através de 

uma gestualidade característica daqueles que frequentam as casas de espetáculo. 

Esta gestualidade está impressa nas ações dos indivíduos,como andam, falam e se 

comportam,isto é, quais as convenções permitidas em um determinado espaço 

teatral. As convenções mudam de acordo com a memória arquitetônica e, 

obviamente, recebem influências das épocas posteriores à da sua criação.  

Existe toda uma convenção de atos e ações para os que frequentam os 

teatros à moda italiana, a arquitetura mais usual no final do século XIX e início do 

século XX. Num teatro com frontalidade e onde há distância entre palco e plateia, 

não se deve conversar durante as apresentações para não quebrar o silêncio e não 

perturbar o bom andamento do espetáculo e a concentração dos artistas; ninguém 

vai entrar correndo no teatro, pois o caminhar é lento quando as pessoas vão se 

cumprimentando umas às outras; durante as apresentações, alimentos são 

proibidos; dentre outros. 
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 Para os artistas da cena,a memória arquitetônica interfere em todos os 

aspectos da criação: como se movimentam, a amplitude dos gestos e voz, etc. 

 No caso de Pelotas, as casas de espetáculo consideradas tradicionais 

invocam a memória e impedem o esquecimento dos feitos de outrora: o teatro como 

acontecimento aristocrático. A memória arquitetônica, por não ser inventada,reforça 

a presença das ações do passadoe tende a fazer da ação teatral um rito próximo do 

passado, ou seja, a memória inaugural daquela memóriade quando o teatro foi 

inaugurado e que vem sendo repassada de pai para filho através dos tempos. 

 Uma casa de teatro como o Theatro Sete de Abril, inaugurado em 1834, 

exerce um poder por meio de sua memória arquitetônica que impulsiona a arte na 

cidade, mas, ao mesmo tempo, tende a exigir a permanência das convenções 

daquele espaço. 

   

2.4A memória social dos teatros de Pelotas 

 

Por conta da presença de teatros construídos no século XIX e início do século 

XX, a memória social dos teatros de Pelotas tem como principal preocupação a 

restauração de modelos aristocráticos. De acordo com Moreira (2014): 

A dança, assim como a música, a literatura e o teatro eram expressões 
artísticas muito presentes nas comemorações cívicas em São Francisco de 
Paula. Durante os anos registrados pel’O Noticiador, houve comemorações 
pelo nascimento do imperador D. Pedro II, em 2 de dezembro, pelo 
descobrimento do Brasil, em 3 de maio, e pela abdicação de D. Pedro I, em 
7 de abril, considerada a segunda independência do Brasil, entre várias 
outras.(MOREIRA, 2014, p.65) 

 

 Existem esses registros das atividades culturais em São Francisco de Paula, 

hoje a cidade de Pelotas,mostrando a tradição cultural da cidade desde muito cedo 

e, por vezes, ainda rudimentar. 

 Em relação aos eventos culturais, Moreira (2014) descreve: 

Nestas ocasiões, a programação iniciava na véspera, quando os moradores 
iluminavam suas casas e, em geral, os mais jovens percorriam as ruas 
tocando e cantando o Hino Nacional, entre “Vivas!” ao fato comemorado. Na 
data em si a programação iniciava ainda pela manhã na Igreja Matriz com a 
celebração do Te-Deum. Durante a tarde, ocorriam torneios ou 
apresentações em praça pública – era comum o espetáculo de cavalhadas. 
Pela noite, no teatro, cantava-se o Hino Nacional, era recitado um elogio, 
representado um drama, sendo os intervalos preenchidos com a leitura de 
obras poéticas, tais como odes, hinos e sonetos. Por fim, era comum 
encerrarem as comemorações com a apresentação de peças curtas e 
cômicas, oras tratadas por entremezes, ora por farsas jocosas (MOREIRA, 
2014, p.65). 
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Segundo os estudos de Moreira (2014): 

Como consequência, ainda no início do século XX, a cidade já envolta por 
uma aura de “Capital Cultural” e integrando o movimento em prol da 
construção de uma identidade nacional, preocupação latente na 
historiografia da época, os escritores pelotenses e demais incentivadores da 
cultura, resgatando termos e imagens que contribuíram para a concepção 
de uma Pelotas com atributos de princesa, consolidaram os elementos que 
dariam base para uma cultura perpetuada até os dias atuais. Uma cultura 
estabelecida a partir da supervalorização de alguns fatos e do apagamento 
histórico de outros. A partir deste resgate histórico e cultural acerca dos 
fatos e atores que contribuíram para a formação literária da cidade de 
Pelotas, pretendeu-se, principalmente, compreender o universo cultural que 
possibilitou o surgimento e a produção de escritores consagrados e 
canonizados como Francisco Lobo da Costa e João Simões Lopes Neto, os 
mais expressivos nomes da literatura pelotense. Do mesmo modo, 
objetivou-se estabelecer uma base para que, futuramente, seja possível 
compreender a possível influência destes na produção dos escritores 
pelotenses ao longo dos anos e, em especial, nas obras dos grandes 
nomes da atualidade, como Vitor Ramil, Angélica Freitas e Lourenço 
Cazarré. (MOREIRA, 2014, p. 75) 

  

Segundo Rubira (2014), antes da Revolução Farroupilha(1835-1845), existia, 

em Pelotas, somente o Theatro Sete de Abril. O nome do teatro foi em homenagem 

ao dia em que D. Pedro I abdicou em favor do filho.Pelotas era uma cidade muito 

rica, devido, principalmente, à exportação de charque para várias partes do país e 

muitos países do exterior e por conta de um elevado número de mão de obra 

escrava. Enquanto os negros serviam para o trabalho, os filhos das famílias 

tradicionais viajavam para França, mais especificamente Paris, para realizarem seus 

estudos. 

Da torre do mercado vinham as badaladas que determinavam o compasso 
da história.Em madrugadas serenas e límpidas, chegavam e partiam 
diligências que conduziam passageiros na Estação Férrea. O trabalho e a 
riqueza gerados pelo charque nas estâncias à beira do arroio Pelotas 
desaguando no São Gonçalo. Quanto se viu de arte ora no Theatro 
Guarany, outrora no Sete de Abril... (RUBIRA,2014,p.5) 

  

A aristocracia pelotense era, naturalmente, quem tinha acesso ao teatro 

nessa época. Era um teatro voltado para as elites, devido ao elevado custo do 

ingresso. Existia, na época, toda uma preparação para frequentar as casas de 

espetáculos. Considero que muitas famílias traziam influências europeias fazendo 

um contraponto com uma cidade, no caso, Pelotas, do interior do Rio Grande do Sul, 

que, mesmo sendo rica, estava muito longe dos padrões europeus da época. 

Segundo os estudos de Rubira (2014), os frequentadores se vestiam muito 

bem com trajes de festa. As mulheres usavam chapéus, luvas, casacos de pele de 

animais e muitas joias. Os homens bem trajados geralmente de casaca. Existia um 
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esmero pessoal para assistir aos espetáculos que, muitas vezes, eram de 

companhias portuguesas e italianas e peças teatrais de autores de renome nacional 

do eixo Rio de Janeiro–São Paulo. Os espetáculos geralmente eram de ópera e 

teatro. 

 

2.5 A tradição e a memória do teatro de Pelotas 

 

 Como o apelo social serviu de primeira matriz do teatro na cidade de Pelotas, 

é evidente que o que se entende por tradição teatral é a reivindicação de uma 

memória de uma conduta aristocrática nos teatros locais. Essa memória, presente 

nas mitologias e propagandas municipais, estimula a tentativa de um eterno retorno 

aos tempos áureos em que apenas quem possuía dinheiro frequentava o teatro 

pelotense. Para Prates e Rubira (2014): 

Sabe-se que as charqueadas proliferaram no século XVIII, tornando-se a 
principal fonte de renda da época, tanto que Pelotas passou a ser 
considerada a verdadeira capital econômica da Província de São Pedro, 
hoje Estado do Rio Grande do Sul. A opulência econômica acabou por 
proporcionar a Pelotas um enriquecimento cultural. É essa antecedência 
cultural que transformou a cidade em uma perfeita ambientação cênica para 
o fazer teatral, pois sua formação histórica envolvia seus habitantes num 
contexto inspirador da arte (PRATES e RUBIRA,2014, p. 51). 

 

 Segundo esses autores,em 1880, surgiram em Pelotas as sociedades cênicas 

locais: Filhos de Thalia, que encenou a peça “O boato” (1893), do pelotense João 

Simões Lopes Neto (1865-1916), e a comédia “Os bacharéis”(1896), e a Recreio 

Pelotense. O poeta pelotense Francisco Lobo da Costa (1854-1888) neste período 

marcou a dramaturgia gaúcha com a peça “O Filho das Ondas”. Destacaram-se 

também os autores José Mendes (sem referências detalhadas) e Alexandre Abadie 

Faria Rosa (1889-1945), que foi presidente da Sociedade Brasileira de Autores 

Teatrais, fundada em 1917, e diretor do Serviço Nacional do Teatro, sendo esse o 

mais importante órgão oficial de teatro na década de 1960. 

 Prates e Rubira (2014) ainda salientam que, por volta da década de 1910, 

outros espaços cênicos são criados, como o Cineteatro Coliseu, o Cineteatro 

Politeama, o Teatro Talia e o Teatro Dante Alighieri. Nesse mesmo ano, estreou um 

grupo teatral em Pelotas, aquele que será denominado em 1946 de o Teatro Escola 

de Pelotas (TEP), naturalmente seguindo o modelo da memória da “tradição teatral 

de Pelotas”.  
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O atual TEP é um grupo que se institui como um emblema aristocrático e, 

tentando manter a longevidade, carrega um slogan de ser o mais antigo em 

atividade no Brasil. Esse slogan é mais um índice de que o teatro de Pelotas tenta 

se conectar ao que se denomina tradição da cidade. Embora o grupo se mantenha 

sempre como um moribundo, é um exemplo vivodo que aconteceu na história do 

teatro do Brasil: a alteração do foco de teatro tradicional aristocrático para um teatro 

com matrizes econômicas na cultura de massa (evidentemente há exceções 

amparadas nos movimentos políticos e da contracultura). 

 

2.6 A tradição teatral de Pelotas na era de globalização  

 

Como a memória e a tradição cultural agem no presente? Responder a essa 

pergunta se torna praticamente um desafio quando se depara com uma mitologia tão 

arraigada na memória da cidade. Se o que é analisado são os discursos midiáticos, 

o teatro de Pelotas é um ente tradicional. No entanto, quando se analisa a produção 

contemporânea, a situação é bem distinta. 

Quais as justificativas para o marasmo teatral atual? Sabe-se que a tradição 

se faz pela repetição de costumes de um povo, então a tradição de Pelotas não está 

sendo passada de geração a geração. Isso certamente reflete a alteração do próprio 

modo de vida social daquela aristocracia que financiava o teatro no século XIX e 

início do século XX.  

As novas gerações têm a função de reinventar o teatro local. A impressão de 

marasmo atual pode ser mais um momento de transição de uma tradição que perde 

força e deve ceder lugar ao novo, principalmente aquele influenciado pelas grandes 

mídias globais: o cinema e a internet.  

Os costumes do passado seguirão na arquitetura e nos discursos de 

memórias de espectadores que viveram um momento em que o acontecimento 

social do teatro era muito importante.  

Certamente as gerações novas entenderão que o teatro se faz em qualquer 

lugar, desde que haja atores, objetivos bem delimitados e trabalho. Isso não significa 

negar o passado, sua memória e tradição, mas entender que não adianta se ouvir a 

expressão “Pelotas berço de cultura” se não forem tomadas iniciativas adaptadas 

para a realidade atual. Sim, Pelotas berço de cultura do passado tem se renovado 

com o contato global e deve ter orgulho de ter sido um berço do moderno teatro 
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brasileiro, mas certamente saltará para uma fase em que a tradição será renovada 

sem perder a memória. O fato é que os ícones da memória do teatro local são 

bastante emblemáticos e resistentes ao tempo. 



 
 

Capítulo 3 – A Memória de Espectadores de Teatro de Pelotas: Quatro Imagens 

 

 Neste capítulo, apresento algumas imagens de quatro espectadores de teatro 

de Pelotas. Os entrevistados selecionados para a pesquisa são pessoas com notória 

importância para o cenário cultural da cidade no que concerne a sua tradição, que 

remonta desde o século XIX. Além disso, todos os entrevistados têm mais de 

setenta anos de idade. Essa opção se deve ao fato de que o teatro de Pelotas é 

uma instituição com enorme peso da tradição moderna brasileira, e meu objetivo é o 

de entender um pouco sobre como a memória dessa tradição opera no momento 

presente. Outra opção foi fazer uma narrativa para cada entrevistado. A narrativa 

revela o conteúdo das entrevistas, mas também os aspectos não verbais presentes 

no processo de pesquisa e em quase todo fazer teatral da cidade de Pelotas e sua 

tradicional tradição cultural. 

