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introdução

Mais do que no romance, e ainda 
mais que na poesia, o teatro 

adere à realidade imediata, que 
frequentemente o submerge. Isso 

explica, por um lado, a proliferação 
das obras de teatro, e por outro o 

número relativamente diminuto 
das que logram transcender esse 
circunstancialismo que lhes está 
na origem e cuja aceitação é, no 

entanto, uma condição sine qua non 
da sua própria existência teatral.

(Rebello, 1984, p.10)

depois da segunda guerra, o teatro português abre um 
novo capítulo em sua história com a criação de várias com-
panhias, com o surgimento de novos dramaturgos e com a 
busca de uma estética teatral que respondesse aos anseios e às 
inquietações dos artistas frente à realidade. até a revolução 
dos cravos (25 de abril de 1974), entretanto, vamos obser-
var um fenômeno recorrente: muitas peças foram escritas e 
pouquíssimas delas foram encenadas. impedidas de subirem 
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à cena pela censura instituída pelo governo ditatorial de 
antónio de oliveira salazar,1 um número considerável de 
obras teatrais chegou a público apenas em forma de livro. 
o teatro em Portugal era mais lido que encenado. um “di-
vórcio”, como bem definiu Luiz Francisco rebello (1972), 
acentuava-se entre dramaturgia e encenação. devido a esse 
particular, o teatro português desse período, como analisa 
Fernando mendonça (1971), preocupava-se principalmente 
com o texto, valorizando a palavra, o diálogo cheio de con-
teúdo, já que o dramaturgo, ao escrever, sabia que pouca 
chance teria de ver sua peça encenada.

no que tange à questão estética, vemos, na maior parte 
das peças, a rejeição das formas naturalistas e a valorização 
do anti-ilusionismo como características fundamentais e 
princípios que levaram os dramaturgos à elaboração, cons-
trução e utilização de recursos cênicos múltiplos, que, muitas 
vezes, acabavam por constituir um notável hibridismo na 
linguagem cênica (mendonça, 1971).

É principalmente nas duas últimas décadas que ante-
cedem a revolução dos cravos que o teatro integra a seus 
temas e formas uma preocupação em abrir o caminho para a 
reflexão crítica sobre a realidade, denunciando as injustiças 
sociais e preconizando um posicionamento conscientemente 
político do público. nesse contexto, o teatro épico – de-
senvolvido, praticado e teorizado pelo dramaturgo alemão 

1 em 28 de maio de 1926 tem início a ditadura portuguesa, decor-
rente do golpe militar que pôs fim à Primeira república. antónio 
de oliveira salazar (1889-1970) é designado ministro das Finanças 
em 1928; em 1932, é nomeado chefe do conselho de ministros, 
oficializando o estado novo em 1933, quando promulga a legislação 
da censura e a criação do secretariado de Propaganda nacional. Por 
problemas de saúde, salazar é afastado do poder em 1968, sendo 
nomeado marcelo caetano o seu sucessor. salazar morre em 1970 
sem saber que não governava mais o país. depois de 48 anos de 
ditadura, a revolução dos cravos, em 25 de abril de 1974, põe fim 
ao regime, instaurando a democracia em Portugal.
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Bertolt Brecht (1889-1956) –, cujo principal objetivo é o de 
“possibilitar ao espectador uma crítica fecunda, dentro de 
uma perspectiva social” (Brecht, 2005, p.97), tornava-se 
uma “novidade [que] parecia dar resposta a algumas das 
perplexidades dos dramaturgos portugueses” (Barata, 
1991, p.356). assim, os dramaturgos e os demais artistas 
do teatro português começaram a entrar em contato com a 
dramaturgia e a teoria do teatro épico brechtiano, obtendo 
conhecimento dos pressupostos teóricos do dramaturgo 
alemão por meio das traduções francesas ou inglesas que 
circulavam em Portugal e de estadas na França, inglaterra 
ou alemanha, onde assistiam aos espetáculos.2

em finais dos anos de 1950 e na década de 1960, a 
criação de novas companhias de teatro e o surgimento de 
novos dramaturgos foram fatores que contribuíram para 
aumentar a atividade teatral e também o interesse por 
Brecht, cuja obra dramática começava a ser traduzida para 
o português, ainda que de forma intermitente e dispersa. 
mas as encenações de peças brechtianas – com uma ou 
outra exceção, como veremos – foram totalmente proibidas 
nos palcos portugueses pela comissão de censura do estado 
novo. nesse período, o regime salazarista tornava-se ainda 
mais repressor, e “proibir o teatro, como instrumento de 
conscientização e promoção sociocultural, como meio de 
desalienação e desmistificação das mais vastas camadas 
populacionais, era efectivamente a aspiração secreta do 
regime” (rebello, 1977, p.39).