 

3.1Imagem 1: “A professora” (Helen Pereira Sanches) 

 

 Com tom saudosista, a atmosfera do ambiente que me esperava preencheu 

meu olfato com um perfume doce de uma mulher vivida. Entro por uma porta do 

passado, que enxergo como um portão antigo com minúsculas heras e microflores. 

O portão, envelhecido pelo tempo, guarda toda uma tradição que se perpetua há 

quase um século. 

 Os fatos que mais marcaram sua infância estão relacionados com a música, 

pois cada membro da família tocava algum instrumento musical. Nos finais de 

semana, os familiares que vinham de Arroio Grande se reuniam e, algumas vezes, 

saiam de casa em casa fazendo saraus. As tias que vinham de Arroio Grande 

tocavam violino, harpa, flauta e piano. Falou com muito saudosismo de sua infância 

feliz escutando lindas músicas e canções. Seu pai foi precursor das atividades 

culturais no município de Herval do Sul. 

 A memória costurada minuciosamente pela emoção entre fatos do passado 

longínquo se contrapondo à realidade dos dias de hoje, para ela, completamente 

oposta, na qual as crianças, muitas vezes, não têm acesso à escola e muito menos 



27 
 

à arte. Ela foi uma criança que escutou canções de ninar ao som de violino. Para 

mim, soa como um conto de fadas. 

 Quando tinha vinte anos, lembra que os espetáculos eram muito aguardados 

na cidade. Todos vibravam com isso. Enaltece a tradição cultural e artística de 

Pelotas. 

 Fala de memórias de um tempo em que se frequentava o teatro para assistir a 

Procópio e Bibi Ferreira. E assistir a companhias portuguesas e italianas. De um 

tempo em que um dos teatros mais antigos do Brasil, o Theatro Sete de Abril, tinha 

temporadas de grandes companhias. No Theatro Guarany, se apresentavam as 

companhias maiores. A professora sempre frequentou muito os teatros tanto para 

peças teatrais como em espetáculos de dança. 

 O público que mais frequentava os teatros pertencia à classe média alta e à 

elite pelotense. Vestiam roupas bonitas. Por ocasião do inverno, as mulheres se 

apresentavam sempre com muitas peles e chapéus. Muitos vestidos bonitos. Era a 

ocasião de mostrar a indumentária linda de Pelotas. Os homens com seus 

sobretudos escuros, com seus chapéus de feltro e com suas luvas também. 

Apresentavam-se muito bem. 

 Nas noites em que havia espetáculos, faziam, nas casas dos amigos, os 

chamados “assaltos”. Esses assaltos eram para que as pessoas fizessem festas na 

casa um dos outros. Então era uma coisa muito boa, muito bonita, eram 

recepcionados, com festa, com alimentos ou doces. Então se preparavam para 

esses assaltos. Que eram chamados assim por ocasião dessas festividades. 

 Recorda que as cenas visualmente eram belas, muito belas. Trabalhavam 

com muita naturalidade. E o visual sempre muito apurado. Muito bonito, muito lindo, 

com indumentárias muito finas. Sempre de acordo com a peça que levavam. A 

música era feita por orquestras que acompanhavam o espetáculo. Sempre havia 

muita música. 

 Em relação aos gêneros teatrais predominavam os dramas, que eram muito 

emocionantes, muito bem feitos. 

 A sua maior emoção foi ter participado como atriz ao lado do seu marido, no 

Theatro Sete de Abril, de um espetáculo de tango da Cia. da Dança, de Pelotas. 

Representaram um casal de idosos sentados em uma praça de Buenos Aires. 

Dançaram o tango “Por una cabeza”, de Gardel/Le Pera. A cena continuava com as 

lembranças deles representados por bailarinos atores mais jovens.  
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A professora, enquanto educadora, entristece-se com a realidade local, mas 

acredita que tudo poderá um dia melhorar e voltar a ser como antes. Será mesmo 

possível essa mudança? Seus olhos, com lágrimas e no alto de seus 85 anos, 

respondem a pergunta com reticências. 

 

3.2Imagem 2: “ A senhora dos cachos dourados” (Flávia Lima Lange) 

 

 Como em um sonho, eu sou transportado para a sala dos espelhos da Ópera 

de Paris. Considero a sala dos espelhos um dos lugares mais lindos que já visitei. A 

linda senhora de cabelos da cor de ouro me recebe na sala principal de seu amplo 

apartamento no entorno da Praça Coronel Pedro Osório. Fiquei, por alguns 

segundos, paralisado com a beleza do lugar. Um lugar milimetricamente bem 

decorado, recheado de histórias e vivências colhidas durante seus 83 anos. Os 

espelhos, que cobrem toda a parede, amplificam o espaço fazendo a viagem por 

suas memórias mais emocionante.  

Quando solteira, ia ao teatro com seus pais e seu irmão e, depois de casada, 

com seu marido. Em sua juventude no colégio São José participava sempre de 

atividades artísticas, principalmente do teatro escolar. Ali, predominavam os dramas. 

Entre inúmeros espetáculos a que assistiu, o mais marcante em Pelotas foi 

com a atriz Fernanda Montenegro que, no final do espetáculo e com a plateia em 

êxtase, disse: “Podem crer que o que eu estou vendo agora é muito mais bonito do 

que o que vocês estão vendo”. Segundo ela, a comoção tomou conta de todos pela 

simplicidade e sinceridade da atriz. E os aplausos se sucederam por minutos 

intermináveis. 

Explorando sua memória destaca que os espetáculos internacionais mais 

marcantes a que assistiu foram a ópera “Aída”, no Teatro Scala de Milão, o balé “O 

Lago dos Cisnes”, no Teatro Bolshoi, em Moscou, e a ópera “O Barbeiro de Sevilha”, 

na Ópera de Paris. Difícil fazer paralelos dessas casas internacionais muito antigas 

com a realidade do Brasil. Salienta a importância dos Theatros Sete de Abril e 

Guarany, que abrigaram grandes eventos de arte. Destaca também o Teatro do 

Circulo Operário Pelotense, que abrigava as produções locais. 
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Pelotas teve a sua época. As óperas e as peças que vinham do exterior 

faziam turnês pelo Brasil, sendo Pelotas incluída no roteiro. Geralmente seguiam 

paraBuenos Aires. Então já é uma grande glória para nós pelotenses, não é mesmo? 

Ressalta os cenários dos espetáculos, que eram muito bem feitos e bonitos e 

havia muitos telões que subiam e desciam. Em uma ocasião em que era encenada 

uma peça com ciganos, uma carroça puxada por um cavalo de porte médio 

atravessou a cena e foi muito aplaudido pela ousadia e ineditismo na época. 

A senhora dá boas risadas quando se lembra do “ponto” e dos atores 

esquecendo-se do texto. Anos atrás, a música era toda ao vivo e grandes orquestras 

se apresentaram em Pelotas. Das orquestras locais, a mais requisitada era a do 

maestro Rochinha. 

Os teatros lotavam em qualquer evento antes dos anos 60-70, pois naquela 

época só existia o rádio e o cinema. As principais opções de entretenimento 

aconteciam nos teatros.  

Uma das coisas que chamava a atenção na época era o bem vestir dos 

pelotenses. Nos teatros principalmente. O homem se vestia com terno e gravata. As 

mulheres vestidas de traje social com chapéu geralmente pequenopara não 

atrapalhar a visão dos que estavam sentados atrás.  

Muitos casais se juntavam após os espetáculos e iam a restaurantesou à 

casa de alguns delespara comentar sobre as peças.  

Foi atriz principal (a mocinha) de uma radionovela – um romance tipo Antonio 

Maria dirigido por Carlos Leão, na Rádio Pelotense. A novela obteve grande sucesso 

e ressalta que foi uma experiência muito significativa em sua vida, pois se sentia 

muito feliz em divertir as pessoas da cidade e do interior do município. 

Lembra que os gêneros teatrais que predominavam eram os dramas e as 

comédias. Houve uma ocasião em que uma comédia com a atriz Dercy Gonçalves 

ficou em cartaz por mais de uma semana. 

Nessa ocasião, fizeramum happy hour com a atriz Dercy Gonçalves na casa 

de amigas. No primeiro momento, esperava uma pessoa debochada e que dissesse 

muitos palavrões. Para surpresa geral, Dercy deu uma verdadeira lição de vida 

contando sobre sua origem humilde, todas as dificuldades por que passou. Pela 

desenvoltura da atriz, acredita que ela nunca tinha sido tão bem recebida pela 

sociedade de uma cidade como foi aqui em Pelotas. Por preconceito acabavam 
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discriminando a pessoa Dercy Gonçalves. A atriz gostou tanto da conversa que 

ligaram do teatro avisando que a peça iria iniciar e ela teve que sair correndo. 

Emocionada, se orgulha de ter vivido o apogeu do teatro em Pelotas. Época 

de efervescência onde os teatros recebiam muitas companhias nacionais e 

internacionais. Lamenta o estado de abandono do Theatro Sete de Abril e a falta de 

infraestrutura do Theatro Guarany. 

Lembra que da última vez que sua amiga, a atriz Glória Menezes, veio a 

Pelotas, todos os objetos para a decoração do seu camarim foram emprestados por 

ela. Até estufas foram emprestadas, pois o Theatro Guarany, mesmo sendo privado, 

não possui sistema de condicionamento do ar. 

Sente muitas saudades dos tempos passados. 

Uma emoção ficou em mim, aliás, muitas. Sentar ao lado da senhora dos 

cabelos da cor de ouro, sentir as verdades pulsantes, seus pensamentos, suas 

reflexões. Compartilhar de suas memórias. E a linda senhora me abraça e guardo 

seu abraço no meu coração. 

 

3.3Imagem 3: “A bailarina” (Dicléa Ferreira de Souza) 

 

 Um gabinete repleto de fragmentos de pequenas coisas e pedaços de coisas 

pequenas. Pequenos fragmentos quase infinitesimais. Todos pequeninos, como um 

patchwork construído no decorrer de décadas. Um abajur francês e suas longas 

franjas de canutilho douradas no canto esquerdo da mesa de mogno. Uma 

atmosfera surreal. Chanel nº 5 perambula no ar denunciando uma diva. Um vaso de 

cristal com rosas vermelhas. Se cada pedaço de coisa pudesse falar, milhares de 

estilhaços de memória seriam projetados no espaço. 

Alfinetes, convites, agendas, contas, dedal, tecidos, máquinas de costura, 

partes de figurinos, muitos armários, sofás, cadeiras, cinzeiro, flores, cafezinho, 

xícaras, celular, telefone fixo. Um atelier onde foram e são planejados os 

espetáculos mais importantes de ballet clássico de nossa cidade. O Ballet de 

Pelotas, do qual sou bailarino há vinte anos, levou o nome da cidade para além-

fronteiras.  

Realizou, na década de 1950, muitas turnês pelo Brasil quando eram 

recebidos por uma multidão de pessoas pedindo autógrafos. Fato que por vezes 
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chegava a ser assustador, pois ela se sentia uma artista normal que dançava em 

uma grande companhia. Nas cidades do interior as apresentações eram realizadas 

em locais precários pela inexistência de prédios adequados.A bailarina chegou a 

Pelotas com vinte e quatro anos. 

Foi uma das desbravadoras da dança clássica no Rio Grande do Sul.  

Ficou apaixonada por Pelotas e alucinada quando visitou o Theatro Guarany 

com lotação aproximada de 1200 espectadores. Achou, na época, o Theatro Sete de 

Abril muito bom, apesar de ser muito menor e com um palco que não tinha muitos 

recursos. Lembra também do Teatro Avenida e do Teatro do Círculo Operário 

Pelotense. 

Faz um recorte no tempo lembrando-se das grandes companhias de teatro e 

de ópera que por aqui passavam oriundas do centro do país e fazendo temporadas 

rumo à Argentina e ao Uruguai. A cidade fervilhava, aguardava ansiosamente os 

eventos. 

Antes, o Theatro Guarany era também cinema, e, somente após a exibição do 

filme, que poderia ser montada a estrutura para o espetáculo do dia seguinte. Era 

um entrave para companhias muito grandes. O Theatro Sete de Abril enfrentou 

reformas e passava períodos fechado. 

Cita o nome de Luiz Carlos Correa da Silva como ator e diretor de teatro. 

Nas noites de espetáculo e principalmente nas noites frias quando o vento minuano 

assoviava nas esquinas, os trajes dos frequentadores eram muito chiques. Pelotas e 

sua aristocracia. A Princesa do Sul, elegante e charmosa, refletia-se nas roupas e 

adereços das mulheres, como peles, chapéus e luvas. A bailarina dá boas risadas e 

diz que para seu azar as mulheres daqui não usavam na época calças compridas, 

que eram muito práticas. 

 Pelotas apesar da influência europeia não estava no ritmo do Rio de Janeiro, 

aonde os modismos chegavam mais rápido e logo eram adotados. E as noites frias 

em Pelotas eram cheias de charme e glamour. 

Do teatro pelotense, destaca as obras de Valter Sobreiro Junior como 

referência. Para ela, impossível dissociar o binômio teatro pelotense/Valter. 

Entusiasma-se dizendo que o Valter foi um grande artista desbravador com obras 

autorais de grande impacto. 

 

 



32 
 

3.4 Imagem 4: “O senhor das palavras” (Valter Sobreiro Junior) 

 

 Com voz grave e suave, sou conduzido ao casulo real. O esconderijo onde 

poucas pessoas são convidadas. Um senhor cortês e muito educado. 

 Tenho a sensação de estar em um palco e de que o apartamento é um 

cenário ricamente cuidado nos mínimos detalhes. Todas as coisas muito 

organizadas. Tudo no seu devido lugar. As lembranças parecem estar catalogadas 

com etiquetas, prontas para serem usadas. O senhor mostra certo nervosismo. Uma 

apreensão natural pelo motivo óbvio de ter tanta coisa para compartilhar. 

O senhor veio para Pelotas aos onze anos, oriundo de Porto Alegre. Desde 

pequeno sempre se interessou por teatro, tendo nessa época assistido a vários 

espetáculos de nível escolar, teatro de bonecos, teatro de sombras, dentre outros. 

As peças tinham censura de idade e, por isso, não podia acompanhar os pais nos 

espetáculos com temática “adulta”. 

Em 1961, começa uma fase muito profícua do teatro em Pelotas, quando as 

pessoas ficaram muito entusiasmadas. O senhor das palavras fala com muita 

clareza de sua trajetória de 50 anos na cena teatral pelotense. 

 Para a felicidade dos interessados em teatro, no ano de 1962, no 

sesquicentenário de Pelotas, a Prefeitura Municipal trouxe como parte das 

comemorações o Teatro Nacional de Comédia, com direção do Zé Renato, que 

apresentou dois espetáculos. Montagens muito interessantes: “O Pagador de 

Promessas”, de Dias Gomes, e “O Boca de Ouro”, de Nelson Rodrigues. Nesse 

mesmo ano, foi fundada a Sociedade de Teatro de Pelotas, a STEP, que realizou o 

primeiro Festival de Teatrono auditório da Escola Técnica Federal de Pelotas. A 

efervescência cultural era muito grande. Esse festival continuou até o ano de 1971 

quando já era internacional com grupos vindos, não só do Brasil inteiro, como da 

Argentina e do Uruguai. 

Os festivais eram muito estimulantes pra quem fazia teatro porque havia um 

intercâmbio muito grande, proporcionando um variado número de espetáculos para 

serem assistidos. Os espetáculos argentinos traziam grandes novidades cênicas. E 

então, ao mesmo tempo em que aconteciam esses festivais, também visitavam 

Pelotas companhias de teatro importantes. 

Em 1963, veio pela primeira vez a Pelotas, a Cacilda Becker, quem fez uma 

temporada no Theatro Guarany. 
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O Teatro do Colégio Gonzaga foi muito usado para a exibição de espetáculos, 

servindo muitas vezes de alternativa quando o Theatro Sete de Abril estava em 

reforma.  

Lembra, com entusiasmo, que, em 1965, houve a apresentação de duas 

peças de muito gabarito neste Teatro: “O Arena conta Zumbi”, do Teatro Arena de 

São Paulo, com direção de Gianfrancesco Guarnieri, que também atuou ao lado de 

Marília Medalha e Lima Duarte. A música de Edu Lobo ao vivo. “Foi uma experiência 

extraordinária”, relata o senhor das palavras.  

O outro espetáculo de grande repercussão foi “Electra” de Sófocles com a 

atriz Glauce Rocha e Margarida Rei com direção de Antônio Abujamra. Também no 

Gonzaga se apresentou pela primeira vez a atriz Marília Pêra ao lado de Gracindo 

Júnior na versão musical do clássico brasileiro de GastalTojeiro, “Onde Canta o 

Sabiá”. 

Salienta o senhor que o Teatro do Círculo Operário Pelotense chegou a 

sediar, nos anos 80, a Escola de Teatro e que por lá se apresentavam os grupos 

que não usavam o Theatro Sete de Abril. 

O senhor das palavras lembra o “ponto” e lamenta que, nas reformas do 

Theatro Sete de Abril, do Guarany e do IFSUL (antiga Escola Técnica Federal de 

Pelotas), foram retirados. Por se tratar de um detalhe tão importante e que foi 

marcante no teatro brasileiro, poderiam ter mantido em algum teatro como 

lembrança. 

O senhor das palavras recorda que, na sua época, os frequentadores do 

teatro eram de classes diversas, mais notadamente de jovens, principalmente os 

estudantes. Havia muitos estudantes, familiares e pessoas da classe média que já 

tinham cultivado o gosto pelo teatro e que o frequentavam. Não havia uma 

roupagem específica, pois a plateia era predominantemente jovem.  

Um ponto de encontro após as apresentações era o Restaurante Bavária 

onde as discussões sobre teatro, cinema e cultura entravam madrugada adentro. 

Eram discussões muito acaloradas sobre o evento teatral onde eram tecidas críticas 

e comentários. 

O senhor gosta de dizer que começou como um espectador apaixonado e que 

acabou se apaixonando pelo fazer teatral. Define-se como teatrólogo, dramaturgo e 

diretor. 
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Remexendo em sua memória, prontamente destaca o espetáculo 

“Macunaíma”, adaptação da obra de Mário de Andrade e dirigido por Antunes Filho, 

como aquele que mais o emocionou. Este foi um divisor de águas do teatro nacional 

pela renovação da linguagem teatral proposta por Antunes. Foi apresentado em 

mais de vinte países com uma repercussão enorme no meio teatral nacional e 

internacional. Influenciou muito o teatro brasileiro.  

 

Figura 2 – Peça “Macunaíma”, dirigida por Antunes Filho.
2
 

 

A peça “Maragato”marcou fundo o coração do senhor, e fica nítida a sua 

predileção e o seu orgulho como autor, diretor e espectador. Seus olhos assumem 

um brilho diferente, como aquele do pai que fala sobre seu filho predileto. 

Dos trabalhadores do teatro, ficaram as lembranças de um maquinista antigo, 

o italiano Pedro Viscardi, que tinha um olho de vidro que caía constantemente. 

Extremamente agressivo, intempestivoe que falava aos gritos. Fazia tudo 

reclamando, mas era minucioso e perfeito nas suas tarefas. Quando menos se 

esperava, o Pedro estava procurando o olho que tinha caído no chão. Conhecia tudo 

do Theatro Sete de Abril, pois estava lá desde que o teatro era somente teatro, antes 

de ser Cine Teatro. 

As mudanças em relação ao palco, incluindo iluminação (das gambiarras para 

os spotlights) e cenários(dos telões pintados para os cenários estruturados), o 

senhor aprendeu com o agitado maquinista que desvendou os segredos da caixa 

cênica. 

A mudança na iluminação, que ocorreu no centro no eixo Rio-São Paulo na 

década de 1940, com a chegada de Ziembinsky da Europa, em Pelotas, ocorreu na 

                                            
2
Registro de Emidio Luisi (1984). Disponível em: <http://tempofestival.com.br/instantaneo/mostra-

antunes-filho-macunaima/. Acesso em: 10 de novembro de 15. 
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década de 1960. A música, que era ao vivo, passou a ser gravada. A tecnologia 

trouxe grandes mudanças para a cena teatral. 

O senhor dos palcos, quando fala de gêneros teatrais, acredita que o drama 

tenha o seu lugar garantido junto ao público, mas a comédia predomina no gosto 

popular do brasileiro em sua forma abrangente. As comédias apresentam uma 

linguagem mais acessível, favorecendo o entendimento do público em geral, até 

mesmo daqueles que não estão acostumados a assistir a teatro. 

De tudo isso, ficaram marcados os festivais, onde realmente se pode dizer 

que o teatro pelotense existiu de uma maneira vibrante. Nos anos 1980 e 1990, 

principalmente, com o patrocínio da Prefeitura Municipal, os festivais serviam de 

estímulo direto para a produção dos vários grupos de teatro locais. Muitos grupos 

foram criados em função dos eventos. Existia na época uma preocupação muito 

grande do poder público com a cultura e principalmente com o teatro, ao contrário 

dos dias de hoje.  

O senhor dos palcos enaltece a importância de apoiadores públicos ou 

privados para que se possa criar essa atmosfera artística tão vital para a vida de 

uma cidade. Os apoiadores é que fornecem os recursos materiais imprescindíveis 

para que a cultura possa se desenvolver de uma forma mais globalizada, atingindo 

um público extremamente diversificado.  

No eco do tempo, o alarido de vozes, as discussões acaloradas, os debates, 

o público que lotava as apresentações. Gostaria que esse tempo voltasse com toda 

a força. Que novos grupos nascessem e que o teatro fosse novamente respeitado e, 

acima de tudo, valorizado. 

Vou-me distanciando com a imagem quase frágil do senhor das palavras e 

dos palcos. Muito tempo passou. Setenta e três anos. Mas são setenta e três anos 

de uma vida cheia de emoções e vivências. 
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Considerações Finais 

 

Percebo, através do estudo da memória dos espectadores e,também, através 

da minha memória, que Pelotas viveu um período de apogeu cultural artístico muito 

rico até o início dos anos 1970. Nesse período, Pelotas fazia parte do roteiro de 

grandes companhias da Europa e dos grandes centros do país. Os espectadores 

desse período eram a “aristocracia” local que, inclusive, financiava as produções. 

Após os anos 1970, a tradição cultural, que antes era mantida por 

espetáculos vindos de fora, passou a ser respaldada pelos espetáculos aqui 

produzidos. E foram muitos em um curto período de tempo, principalmente nas 

décadas de 1980 e 1990, período de redemocratização do estado brasileiro. Nesse 

período, também, o teatro passou a ser popularizado, atingindo todas as classes 

sociais. 

O início do século XXI, no entanto, é marcado por inúmeras crises 

econômicas mundiais e a tradição cultural do passado cede espaço à escassez de 

produções teatrais locais e também ao fechamento de espaços para espetáculos.  

Todos os entrevistados desta pesquisa destacam e enaltecem o passado 

como se a cultura tivesse fixado residência no século passado. Nessas conversas foi 

comum ouvir expressões como “era assim”, “foi deste jeito”, “existiam muitos 

teatros”, “fui a muitos espetáculos”, “éramos mais felizes”. Embora recheadas de 

saudosismo, as expressões revelam que houve, de fato, um forte movimento cultural 

e teatral na cidade. 

O mais interessante, com essas entrevistas, foi perceber que os discursos 

cotidianos de que a cidade de Pelotas é um berço cultural importante se apoiam em 

um momento histórico de pouco interesse em democratizar as produções e 

equipamentos culturais. Atualmente, com um fluxo muito intenso de informação e 

com uma cultura de eventos, as produções locais parecem definhar lenta e 

progressivamente. E tenho a sensação de que a manutenção dos costumes 

tradicionais de Pelotas definha no mesmo ritmo.  