É no teatro de 1960, caracterizado pela intensa produção 
dramatúrgica sob a mira da censura salazarista, que incide 
nosso estudo. dessa dramaturgia publicada interessa-nos 

2  o espetáculo o círculo de giz caucasiano, com direção do próprio 
Brecht, apresentado no Teatro sarah Bernhardt, no ii Festival de 
arte dramática de Paris, em 1955, foi marcante para os atores 
portugueses do Teatro nacional que também participaram do 
festival (dellile, 1991a).
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exclusivamente a de cariz brechtiano. sendo assim, elegemos 
como objeto de análise duas peças consideradas pela crítica 
os primeiros frutos da perspectiva brechtiana de teatro épico 
na dramaturgia portuguesa: O render dos heróis (1960), 
de José cardoso Pires (1925-1998), e Felizmente há luar! 
(1961), de Luís de sttau monteiro (1926-1993).

O render dos heróis – peça em “três partes e um epílogo 
concluído em apoteose grotesca”, como a define seu autor 
– trata da revolta popular, ocorrida em 1846, denominada 
“maria da Fonte”, nome atribuído à mulher considerada 
a instigadora dos motins iniciais da revolta. Felizmente, 
há luar! – peça em dois atos – narra a trajetória do general 
gomes Freire de andrade, sentenciado à morte, em 1817, 
pelos governadores do reino, por ter sido considerado 
o líder da revolução Liberal. Tanto O render dos heróis 
como Felizmente há luar! apresentam fatos históricos 
remanescentes ou antecedentes da revolução Liberal de 
1820, com o claro objetivo de levar o espectador a uma 
análise crítica da situação político-social do Portugal da 
década de 1960. da mesma forma, a escolha estética dos 
dramaturgos vincula-se à preocupação de criar artistica-
mente formas de crítica e de resistência ao regime político 
vigente no país.

a peça de cardoso Pires foi encenada pela primeira vez 
em 1965, mas logo sofreu os processos da censura, ficando 
pouco tempo em cartaz em Lisboa. Felizmente há luar! não 
foi autorizada a ser representada, tendo sido encenada em 
Paris, em 1969, e em Portugal somente em 1978, depois da 
revolução dos cravos. Foram, portanto, obras dramáticas 
que estabeleceram a comunicação com o público primeira-
mente, e durante um bom tempo, mais por meio da leitura. 
Por isso é possível afirmar que essas duas peças, pelo menos 
até 1974, foram mais lidas que encenadas. daí seu público 
ser, à época, predominantemente constituído por leitores e 
não por espectadores.
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Para pensar o teatro português do referido período 
e analisar essas duas peças, consideramos os modos de 
aplicação da censura (aos textos e aos espetáculos), prati-
cados pela ditadura de oliveira salazar e de seu sucessor, 
marcelo caetano, e o teatro épico brechtiano como escolha 
estética dos dramaturgos que o adotaram como uma pos-
sibilidade de proporcionar ao espectador a oportunidade 
de reflexão sobre seu tempo. Primeiro apresentamos uma 
breve descrição da situação do teatro português na década 
de 1960, enfatizando a tensa relação da arte dramática com 
a censura. em seguida, algumas considerações acerca do 
teatro épico de Brecht, já que é para essa estética que se 
volta o interesse de parte dos dramaturgos portugueses 
desse período. da obra teórica de Brecht salientamos o ele-
mento caracterizador do teatro épico brechtiano, o efeito de 
distanciamento, a partir de dois aspectos: a encenação épica 
e os modos de teatralização – isto é, de o teatro mostrar-se 
teatro. o primeiro aspecto refere-se mais especificamente 
às recomendações de Brecht sobre as técnicas utilizadas 
para a atuação do ator; o segundo, aos recursos empregados 
para a constituição da cena dita épica.

o principal objetivo deste estudo é apontar, descrever 
e analisar as formas de transposição dos pressupostos bre-
chtianos de teatro em O render dos heróis, de José cardoso 
Pires, e Felizmente há luar!, de Luís de sttau monteiro, e 
mostrar a relação dessas peças com o período anterior à re-
volução de 25 de abril, especificamente na década de 1960, 
marcada pelos processos de aplicação da censura.

a matriz brechtiana em O render dos heróis e em Feliz-
mente há luar!, além de ser a estética responsável por uma 
tentativa de inovação nas formas dramáticas praticadas em 
Portugal, confirma a preocupação dos autores com a expres-
são de um posicionamento crítico perante a realidade, com 
os rumos da dramaturgia e com o papel do dramaturgo em 
seu tempo e lugar.