Daqui se podem tirar algumas conclusões:  

1. Em tempos em que a cultura do evento e as redes sociais proliferam cada 

vez com mais velocidade, as artes que exigem encontros personalizados tendem à 
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escassez ou, quando muito, passam a existir em função de eventos (a maioria deles 

ligados ao consumo);  

2. A ideia mesma de tradição se torna um produto de turismo e, em alguns 

casos, são explorados como atrativos turísticos (caso de Gramado e de cidades que 

se intitulam berços culturais). Ou seja, o que chama de “tradição” se vincula mais à 

“tradição inventada” do que à tradição propriamente dita; 

3. A democratização da cultura ocorrida após os anos 1980 faz com que a 

própria “tradição” aristocrática de ir ao teatro (caso específico de Pelotas), perca 

sentido para os produtores e artistas locais, mas é altamente explorada pelos órgãos 

públicos responsáveis pela manutenção da memória arquitetônica da aristocracia 

local; 

4. O teatro é um lugar importante de resistência às demandas do consumo, 

principalmente em uma cidade de pequeno porte como Pelotas, pois exige que a 

obra seja mostrada sempre num aqui-agora em que espectadores e artistas se 

encontram obrigatoriamente; 

5. Os artistas locais são os únicos responsáveis por fazer dialogar a tradição 

da cidade com os indivíduos do presente e isso acontece não mais como um grande 

evento social, mas como um lugar em que a vida é representada para que se 

aprenda um pouco mais sobre ela.  

Para finalizar, é importante dizer que a memória dos espectadores de teatro 

de Pelotas conforma um importante patrimônio cultural da cidade. É essa memória 

que nos faz olhar o passado, aprender com ele e projetar o futuro. Mais do que 

projetar o futuro, as memórias dos espectadores revelam modos de fruir arte e 

teatro. Talvez não mais vestidos de casacos de pele ou outras roupas que 

evidenciam uma aristocracia localizada em um tempo-histórico, mas no 

entendimento de que vivemos em um tempo mais complexo e de que resistir às 

demandas do mercado ou se integrar a elas é uma questão que todo grupo de 

artistas pode e deve decidir.  
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Anexo A – Entrevista com Ellen Pereira Sanches 
 
Ronaldo Luiz Caramão Garcia: Nome? 
Ellen Pereira Sanches: Ellen Pereira Sanches. 
RG: Idade? 
EP: Oitenta e cinco anos. 
RG: Bom (D. Ellen). Os aspectos gerais do teatro em Pelotas quando a senhora 

tinha vinte anos. 
EP: Vinte anos, vinte anos. Era uma expectativa muito grande em cada vez que ia 

ter uma companhia, um teatro em Pelotas. Então todos vibravam com isso.Os 
eventos eram muito aguardados. Pelotas era uma tradição, sempre foi uma tradição 
em cultura. Em arte. 
RG: As lembranças que a senhora tem das casas de espetáculos, especificamente. 
EP: As casas de espetáculo que eu mais frequentei foram o Theatro Guarany e o 
Theatro Sete de Abril. São os que estão na minha lembrança. E aí é que se 
desenvolvia sempre a parte de arte e que todos gostavam de assistir. 
RG: Os detalhes dos acontecimentos teatrais. O tipo de público que frequentava os 

espetáculos. 
EP: Em geral, [eram a] classe média alta e a elite de Pelotas que costumavam 

frequentar. Sempre vibravam quando tinham que ir a espetáculos. 
RG: O que eles vestiam? 
EP: Vestiam roupas bonitas. Por ocasião de inverno, as mulheres se apresentavam 
sempre com muita pele e chapéu. Com muitos vestidos bonitos. Era a ocasião de 
mostrar a indumentária linda de Pelotas. 
RG: E os homens? 
EP: Os homens com seus sobretudos escuros, com seus chapéus de feltro e com 
suas luvas também. Apresentavam-se muito bem.  
RG: Quando as pessoas iam para o teatro, elas costumavam fazer alguma coisa 
antes, ou depois? 
EP: Tinha também, quando nós fazíamos nas casas dos amigos, os chamados 
assaltos. Esses assaltos eram para que as pessoas fizessem festas na casa um dos 
outros. Então era uma coisa muito boa, muito bonita, eram recepcionados, com 
festa, com alimentos ou doces. Então se preparavam para esses assaltos. Que eram 
chamados assim por ocasião dessas festividades. 
RG: Qual o espetáculo de teatro mais marcante e por quê? 
EP: O espetáculo mais marcante pra mim foi quando assisti pela primeira vez o 
Procópio Ferreira, com a sua filha Bibi. Foi um espetáculo lindo, muito, inesquecível. 
Ninguém o esqueceu.  
RG: As lembranças que a senhora tem e as memórias da cena teatral como é/ como 

que as cenas eram, visualmente e musicalmente? 
EP: As cenas visualmente eram belas, muito belas. Trabalhavam com muita 

naturalidade. E o visual sempre muito apurado. Muito bonito, muito lindos, com 
indumentárias muito finas. Sempre de acordo com a peça que levavam. 
RG: E como era feita a música? 
EP: A música sempre com orquestras que acompanhavam. Sempre tinha uma 

orquestra ou outra que acompanhava. Eera assim sempre, com muita música. 
RG: Oque predominava em termos de gêneros teatrais? As comédias ou dramas? 
EP: Em geral eram dramas. Em geral eram dramas. Muito emocionantes muito bem 
feitos. 
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RG: Quando a entrevistada ouve falar a expressão: teatro pelotense,quais as 

imagens que surgem na sua cabeça? 
EP: Um teatro muito lindo, muito rico. Sete de Abril muito bonito, o Guarany também. 

Fica na lembrança da gente aquelas pessoas bem vestidas, aquele espetáculo lindo 
e maravilhoso! Lembro que um dos acontecimentos mais marcantes em minha vida 
foi quando participei de um espetáculo de dança da Cia. da Dança no Theatro Sete 
de Abril, dirigido pelo Ronaldo Garcia e pelo meu filho Pedro José Sanches Filho, 
com coreografia de Leandro Pizzani. Eu e meu falecido marido iniciávamos acena 
sentados em um banco de praça de Buenos Aires e representávamos a velhice. Um 
outro casal nos representava quando jovens. Sempre gostei muito de dançar tango e 
aquele dia dancei “Por una cabeza”.Lágrimas de alegria e nostalgia sempre me vêm 
aos olhos quando recordo esse momento. 
RG: Bom, agora falando especificamente sobre arte, eu gostaria que a senhora 

relatasse a sua experiência, dentro duma família de artistas. Que a gente estava 
conversando um pouquinho antes e a senhora falou nos artistas. Eu gostaria que a 
senhora me falasse desde pequena como foi a sua vida assim, vivendo com essa 
família. 
EP: A minha família e aminha vida desde criança foi muito feliz. Desde a minha 
infância,eu convivi com pessoas da arte. A minha família toda se dedicou à arte. 
Minha mãe era violinista. O meu avô incrementou a cultura em Herval do Sul. Então, 
tínhamos uma orquestra.Então a gente foi muito feliz por isso, porque convivi 
sempre em momentos muito alegres muito bons, onde as famílias se reuniam, e 
faziam... As minhas tias de Arroio Grande (uma tocava piano, outra tocava flauta, 
outra violino e a outra harpa) vinham pra Herval e passavam os fins de semana 
fazendo saraus, tocando...Eu sempre falo que a minha vida, a minha juventude e a 
minha infância foi muito rica, muito bela por causa disso. E contribuiu muito pra 
minha formação, pra minha paz. 
RG: Muito bem. Muito obrigado! 
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Anexo B – Entrevista com Flávia Lima Lange 

 
Ronaldo Luiz Caramão Garcia: Nome? 
Flávia Lima Lange: Flávia Lima Lange. 
RG: Idade? 
FL: Nasci em 29 de março, 1932. Portanto, 83 anos.  
RG: Muito bem. Os aspectos gerais do teatro em Pelotas quando tu tinhas em torno 

de vinte anos? 
FL: Quando eu tinha vinte anos, ora, tendo eu oitenta e três, com vinte anos já é 

uma, uma... São sessenta e tantos anos. Eu não sei. A minha memória mui/ tão boa 
assim. Mas eu me recordo que eu comecei em teatro no colégio São José, que eu 
era estudante lá. E qualquer peça de dança, ou drama, ouqualquer peça de teatro 
que eu era convidada, e eu adorava. Agora não me recordo os nomes e eram/ foi 
uma coisa [que] muito me impressionou. E também o Teatro do Círculo Operário, 
que é o COP, né, que chamam hoje, Circulo Operário Pelotense. Que eram todos 
pelotenses. Não recordo o nome das peças, nem (...) teatrais, nem de danças, mas 
eu achava muito bem feitas pra Pelotas. Me calou fundo, o que eu vi deles.  
RG: As lembranças e ou memórias dos teatros, das casas de espetáculo que 
existiam em Pelotas. 
FL: Bom. Casas de teatro? Era o Theatro Guarany, o Theatro Sete de Abril e outros 
teatros que depois viraram cinema, como o Avenida, Apolo, mas esses não 
apresentavam peças de teatro. Porque nós tivemos uns oito ou nove 
teatros/cinemas... que eu lembro... 
RG: Os detalhes dos acontecimentos teatrais. Tipo de público, como era a 
preparação, o que vestiam, como as pessoas se apresentavam e se faziam alguma 
coisa após a apresentação. 
FL: Uma das coisas que chamava a atenção na época era o bem vestir dos 

pelotenses. Nos teatros principalmente. Eram roupas sociais, o homem com terno, 
gravata. As mulheres vestidas... com trajes... social com chapéu. Geralmente, 
geralmente não, (...) em teatro e cinema usavam-se chapéus pequenos, para não 
atrapalhar a visão dos que estavam sentados atrás. E... eu não fazia isso, porque eu 
ia com minha mãe, meu pai e meu irmão ao teatro. Mas muitos casais se juntavam e 
depois iam a restaurantes, ou em casa faziam umas reuniões, assim, pra comentar 
sobre as peças. 
RG: Qual o espetáculo mais marcante de teatro e por quê? 
FL: De todos que eu assisti, o que me marcou, aqui no Brasil, ou em Pelotas, foi um 
com a Glória Menezes, que eu esqueci o nome. Glória Menezes, nossa atriz 
pelotense, que no final aplaudidíssima que foi de pé, ela, ela... Não, perdão, é, foi a 
Fernanda Montenegro. Eu disse Glória Menezes, mas não, isso foi com a Fernanda 
Montenegro no Sete de Abril. Ela falou assim, “Podem crer que o que eu estou 
vendo agora é muito mais bonito do o que vocês estão vendo”. Isso me deixou 
assim, comovida com a comoção dela a assistir aquele espetáculo de, de aplausos, 
que talvez fosse... um dos mais bem... Como é que eu vou explicar? Mais 
insistentemente aplaudido que ela tenha encontrado na, na sua, na sua... 
RG: Sua carreira 
FL: Carreira como atriz. 
RG: E já que falou no espetáculo no Brasil, se quiser citar experiências marcantes 

em palcos internacionais e fazer uma comparação, assim, do teatro, da cena teatral 
que assistiu no exterior, e traçar um paralelo com o Brasil. 
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FL: Bom, é difícil comparar, eu assisti no Escala de Milão, A Ida. No Bolshoi de 

Moscou, O Lago dos Cisnes, que foi lindíssimo, lindíssimo. Isso talvez nunca mais 
eu vá ter oportunidade de assistir. E no Ópera de Paris, O Barbeiro de Sevilha. 
Agora, é difícil comparar os teatros com aquele, com aquela infraestrutura que eles 
têm, com o nosso aqui em Pelotas. Mesmo na época dos anos quarenta, cinquenta, 
sessenta, mas Pelotas teve a sua época. Porque, assim me diziam, né, que as 
óperas ou teatros vinham do exterior pro Rio de Janeiro, Pelotas e Buenos Aires. 
Então já é uma grande glória para nós pelotenses, né. 
RG: Sim. As lembranças e memórias da cena teatral, visualmente e musicalmente. 
FL: Como é que é? 
RG: Lembranças e memórias da cena teatral, visualmente e musicalmente. 
FL: Visualmente eu lembro que os cenários eram muito bem feitos, muito bonitos. 
Todos manuais, subiam desciam, diversos cenários, de acordo com a peça. Onde 
uma, que era Os Ciganos, entrava até uma carroça com cavalo, de porte... médio 
pra pequeno. E onde, (...) uma das coisas que também eu lembro, que tinha uma 
protuberância no palco onde ficava o ponto. Quando o ator esquecia o início de uma 
frase, ele dava a saída, então já, o branco desaparecia. E... a orquestra. Uma das 
coisas que tinha antes do palco, as orquestras tocando a música de acordo com a 
peça, naturalmente. Orquestras grandes. Aqui eu lembro que tinha o maestro 
Rochinha. Que tinha uma orquestra completa. Mas nessas ocasiões ele não levava 
toda, que fazia o fundo musical. Que era tudo natural. Hoje se faz gravações (é 
gravações, né?). E antigamente eram músicas mesmo ao vivo. 
RG: E as argentinas? 
FL: Ah, e vinham orquestras/ aí eram pra bailes e pra teatros também. No Guarany, 
eu assisti orquestras grandes, argentina, com bailarinos. Então enchia o Guarany 
porque era um espetáculo muito bonito. E o Sete de Abril já era pra peças menores. 
Pra orquestras eu não lembro. Mas o Guarany, pra esse tipo de apresentação, ele 
era especial.  
RG: E os teatros geralmente lotavam para as apresentações ou ficavam vazios? 
FL: Não, lotavam. É porque nós naquela época só tínhamos rádio e teatro. Porque a 
televisão foi chegar (...) no ano sessenta e/ setenta quase, sessenta e quatro. Eu 
comprei duas televisões e não tinha. Se pegava (...) quando a onda que eles 
chamavam, a onda vinha de Porto Alegre. Tinhas que ter uma antena imensa, 
altíssima, pra captar quando as ondas chegavam a Pelotas. Às vezes uma vez por 
semanas, ou duas era o máximo. 
RG: Retransmissoras né? 
FL: Retransmissoras. Não, se pegava de uma retransmissora de Porto Alegre. 
RG: Retransmissora de Porto Alegre. 
FL: As antenas captavam de Porto Alegre. Então o teatro e o rádio. Eu mesmo 

participei duma novela no cine da Rádio Pelotense. Rádio Pelotense, eu fui a 
mocinha da novela e era o Carlos Leão o diretor da novela. Depois ele foi convidado 
para o Rio, trabalhou em teatro no Rio e na televisão. Nome Carlos Leão. Já 
falecido. 
RG: Como foi a experiência de participar duma telenovela? 
FL: Ai, eu adorava ((risos)). Eu adorei, porque eu não aparecia, fisicamente não. Só 

a voz e era uma novela tipo Antônio Maria. Que ninguém lembra, eu acho. Era uma 
novela bem feita e muito ouvida. 
RG: Romance? 
FL: Era um romance. E muito ouvida. Pelo pessoal aqui de Pelotas e interior de 

Pelotas. 
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RG: Muito bem. 
FL: Foi uma experiência boa. 
RG: O que predominava em termos de gêneros teatrais? Comédias, revistas, 

dramas, alguma, ou outro gênero? 
FL: Não, é, drama e comédia. Até eu recordo que uma, uma comédia da Dercy 

Gonçalves, que ficou mais de uma semana. Nós a convidamos para um happy hour. 
Foi na casa de Maria Helena Ferreira, esposa do Roberto Ferreira – que até faleceu 
há pouco – e ela nos deu uma lição de vida. Porque a gente esperava ver uma 
Dercy desbocada, falando pornografia e não, não foi. Ela contou a vida dela, nos 
mostrou sem constrangimento nenhum as várias cirurgias plásticas e nos deu uma 
(...), como é que eu vou explicar. Nos orientou que, as casadas principalmente, que 
os maridos normalmente veem as mulheres bonitas, quando passam na rua, olham 
pra trás, até pra ver e que nós como esposas não dev... mesmo eles não querendo, 
que devíamos incentivar, ter o incentivo de fazer plástica. Ela foi assim, fenomenal. 
A Dercy foi uma surpresa tão grande, que a gente imaginava ela uma pessoa e ela 
teve uma vida muito, muitotriste. 
RG: Triste, sofrida. 
FL: Porque ela saiu da casa dela jovenzinha, não é, e enfrentou sozinha...E eu 
encontrei uma vez ela no México. Ela foi trabalhar no México, numa peça de teatro. 
E a Varig que deu a viagem grátis. E quando nós saímos tinha, ia ter um temblor, 
como eles chamavam, um temblor de terra, como é... um terremoto. 
RG: Terremoto, terremoto. 
FL: Terremoto, já tava... 
RG: Tremor. 
FL: Um tremor. Estava anunciado. E ela queria ir embora do México. E nós tínhamos 

negócios lá, íamos ficar de qualquer maneira – e ela queria porque queria sair de lá, 
e ela disse, “eu ganhei, a minha viagem é grátis e eu tenho que esperar que haja 
lugar no avião pra eu entrar”. Ela e um outro ator que estava com ela. E até 
alugamos um carro, em vez de fazermos excursão nas pirâmides, nós fomos com a 
Dercy, o outro que eu não lembro agora o nome, que fazia um papel junto nessa 
peça, que ela era, como é que se chama? Sozinha quase que... 
RG: Solista. 
FL: É ela, ela, como é, tem, hoje em dia tem um nome,stand up quase que ela fazia, 

né. 
RG: Sim, sim. 
FL: Então fomos, nós quatro, alugamos uma van e fomos ver as... Mas aí sim eu me 
diverti um bocado com a Dercy, porque aí ela tava cômica. Mas nessa vez aqui em 
Pelotas, nesse happy hour que ela, ela é (...). Telefonaram que ia iniciar a peça, já 
estava na hora, no Guarany e ela não saia de lá. Tivemos que quase que expulsá-la 
da sala, “vai te embora Dercy”, que já vai tava na hora de a peça começar. De tão 
feliz. Eu tenha a impressão que ela nunca tinha sido recebida por uma sociedade 
como ela foi aqui em Pelotas. 
RG: Sim. 
FL: Tal a maneira que nós recebemos, como uma pessoa de casa assim. E ela se 
sentiu no meio das senhoras, da sociedade. 
RG: À vontade. 
FL: À vontade. 
RG: Respeitada. 
FL: Respeitada. Isso foi muito importante pra ela e pra nós também.  
RG: Sim. E lembra de mais algum ator ou atriz dessa época? 
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FL: Não, eu lembro que o meu marido era primo da esposa do Érico Veríssimo, da 

Mafalda, e em Porto Alegre, sempre que ela recebia, todos os dias, às seis horas, 
ela estava, já com sessenta, setenta, oitenta anos, pronta esperando qualquer 
pessoa amiga que quisesse ir tomar um drink com ela. E ela, cada peça de teatro 
que chegava em Porto Alegre, já sabiam, Tônia Carreiro, Procópio Ferreira, 
Fernanda Montenegro, Maria de (...) de la Costa, Glória Menezes (...). Essas 
mulheres que chegavam lá eram recebidas pelo, quando o Érico era vivo, pelos, 
ambos, pelo casal, e depois, quando ela era viúva, ela sozinha recebia. Isso é uma 
coisa que eu muito admirei na Mafalda, porque era todos os dias, ela tinha uísque e 
salgadinhos pra quem quisesse ir. Então eu tive essa oportunidade de encontrar 
esses atores lá com ela e conviver com eles. Ali, na casa, do Érico e hoje do 
Fernando Veríssimo, né, do Luiz Fernando Veríssimo. 
RG: Quando ouve falar a expressão teatro pelotense, quais as imagens que surgem 

na sua cabeça? Na sua cabeça. 
FL:Eu, a época do apogeu, eu vivi uma época do apogeu dos teatros em Pelotas. 

Que é tanto o Sete de Abril como o Guarany. Que recebiam essas grandes peças 
que vinham do Rio, primeiro do exterior. E essas que vinham do Rio, São Paulo, 
Porto Alegre, Pelotas. E a diferença hoje, infelizmente é bem grande, porque, até 
recordo agora quando esteve Glória Menezes aqui no cine, no Guarany, eu fui uma 
das que colaborei, levando tapetes, toalhas, enfeites, pra ajudar a decorar os 
camarins que estavam sem nenhum, sem mesa, sem cadeira, sem/ então a … a 
Fetter, a … Be/ 
RG: Andreia. 
FL: Andreia Fetter e a Virgínia Fetter do Diário Popular que me fizeram esse convite 
e eu levei estufas pra aquecer, porque era inverno. Estufas, enfeites e isso tudo que 
eu já tinha dito anteriormente, pra coisa que na época do apogeu não havia 
necessidade. Infelizmente hoje (...) o Sete de Abril que está em completo abandono, 
pelo menos não, não temos ainda condição de receber ninguém lá dentro, nenhuma, 
nenhuma peça de teatro, por menos que seja, por mais simples que seja, não dá. 
Então é, é de ter uma saudade muito profunda daquela época. 
RG: Muito obrigado, foi um prazer ter entrevistado. 
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Anexo C – Entrevista com Dicléa Ferreira De Souza 

 
Ronaldo Luiz Caramão Garcia: Nome? 
Dicléa Ferreira de Souza: Dicléa Ferreira de Souza. 
RG: Idade? 
DS: Oitenta e um anos. 
RG: Bom, quais são os aspectos gerais do teatro em Pelotas quando tu tinha em 

torno de - - quando tu chegaste em Pelotas? Com que idade tu chegou e como era o 
teatro em Pelotas? 
DS: Eu cheguei em Pelotas com vinte e quatro anos. O teatro edifícios, tinha o 
Theatro Guarany, Theatro Sete de Abril e tinha também o Theatro Avenida. O Teatro 
do COP acho que foi posterior um pouco, mas não muito, mas não muito e se 
referindo a teatro e espetáculo, teatro espetáculo realmente eu não me lembro 
assim. Eu me lembro, mais antigo que eu me lembro foi o Valter Sobreiro que 
também fez uma história(s) que praticamente, se não igual, parecida com a minha. 
Ele fez muito sucesso aqui, ele até hoje é dito como um grande diretor de teatro. 
RG: As lembranças em relação às memórias, às casas de espetáculo, assim, que tu 

frequentava, né, relacionados também à dança, quais são as lembranças que tu tem 
do espaço físico, das memórias do teatro em si? 
DF: Bom, tem o Theatro Sete de Abril que é o teatro mais antigo aqui, qual fiz meu 
primeiro espetáculo, em 1959. Tem o Theatro Guarany, que é um teatro grande, 
maravilhoso, que em muitos lugares não existia. Agora existe, Salvador, Recife. Mas 
não existia. Com... tem 1280 lugares e é um teatro lindo, maravilhoso que porém 
precisa ainda ser...Ah, como é que eu vou dizer, precisa muita coisa ainda pra fazer. 
RG: Reestruturado. 
DF: É, restaurar o teatro. E tinha também o Theatro Avenida, no qual também fiz 
uma vez espetáculo lá, que infelizmente virou teatro boate, virou - - agora é igreja 
né, pois é - - São os teatros que tinha. Tinha o Teatro do COP, depois também que 
tinha companhia de teatro, “cumé?”, de Pelotas, não me lembro bem. A minha 
memória também, apesar de se tratar de se tratar de memória, eu procuro lembrar o 
máximo possível ((risadas)). 
RG: Muito bem. Os detalhes dos acontecimentos teatrais: o tipo de público que ia? 
Como era a preparação? O que que as pessoas vestiam? - - Se tu lembrar como é 
que elas iam vestidas- - O que faziam, e o que que elas faziam depois do... de 
assistir o espetáculo? 
DF: Bom, o espetáculo... logo que eu cheguei aqui, que eu tinha uma escola e fazia 
espetáculos no Guarany, que eu faço desde mil novecentos e sessenta e um. Foi 
meu primeiro espetáculo no Guarany e até agora dando espetáculo no final do ano. 
E os homens, os pais das crianças, não iam assistir espetáculo, ele, senhora, levava 
a senhora, as filhas. Assistiam a senhora e eles iam pro Café Aquários. Enfim, 
faziam aquela reunião, que sabe que foi muito famoso sempre né, reunião dos 
homens. E no fim do espetáculo eles iam pegar as mães e as crianças e certamente 
iam jantar fora, alguma coisa assim. Que é, hoje em dia pessoal sai dali e vai jantar 
fora mesmo. E que mais “quireis” saber? 
RG: E tu acha que essa realidade então, fazendo um paralelo do passado pra agora, 

tu acha que essa realidade mudou muito? 
DF: Mudou muito. Modéstia a parte, eu contribuí muito em fazer plateia para o (...), 

para o ballet. Hoje em dia, felizmente, eu faço espetáculos com teatro lotado. E 
gente que se interessa. Vai homem, vai senhores, vai juventude. Fora os pais das 
crianças, já se tem um público, sabe, para teatro. Não só pro meu, agora quando 
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vem espetáculo tem público muito maior do que tinha. Porque Pelotas foi um local 
que, de grandes, que vinham grandes companhias de ópera, é, muita coisa boa. 
Que depois, a isso foi terminando, não sei porquê. Devido a ser muito próxima ao 
Uruguai, as companhias que iam lá, vinham até Pelotas. Talvez seja também pela 
despesa, que hoje em dia tudo é muito mais difícil né. 
RG: E tu acha que essaausência dos homens no início, como tu falou, é em função 
de preconceito? 
DF: Sim, sim. Eu acho, eu penso que sim. Aliás, tenho quase certeza. Que eles não 
queriam nem assistir o ballet ((risadas)). Nem assistir o ballet. 
RG: Bom, qual espetáculo então de teatro mais marcante. Ou então a peça, o ballet 
mais marcante, por quê? 
DF: O ballet mais marcante que eu montei aqui foi o ballet La Bayadère. Foi um 
ballet com três atos, mais o, quatro atos praticamente. Onde foi montado pela 
primeira vez no Brasil - - eu tive muita coragem, acho, mas eu tinha elementos para 
fazer esse ballet. Eu tinha duas bailarinas muito boas, tinha o (Okiro), que era o 
Rubem Motes que era muito artista, que fez um papel, porque, os balés meus, não é 
só dança. Como são peças de repertório, é dança e teatro. E a fala, é no lugar vai a 
mímica. E tem que ser muito bem feita também para que o público entenda essa 
mímica. Então eu preciso de artistas, de bailarinos atores também. Sempre sempre, 
eu tinha o Luís Carlos Correia Da Silva, que era ator e trabalhou comigo anos, anos 
a fio. O (kiro) era bailarino, mas fez papéis muito, assim, de interpretação. Então não 
é, não se trata só de dança, tem uma história e essa história tem que ser 
interpretada de uma maneira que o público entenda, porque sem falar. Eu acho que, 
modéstia a parte, a dança é uma coisa, é uma das coisas que une, reúne, música, 
teatro e dança. Então ele tem que dançar na música, ele tem que interpretar a dança 
que vai fazer, o ballet, Giselle, Bayadère. E tem que dançar além de tudo. Então eu, 
modéstia a parte, eu acho que é dumas das artes mais completas. 
RG: As lembranças de pessoas e trabalhadores do teatro. A equipe que tu, né, que 
tu trabalhando anos, anos com a, com a, desde 1961. Tu deve ter formado uma 
equipe de pessoas que te ajudaram, né? Quais são as lembranças assim que tu tem 
dessas pessoas? 
DF: Bom, eu sempre digo que inicialmente era eu, eu e mais eu. Porque eu estou 
aqui desde 1958 dando ballet e de 1960 a escola. Depois com o tempo, 
logicamente, a gente vai, as meninas que vão ficando moças. Então eu formei uma 
equipe com alunas minhas, com seu Bino, que é o, que era o manda chuva, que 
entendia tudo do Theatro Guarany. O Túlio Óliver que fez cenário pra mim durante 
muito tempo. O Rubem Motes também, que além de dançar, ele fazia coreografias, 
ele fazia o guarda-roupa. Então eu fiz uma equipe assim, de dançar, de figurino, de 
cenário. E tive até que eleger orquestra, porque inicialmente eu contratei a orquestra 
de Porto Alegre. E disseram que aqui tinha uma orquestra. Aí já mandei vir músicos 
de Porto Alegre, tratei, aluguei partitura no Rio de Janeiro, músicos de Porto Alegre, 
oboé, celo, não sei o quê. Tratei tudo, só que e tinh/vinha aqui, minha memória diz, 
um, um maestro. Tanini era o nome dele. Então onde botei maestro, tem músicos, 
tudo bem, vai a orquestra. Aí começou a orquestra, nos ensaios já comecei a ver. 
Era, eram pessoas, bom, tinha um, que ele era, tocava contrabaixo e a mulher dele 
era cabeleireira, de rolo, rolinho, assim, sabe? Cacho quente. Quando eu vi, entrou 
ele com um contrabaixo e ela com outro. O Tanini - - não sei se isso vai interessar, 
mas eu acho um fato engraçado até de se contar - - que o Tanini no ensaio, tinha 
que ir de um por um virando a página da partitura, porque eu acho que ele fazia 
horas que ele não via uma partitura. Ou nesse espetáculo aconteceu uma coisa 
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muito interessante, mas desagradável, porque começou o espetáculo. Primeira parte 
foi Sylfidies. Foi arranhando, arranhando, arranhando, que tinha uma pianista muito 
boa, Sueli Oliveira, que tocava o piano. Então começou o espetáculo, a Sylfidies foi 
muito bem. Quando começou Bodas de Aurora, o maestro chegou, tava no meio, 
quando ia beijar, ele virou: “Dacapo Primo”. Aí eu virei, abri a cortina: “Dacapo Primo 
coisa nenhuma, segue só piano”. Esses músicos saíram ventando de Porto Alegre, 
quando viu, cinco minutos já tavam na praça. Iam seguir o espetáculo só com piano. 
Daí o que eu ia fazer? Pelotas, ah, não tinha ainda música eletrônica. Piano só no 
Theatro Guarany, era muito pouco, não dava. Então, o que eu fiz, o meu pianista 
que era - - tocava no sobrado ((risadas)) - - ele era meu pianista. Então ele fez a 
partitura. Eu juntei, eu juntei pedreiro, juntei que era o pedreiro (...) contrabaixo. 
Juntei um que era da..(...) que tocava na banda  da brigada e tocava corneta. Juntei 
o..., peguei ele, o seu Pereira. Peguei na faculdade de música, não era faculdade 
ainda. 
RG: Sei. 
DF: Era. 
RG: Artes. 
DF: Conservatório. 
RG: Conservatório de música. 
DF: Peguei dois violinos. Peguei aquela que era muito conhecida Leda Benetti dos 
Santos, tocava piano e o Tadeu que tocava também violino no sobrado - - ele até 
tem uma mãe muito famosa, que tocava acordeon, que morreu faz pouco tempo - - 
E eu fiz uma orquestra o qual eu dirigi a orquestra do lado e do outro lado eu 
cuidava o ballet. Então eu, de repente vinham pra mim e diziam assim: “Tá fraco, a 
música ta morrendo”. E eu gritava, a música tá morrendo! Vamos! (...) eu passei um 
tempo fazendo isso, até que finalmente, graças ao bom Deus, veio a música 
eletrônica, o que resolveu muito. Mas eu passei uns anos dirigindo e o ballet e a 
orquestra. Eu acho esse fato muito interessante. O Theatro Sete/Guarany, a luz 
ficava lá embaixo e tinha aqueles, como é o nome? Megafone? Eu não sei. E se 
falavem, então se dizia: “Atenção vai começar. Acende a luz. Apaga a luz da plateia, 
agora acende a luz”. Até teve um fato muito interessante, que Giselle, eu falei pra 
ele, era seu Elísio o nome dele. Eu falei pra ele: “Seu Elísio, olha, vai amanhecendo 
devagarinho quando eu lhe falar, tá seu Elísio?” Tá, ele lá embaixo e eu aqui encima 
né. “Tá seu Elísio, atenção que agora vai amanhecer”. Luz de meio-dia. Acendeu 
tudo que foi luz. Então eu tive muita luta com isso tudo, mas felizmente eu consegui 
fazer o que eu queria, e eu fazia as luzes. Depois a Eliana fazia as luzes. Nós 
pintávamos cenários antes de conseguir o Túlio. Primeiro cenário, Quebra Nozes, foi 
em 1968. Também foi a primeira vez que se levou inteiro aqui ((risos)). Eu tive muita 
audácia, mas consegui fazer e consegui ensinar o público a gostar de ballet, 
aprender a ir ao teatro, a assistir um espetáculo e com crianças e tudo. Isso é bom 
não só para o público adulto, mas pras crianças verem. Porque pra mim o palco, o 
teatro, o ballet é sagrado. É um templo. E eu ensino isso desde as minhas alunas 
pequenininhas, que no que pisou no palco elas são artistas. 
RG: Sim. 
DF: Então acho que a gente tem que ter hoje... Agora mesmo eu fui lá no, a Rio 

Grande, o ballet da terceira idade né, teve um festival e eu estava dizendo, eles tem 
que ter respeito quando entram em cena. Entra em cena, aquilo é sagrado, né. Não 
pode estar brincado nem fazendo outras coisas. Então eu acho que falei um bocado 
assim, já bastante, né? Aí tu corta o que tu quiser. 
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RG: Muito bem. Bom e, o que predominava em termos de, em termos de teatro, o 

que tu te lembra assim, o que predominava? Se eram comédias, revistas, dramas, 
dessas companhias que vinham de fora? O que que predominava mais? 
DF: Vinham muito poucas companhias de fora. Teve uma época que o teatro, 
primeiro lugar o Guarany, era cinema, né. Era cinema e aí pra fazer espetáculos 
tinha que montar tudo à noite. Terminava o filme, tu montava tudo pra fazer o 
espetáculo no outro dia. Então isso dificultava muito vir companhias, também porque 
nem sempre tu pode montar a noite pra/é, sem ensaio sem nada. Eu não me lembro 
assim de, de vir assim muito (...) aquelas coisas que não me lembro. 
RG: Tudo bem. E a, e a roupa das pessoas, a classe, a classe social das pessoas. 
DF: (...) 
RG: A classe social e como é que eram a roupa das, das espectadoras? Já que os 
homens não... 
DF: Sim. A roupa era muito chique. Era casaco de pele, era luvas, chapéu para 
atrapalhar bem quem tava atrás. Era, aliás quando eu cheguei aqui, até ao 
supermercado iam de, de chapéu e casaco de pele, né. Era muito, muito bem 
vestida. A única coisa que não usavam aqui, para meu azar, era calça comprida. 
((risos)) 
RG: Porque tu traçando um paralelo assim, que eu acho que é importante também, 

tu que veio do Rio de Janeiro, era muito gritante a diferença do Rio de Janeiro de 
quanto tu veio e... comparando Pelotas com Rio de Janeiro. Tu viu/a diferença assim 
era muita diferença? 
DF: Muita diferença. Agora não tem tanto. Mas era muito (...)/ começar os filmes lá 

passavam lá, um mês depois passavam aqui. Agora é, é rede (...). Era muita 
diferença, muita diferença o teatro. 
RG: Qual era o... 
DF: (...) frio né. Lá é sempre calor. Então aqui o pessoal se vestia pro frio mesmo. E, 

e em teatro, em tudo, né, Pelotas quando eu cheguei aqui em 58, ainda era muito 
uma princesinha, não era ainda Princesa do Sul, era uma princesinha. Então 
realmente, era cinema, era teatro assim. O Guarany era cinema também e não, não 
tinha assim um teatro assim. O Sete de Abril é que tinha mais, mas o Sete de Abril 
levou muito tempo fechado e abrindo, fechando e abrindo. 
RG:E no Rio tu acha que a plateia, a plateia já, já naquela época, já era bem mais 

educada? 
DF: Ah, sim. Já tava acostumada. 
RG: Acostumada com os espetáculos 
DF: (...)Quando eu cheguei em dança aqui não, não tinha nada. Só tinha tido a Baby 

Nunes, há muitos anos, que  não era ballet, era uma dança, né. E depois aqui agora, 
felizmente tem o coral, Sérgio Sisto. Isso tudo foi vindo, né, foi vindo. Tem coral, 
agora tá uma orquestra. É o que eu digo, Pelotas podia ter seu corpo de baile com 
coral e orquestra. 
RG: Ballet da cidade de Pelotas. 
DF: Com, com tudo, coral orquestra.  
RG: Tudo. 
DF: Tudo pertencendo à cidade de Pelotas. Porque tudo realmente foi feito aqui. Foi 

iniciado aqui. Mas pra isso precisa ajuda. ((risos)) 
RG: Tá, e quando tu ouve falar a expressão teatro pelotense, o que que vem, o que 

que surge na tua cabeça como imagens? 
DF: Depende do que diz. Teatro pelotense, teatro a sede do teatro. O teatro 

pelotense é aquele que faz teatro. 
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RG: É, quais são as primeiras cosias que tem vem na cabeça? Independente. 
DF: Teatro pelotense não me vem muito na cabeça, porque realmente não tinha, 
assim, não tinha assim. E agora, os teatros sim. Os teatros me deixaram muito, 
muito entusiasmada, achei lindo os teatros aqui. Porque no Rio também não tem 
muito teatro. O Guarany aqui, quando eu vi, eu me alucinei né.  
RG: Mas tu vieste lá duma grande casa que é o Teatro Municipal do Rio... 
DF: Ah, sim, mas acontece que eu fiz turnê muito tempo com o Teatro Municipal 

antes de eu vir pra cá. E nesses lugares não tinha teatro, não tinha um Theatro 
Guarany. Entendeu? Como eu te digo, hoje em dia tem, mas na época não tinha. 
Nada, lugar nenhum com teatro assim. Tinha muito tempo eles faziam assim, é, 
como é que eu vou te dizer? Ai, é, é um palco assim grandão com um mundo de, de 
cadeira, dois mil lugares. Um, um, como é que diz? Um estúdio? Não. 
RG: É um, espaço. 
DF: É, um espaço (...). Como era assembleia? 
RG: Isso é teatro de arena?  
DF: Não, não era teatro de arena. Era um galpão. 
RG: Sim. 
DF: Que eles faziam teatro. Até nos inauguramos o Sergipe. Uma coisa assim com 
muita cadeira, grandioso. Mas não era um teatro como a gente vê né, o Theatro 
Guarany. 
RG: Palco italiano  
DF: Lindo, né. O Theatro Sete de Abril. Mas eu fiquei muito (...) entusiasmada com 
os teatros. 
RG: E aí então assim, finalizando, tu deve ficar muito feliz hoje de ver a evolução 
dessa plateia. E culturalmente tu vê um avanço então? 
DF: Ah, sim. Exatamente, eu, eu, inclusive eu levei um monte de ballets de 
repertório, que pra o pessoal daqui não vinha nada. Então pra eles conhecerem 
alguma coisa de repertório. Quer dizer, eu fiz isso como didática, tanto para os 
alunos como para o público. Hoje em dia o público, tu fala em Lago dos Cisnes, 
sabe o que é, (...). Mas foi eu que... Aos que não podem viajar, não tinham condição 
de ver. Não é? 
RG: Sim, jamais poderiam. 
DF: Jamais poderiam. Então eu, esse orgulho eu tenho, de conseguir fazer esse 

público e que conhecessem certos ballets de repertório que são famosos. 
RG: E teve ballets que só tu que montou também, né? 
DF: Hã? 
RG: Teve ballets que só tu, que só a escola que montou. 
DF: Ah, sim. 
RG: E foram montados em outros lugares do Brasil, né? 
DF: Exatamente, exatamente. 
RG: Existem obras inéditas foram feitas só aqui que não foram montadas. 
DF: Só aqui, é.  
RG: Então é isso. Muito obrigado. 
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Anexo D – Entrevista com Valter Sobreiro Junior 

 
 
Ronaldo Luiz Caramão Garcia: Nome? 
Valter Sobreiro Junior: Valter Sobreiro Junior. 
RG: Idade? 
VS: Setenta e três anos. 
RG: Aspectos gerais do teatro em Pelotas quando tinhas em torno de vinte anos? 
VS: Bem, eu antes eu, eu vou fazer algumas considerações a respeito da minha 

vivência anterior a minha vinda a Pelotas. Eu vim para Pelotas em 1953, eu tinha 
onze anos. Eu vim de Porto Alegre pra cá. Enaquele período de tempo, eu havia 
visto teatro muito pouco, ou teatro pra crianças, ou teatro de bonecos. E porque, 
embora tivesse por, não só por Porto Alegre, mas por outras cidades em que se 
apresentavam companhias de teatro, havia censura de faixa etária. Então eu não, 
não ia a alguns espetáculos de teatro que meus pais assistiam. Mas eu me 
interessava muito, gostava bastante e, quando vim pra Pelotas, eu fiquei sem poder 
ver algumas companhias que se apresentaram, como a companhia da Tônia 
Carreiro, né, a companhia Tônia-Celi-Autran, que se apresentou em 54, um ano 
depois que eu vim. E fez uma temporada, como era costume naquela época. Eles 
ficavam um tempo na cidade, socializavam com o público e então ficavam 
hospedados num hotel e se apresentavam um... duas ou três peças. Essa 
temporada da Tônia Carreiro foi uma temporada muito... de muita repercussão 
porque ela apresentou (...) peças de Shakespeare, como, apresentou Otelo, com 
Paulo Autran fazendo o Otelo e ela Desdêmora. E apresentou Entre Quatro Paredes 
do/do Jean Paul Sartre. São duas peças que eu me lembro que fizeram muito 
sucesso na época. E outras companhias que vieram nos anos cinquenta, que eu não 
pude assistir. Mas eu comecei, no fim dos anos cinquenta, início dos anos sessenta, 
a trabalhar no rádio. E aí conheci pessoas que trabalhavam no rádio e também 
faziam teatro. Notadamente, no Teatro Escola de Pelotas. Aí, foi aí que eu conheci 
uma pessoa que se tornou decisiva no começo e na continuação da minha carreira 
de teatro, que foi o ator Luiz Carlos Corrêa da Silva, que era ator, diretor. E era 
também um... de formação, professor de matemática do Colégio Pelotense. Depois 
ele foi diretor também, atuou. Em todas as áreas, ele era uma pessoa muito ligada 
ao teatro. E à dança, inclusive, ele fez participações na escola da Dicléia, como, 
participações especiais, como em Don Quixote por exemplo. E enfim, o Luiz Carlos 
foi uma pessoa que me introduziu no mundo do teatro. Eu passei então a 
acompanhar, no ano de 61, minto, nos anos sessenta, eu comecei a acompanhar o 
trabalho do Teatro Universitário. Era um grupo novo, que era composto de 
estudantes, que gostariam de fazer teatro, mas também tinha a companhia de 
veteranos, como o próprio Luiz Carlos Corrêa da Silva.Então, em 1961, o Teatro 
Universitário tinha datas marcadas no Sete de Abril e precisava montar um 
espetáculo chamado (Time andtheConways) do dramaturgo inglêsJ. B. Priestley. 
Bem, aconteceu que, naquela época, marcava-se primeiro o teatro, porque o... Na 
verdade ele funcionava como cinema né, eram cine teatros, tanto o Guarany quanto 
o Sete de Abril. Então havia datas marcadas no Sete de Abril para a estreia da peça 
e era muito difícil desmarcar porque havia todo um acordo que era feito com as 
distribuidoras cinematográficas para ceder as datas. Então aconteceu que a atriz 
que fazia o papel principal da peça (Time andtheConways) desistiu e nós nos vimos 
na eminência de ter que desmarcar as datas, que ia ser muito complicado, porque 
depois para conseguir outras datas a negociação já se tornaria difícil por terfaltado o 
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compromisso. Então, se fez uma reunião e o Luiz Carlos achou que a solução era 
fazer um espetáculo com três peças curtas. E então ele se encarregou de dirigir a 
primeira, que era O Banquete da Luiza Benedetti. E a segunda ele atuaria, que era 
uma peça do Tchekhov, ele atuaria na peça que é praticamente um solo, que é O 
Canto do Cisne. E havia uma terceira peça para ser feita e ele chegou pra mim e 
disse: “Não queres dirigir?”. E eu como era um cara de palco, tinha vinte anos 
apenas: “Dirijo”. Dirigi a peça, foi um sucesso, e foi a minha estreia no teatro em 
junho de 1961. Eu dirigi o Estigma de Cruz, do Eugene O'Neill. E, e a partir daí eu 
continuei fazendo teatro. Até hoje. (...) mais de cinquenta anos. Bem, ã, o que 
aconteceu em 1961, na minha estreia, já era o... digamos assim, o começo de uma 
fase do teatro pelotense que foi muito é, profícua, foi muitoestimulante no sentido de 
que se começou a criar teatro e a fazer aqui em Pelotas. Uma coisa que 
entusiasmou muito as pessoas, foi em 1962, no Sesc Centenário de Pelotas, a 
prefeitura trouxe, como parte das comemorações, trouxe a Pelotas o Teatro 
Nacional de Comédia, com direção do Zé Renato, que apresentou dois espetáculos, 
assim comopoucas vezes tinha se visto em Pelotas. Montagens muito interessantes, 
de O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, e O Boca de Ouro, do Nelson 
Rodrigues. Nesse mesmo ano, foi fundada a Sociedade de Teatro de Pelotas, 
STEP, que realizou o primeiro festival de teatro no auditório da Escola Técnica. 
Esses festivais de teatro da STEP, eles continuaram até 1971. Mas, nesses anos 
sessenta, a efervescência cultural era muito grande. Não só havia essa (...) 
produção em função do festival de teatro de Pelotas, que começou, se tornou 
estadual em sessenta e três, depois foi, se tornou nacional mais adiante. E até que 
em 1971 era um festival internacional, com grupos vindos, não só do Brasil inteiro 
como da Argentina e do Uruguai. Isso era muito estimulante pra quem fazia teatro 
porque havia um intercâmbio muito grande, a gente via muitos espetáculos. 
Principalmente os argentinos, eram espetáculos que traziam grandes novidades 
cênicas. E então ao mesmo tempo em que aconteciam esses festivais, também 
visitavam Pelotas companhias de teatro importantes. Em sessenta e três mesmo que 
veio pela primeira vez a Pelotas, a Cacilda Becker que fez uma temporada no 
Theatro Guarany. A cidade contava com várias salas em que se fazia teatro. Uma 
delas, além dos já mencionados, o Guarany e do Sete de Abril, que eram, como já 
falei, cineteatros, havia também o auditório do Colégio Gonzaga, que abrigava, já 
tradicionalmente, muitos anos, as peças do Teatro Escola e depois passou a ser 
uma alternativa de espaço para a apresentação de, de espetáculos, não só locais 
como tambémde nível nacional. Então, em 1965, por exemplo, houve a 
apresentação de duas peças, de alto gabarito que se apresentaram no teatro 
Gonzaga. Uma delas era Arena Conta Zumbi, né, do Teatro de Arena de São Paulo 
com direção do Gianfrancesco Guarnieri, e com ele mesmo em cena junto com Lima 
Duarte e Marilha Medalha. E com música ao vivo foi uma experiência extraordinária. 
A música do Edu Lobo. E outro espetáculo, nesse mesmo ano também de grande 
repercussão foi Eléctra de Sófocles, com a grande atriz Glauce Rocha, circundada 
pela Margarida Rei, que já tinha trabalhado aqui em Pelotas na Companhia Tônia-
Celi-Autran e direção de Antônio Abujamra. Também no Gonzaga se apresentou 
pela primeira vez a Marília Pêra, num musical, na versão musical do clássico 
brasileiro do GastalTojeiro, Onde Canta o Sabiá. Ela, Marília Pêra e o Gracindo 
Júnior eram os atores principais. Então havia também comoum lugar pra se ensaiar, 
o Teatro do COP, que não, que nos anos oitenta ele teve uma reforma e teve uma 
atividade própria. (...) Chegou a sediar a Escola de Teatro e grupos alternativos, que 
não se apresentavam no Theatro Sete de Abril. Mas naquela época era apenas um 
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lugar a mais de ensaio. E também no auditório da antiga Escola Técnica, que hoje é 
o IFSUL, se apresentavam espetáculos. Tanto que ele era, ele tradicionalmente foi 
um, um auditório construído para se fazer teatro, porque tinha aquela caixa, caixa de 
ponto, que era usado pelos grupos de teatro antigo que tinham um repertório muito 
vasto, né. Naquela época, não havia televisão, então eles tinham que ter uma 
programação muito grande. Então os atores não tinham tempo de decorar os textos. 
Eles aprendiam a marcação e ficava ali um sujeito chamado ponto que ficava 
soprando o texto pra eles. Então todos os teatros antigos tinham uma ribalta alta 
para iluminação e uma caixa de ponto. Essasreminiscências do (...) teatro antigo 
desapareceram com as reformas. A reforma do Theatro Sete de Abril tirou a caixa de 
ponto, a reforma da Escola Técnica, hoje IFSUL, também no Guarany. Enfim, em 
todos os lugares onde havia caixa de ponto elas, elas desapareceram. Eles não 
deixaram nem como lembrança, né. Poderiam ter deixado. 
RG: Muito bem. Então aqui, já falaste também das casas de espetáculos, né. Os 
detalhes dos acontecimentos teatrais, o tipo de público que frequentava o 
acontecimento e, como era a apresentação, o que que eles vestiam pra ir até ao 
teatro? 
VS: Bem, eu acho que o teatro nessa época já, ele não era um acontecimento como 
era no século XIX, que as pessoas se vestiam de maneira especial para ir ao teatro. 
Porque a frequência, dos frequentadores do teatro, eles eram de, de classes 
diversas, mas notadamente, era de jovens. Havia muitos, muitos, pelo menos na 
minha, na época em que eu pude observar isso, o público era composto muito de 
estudantes. Havia muitos estudantes e familiares e pessoas de classe média que 
gostavam já, já tinham cultivado, que era uma característica de Pelotas, o gosto pelo 
teatro. Então é, eu, eu não me lembro de nenhuma peça de teatro que tivesse, 
assim, uma que as pessoas frequentassem com uma roupagem especial ou que 
houvesse... O que eram muito, digamos assim, tradicional quase, era que as 
pessoas iam depois do espetáculo, iam comentar o espetáculo, nalguma casa, ou no 
Bavária, que já era o restaurante, aliás é o restaurante mais antigo de Pelotas. 
Porque foi em cinquenta e sete que fizeram o Bavária até hoje continua. Então já era 
uma casa onde se discutia muito teatro, cinema, cultura. Era um lugar desse tipo. 
Então as pessoas se reuniam num lugar como o Bavária, por exemplo, pra comentar 
o espetáculo, enfim, fazer a crítica e comentar o que tinham visto. 
RG: Muito bem. Qual o espetáculo de teatro mais marcante, por quê? Aqui a gente 
pode considerar que tu pode falar também num dos teus espetáculos, né, 
considerando a tua longa carreira de diretor. 
VS: É, eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu comecei como espectador 

apaixonado, eu me tornei uma pessoa que se apaixonou pelo fazer teatral. Me tornei 
teatrólogo, me tornei ã, diretor, enfim. É, mas houve um espetáculo sim que me 
marcou, que eu não vi em Pelotas, eu vi em Porto Alegre, (...) que é um espetáculo 
que até hoje é considerado um divisor de águas no, no teatro nacional. Que é a 
montagem do Macunaíma feita pelo Antunes Filho. É, é esse espetáculo me deixou 
realmente muito impressionado pela renovação de linguagem que ele fazia no palco. 
Foi um espetáculo que inclusive foi apresentado depois na Europa e outros lugares. 
Foi um espetáculo brasileiro que até hoje é falado. O que é muito difícil porque teatro 
é uma arte efêmera e não tem registro (...) disso aí. Mas o sucesso e a influência 
que teve sobre o teatro brasileiro esse trabalho do Antunes Filho é lembrado até 
hoje. E pra mim foi o espetáculo mais marcante que eu vi. 
RG: Então assim, e das tuas peças, qual a mais marcante pra ti? 
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VS: Bem eu... Houve muitos momentos em que espetáculos que eu fiz, é, foram 

marcantes. No sentido em que, por exemplo, primeiro, o primeiro texto que eu 
produzi não foi dirigido por mim, mas ele teve um sucesso, uma repercussão muito 
grande aqui em Pelotas. Que foi O Infeliz Jovem Rei, em 1963. Essa peça foi a peça 
que realmente alavancou a minha carreira. E isso no que diz respeito ao âmbito local 
e estadual. Mas em 1968, eu fui convidado, eu dirigia o grupo do Colégio Pelotense 
e fui convidado a levar o espetáculo que eu havia feito na, em 1967, que era Pira e 
Conceição, uma peça musical, que era uma experiência inédita. Porque era na 
verdade uma ópera popular. Era um entrelaçamento de canções que conduzia uma 
ação dramática de forma que os atores não diziam nada em cena que não fosse 
cantado. Era ópera. E esse espetáculo, que teve uma repercussão morna em 
Pelotas, ele foi levado ao Rio de Janeiro, pelo Festival Nacional de Teatro de 
Estudantes. Lá se apresentaram quarenta e quatro espetáculos de todo o Brasil. Pra 
mim foi uma experiência incrível poder trocar com essas pessoas, poder (...) ter o 
contato com gente que fazia teatro universitário, desde o Belém do Pará até o Rio 
Grande do Sul. Havia praticamente todos os estados brasileiros. E eu recebi o 
prêmio de música pelo espetáculo. E aí quando eu voltei a Pelotas, eu recebi o voto 
de louvor da Câmara dos Vereadores e a peça foi vista como um grande sucesso. E 
aí então eu aprendi a lição de que a gente tem que circular, que a gente tem que sair 
daqui pra poder fazer sucesso. Que o sucesso não se faz aqui em Pelotas. E isso eu 
levei pra diante em toda a minha carreira enquanto eu pude, naturalmente este, 
recursos e de, em todos os sentidos humanos e recursos materiais pra poder circular 
com o espetáculo. Mas eu circulei ativamente com, no mínimo, três grandes 
espetáculos. Primeiro com Em Nome de Francisco, em 1986 até 1988. A gente se 
apresentou em vinte cidades, inclusive em Montevidéu. Depois eu fiz Maragato, que 
foi a peça que teve mais repercussão de todas e que ficou três anos e meio em 
cartaz. E nos apresentamos em cerca de cinquenta cidades e também duas 
temporadas no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu viajei por todo o Brasil, eu fiz 
apresentação (...), Em Nome de Francisco se apresentou até em/na Paraíba. Quer 
dizer, então, eu, esses espetáculos foram marcantes pra mim. Maragato 
principalmente pelo retorno que ele teve. Ele foi um espetáculo que me deu a 
segurança de estar fazendo um trabalho muito pessoal, porque os críticos não 
conseguiam ver, como viam em outros espetáculos de diretores fora do eixo (...)São 
Paulo, não conseguiam ver a influência de, qual era a, digamos, de onde eu tinha 
tirado, (...)de que linha, né, de que diretor me influenciava. Aí eu percebi que tinha 
uma maneira própria de fazer (...), era meu próprio estilo. Tanto que esse espetáculo 
ensejou uma imitação, entre aspas, né, de um ator, digo, de um diretor muito famoso 
até hoje, que é o Gabriel Vilela. Que ele, quando trouxe a Pelotas a peça A Vida é 
Sonho, me disse: “Eu vou te preparar já pra tu veres, pra tu saberes, antes de ver o 
espetáculo, que eu tenho cenas que eu tirei de Maragato”. (...) Eu gostei porque 
fiquei, na verdade fiquei pe..., me senti lisonjeado por ter sido copiado por um 
grande diretor. Então eu descobri com Maragato, que é, eu tinha um estilo próprio, 
eu tinha chegado a ter uma marca nos meus espetáculos.Então a partir daí esse 
espetáculo pra mim é o mais marcante porque foi ele que me deu a segurança de 
me reconhecer como um criador original. Depois desse teve um outro espetáculo (...) 
que teve muita repercussão também, que foi o Don Leandro, Sendeiros do Sangue. 
Esse já também produzido pelo Teatro Escola. Que foi levado inclusive ao... 
convidado para o Porto Alegre em Cena. Foi o, acho, não sei se foi o único (...), mas 
primeiro espetáculo daqui que foi no Porto Alegre em Cena. E, enfim. Esses 
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espetáculos foram os espetáculos que mais me marcaram. Mas de todos, dos meus, 
foi Maragato. 
RG: Muito bem.As lembranças que tu tens de pessoas e trabalhadoras do teatro. 
VS: Bem, eu já citei a influência do Luiz Carlos Corrêa da Silva. Né. É uma pessoa 
queele era ator, diretor e conhecia tudo de teatro porque ele viveu anos dentro, 
conviveu muito com o Davi Zanota, que é o lendário diretor de anos e anos do 
Teatro Escola de Pelotas. E ele me ensinou muita coisa e ele é uma pessoa 
profundamente engajada com o teatro. Ele tinha tanta paixão pelo teatro que aquilo 
era contagiante. E ele também era muito generoso, no sentido de que ele nunca 
deixou depassar os conhecimentos que ele tinha e, enfim, era uma pessoa, um 
grande nome do teatro pelotense. E eu lastimo que ele não tenha hoje uma, não 
seja lembrado na medida em que deveria ser lembrado, porque ele realmente 
marcou muito a cena de Pelotas. E outra pessoa que pra mim foi, digamos assim, foi 
decisivo, né, foi uma pessoa que me abriu as portas dos bastidores do Theatro Sete 
de Abril. Que era uma maquinista antigo, antigo que eu digo porque ele já estava há 
muito tempo vivendo no cineteatro, mas ele era da época em que o Theatro Sete de 
Abril era apenas teatro. E ele era um maquinista italiano, se chamava Pedro Viscardi 
e era uma pessoa pitoresca, que ele tinha um olho de vidro e o olho de vidro caía 
toda hora. E ele era uma pessoa tremendamente agressiva, ele brigava. Tudo ele 
fazia reclamando, mas fazia com perfeição, e ele desvendou pra mim os mistérios da 
caixa do palco. Quer dizer, como usar os urdimentos, como movimentar cenários, 
aquelas gambiarras de lâmpadas elétricas que faziam a iluminação naquela época. 
Eu vivi uma época que eu peguei uma influência do passado, quer dizer, dominava o 
que faziam antigamente pra enfrentar depois o novo. Quer dizer, a mudança dos 
cenários, que passaram dos telões pintados paracenários, cenografia estruturada, 
não é. A iluminação que passou dessas gambiarras que eu mencionei para os 
spotligths, os refletores com foco direcionado. Então essa transição do teatro pra 
modernidade eu presenciei aqui, enquanto no Brasil ela aconteceu nos anos 
quarenta, com o Ziembinski quando veio, né, da Europa, que trouxe a iluminação 
com os refletores de foco direcionado. Mas aqui em Pelotas foi nos anos sessenta. 
RG: Muito bem. Então em relação à lembrança da cena teatral acho que também 

nós já falamos, visualmente e musicalmente. Musicalmente eu acho que, né, que. 
VS: É, com relação a isso, também eu presenciei e vivenciei uma transição, quer 

dizer, passei de música ao vivo pra música gravada. (...)A iluminação cênica também 
mudou, né. Passou do (...) se tornou tudo mais tecnológico. (...) A tecnologia 
ganhou, houve uma mudança muito grande. Mas, enfim, isso influenciou muito no 
aspecto visual dos espetáculos. E, claro, também no aspecto da sonoplastia, né, da 
música. 
RG: E o que predominava em termos de gêneros teatrais? As comédias ou os 

dramas? 
VS: Olha, eu, se eu for analisar, pelos trabalhos que eu assisti, pelos trabalhos que 

eu fiz, pelos trabalhos onde que eu participei, eu posso dizer o seguinte, o drama 
tem o seu lugar dentro dos gêneros teatrais é um... as pessoas apreciam muito, mas 
não se pode esconder ou simular o fato de que as pessoas preferem a comédia. Eu 
acho que a comédia predomina no gosto do brasileiro. Desde o... tu observas nos 
teatros da periferia, os teatros de lona, (...). Existe muito drama, existe muito 
dramalhão, mas as pessoas gostam mesmo é da comédia. 
RG: Muito bem. Quando tu ouves falar a expressão: teatro pelotense. Quais as 
imagens que te surgem? 
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VS: Olha, eu acho que são as imagens dos eventos. São dos festivais, porque, 

nesse período em que eu comecei a trabalhar no teatro e depois comecei a 
frequentar os festivais. Pelotas foi sede de muitos festivais de teatro. Porque não foi 
só os festivais da STEP, que foram nove, mas também foram os festivais que em 
1985, com a restauração do Theatro Sete de Abril, a prefeitura começou a 
patrocinar. Então são esses grandes eventos teatrais, são aqueles que pra mim 
denominam, aliás, predominam quando se fala em teatro pelotense. E, são os 
festivais. As pessoas produziam muito pra festival. Então nos anos oitenta, noventa 
principalmente, a quantidade de peças que se produziam e a quantidade de grupos 
que se formaram em Pelotas foi muito grande. Em função dos eventos, festivais de 
teatro. 
RG: É, mas também a gente tem que pensar assim, que é, quando a gente fala da, 
dessa expressão teatro pelotense, essa pergunta ela faz uma intersecção com a tua 
história, né? Na realidade, tu vê como, como nome assim, um dos nomes mais 
importantes do teatro pelotense, que a gente tem como referência. Quando tu 
(...)essa imagem também surge na tua, na tua... Por que se funde com a tua história.  
VS: Não, eu entendo, mas talvez se forme mais na mente das (...)pessoas do que 

na minha. Entendeu. Porque eu, eu lembro do, quando falo em teatro pelotense eu 
lembro do eventos, pela quantidade de pessoas envolvidas em (...) daquelas 
pessoas que faziam teatro ou que assistiam teatro e que discutiam teatro com muita 
animação. Quer dizer, eu sei que o meu nome é um nome que marcou a história do 
teatro pelotense por causa que (...)eu tinha uma carreira, não só longa mas também, 
pegando todas essas transformações do teatro, né, e eu sei que eu influenciei 
muitas pessoas e muitas pessoas que, que seguiram as minhas ideias. Eu tenho 
consciência do, do papel que eu desempenho dentro da história do teatro pelotense. 
Mas, realmente quando tu, quando me dizem teatro pelotense, não é a minha 
pessoa que vem a cabeça, e sim os eventos. Aquela confraternização que 
caracterizava os festivais. 
RG: Muito bem. Muito obrigado. Foi um prazer ter entrevistado.  

 
 


