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Teatro e crítica teatral: as reflexões de Fernando Peixoto nos jornais Opinião 
(1972-1977) e Movimento (1975-1981).

Victor Miranda Macedo Rodrigues*

Resumo: Pelo fato de conceber a atividade teatral de maneira orgânica, ou seja, um conjunto 
de atividades, conseqüências e significados que não se resume ao espetáculo em si, o ator e 
diretor Fernando Peixoto, nas décadas de 1960 e 1970, exerceu, paralelamente, a função de 
crítico teatral  em diversos jornais e revistas  do país e do exterior.  Assim, neste trabalho, 
buscamos refletir  especificamente sobre sua atividade como crítico em dois periódicos da 
“imprensa alternativa” brasileira: Opinião (1972 – 1977) e Movimento (1975 – 1981). 

Abstract: As regards to concept theatrical  work as a organic manner,  a unit of activities, 
consequences and significances that doesn’t resume at the performance, the actor and director 
Fernando Peixoto, in the 60’s and 70’s, put in action, paralleled, a production like theatrical 
critic for newspapers and magazines in Brazil and exterior. Thus, in this text, we reflect about 
his  work  as  critical  for  two  Brazilian’s  “alternative  press”:  Opinião  (1972  –  1977  and 
Movimento (1975 – 1981).  
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A trajetória de Fernando Peixoto como ator e diretor no teatro brasileiro1, desde o 

final da década de 1950 até os dias de hoje, costuma ser a sua faceta mais reconhecida e, 

conseqüentemente, analisada por uma série de trabalhos2. Paralelamente a estas atividades, ele 

* Mestrando, Universidade Federal de Uberlândia/MG.
1 Participações como diretor: Matar (1959), Pedro Mico (1961), O Cimento (1964), Canto Livre de Nara (1965), 
O Poder Negro (1968), Don Juan (1970), A Semana (1972), Frei Caneca (1972), Tambores da Noite, (1972), O 
Processo de Joana d’Arc (1972), Frank V (1973), Um Grito Parado no Ar (1973), Calabar (1973), Caminho de 
Volta (1974), A Torre em Concurso (1974), Arena Conta Zumbi (1976), Ponto de Partida (1976), Mortos sem 
Sepultura (1977), Coiteiros (1977), Terror e Miséria no III Reich (1979), Calabar, o Elogio da Traição (1980), 
Se os tubarões fossem homens (1981), Murro em Ponta de Faca (1990), Ardente Paciência (1990), A Farsa da 
Esposa Perfeita (1993), Maria Quitéria (1993), Parvacci (2000), Vidas Calientes (2001). 
Como ator, ainda em Porto Alegre participa de uma série de espetáculos montados no Curso de Arte Dramática 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  tendo como orientação o diretor,  teórico, cenógrafo e autor 
Ruggero Jacobbi. Após sua mudança para São Paulo em 1963, faz parte do grupo do Teatro Oficina, onde faz 
parte do elenco de peças como: Pequenos Burgueses (1964), O Rei da Vela (1967) Galileu Galilei (1968), Na 
Selva das Cidades  (1969).  No início da década de 1970, excursiona com o Teatro de Arena pelos EUA e 
América Latina com encenações de Arena Conta Zumbi (1970) e Arena Conta Bolívar (1970).
2 Rodrigo de Freitas Costa (UFU), no ano de 2006, defendeu a dissertação de Mestrado intitulada  Tempo de 
resistência  democrática: os  tambores de Bertolt  Brecht  ecoando na cena teatral  brasileira  sob o olhar  de  
Fernando Peixoto,  onde trabalha  com a  encenação da  peça”Tambores  da Noite”  de 1972.  Este  ano foram 
finalizados os trabalhos de Maria de Abadia Cardoso (UFU) sobre a encenação de Mortos Sem Sepultura (1977), 
Ludmila Sá de Freitas (UFU) sobre o processo de criação do espetáculo  Um Grito Parado no Ar  (1973). Em 
processo pesquisa,  temos ainda Christian  Alves de Sousa (UFU) que trata  das dificuldades enfrentadas por 
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foi um dos principais difusores do teatro e das idéias do dramaturgo alemão Bertolt Brecht3 no 

país, sendo uma influência considerável para o diretor em suas propostas de encenações e em 

suas reflexões.

Ao  tratarmos  de  suas  influências  artísticas  e  intelectuais,  não  podemos 

desconsiderar para análise uma parte considerável de sua produção que se expressa numa 

série de artigos publicados em jornais  e revistas no mesmo período4.  Sem dúvidas,  é  um 

extenso  e  importante  material,  sua  leitura  e  sua  análise  nos  auxilia  a  compreender 

determinadas escolhas,  compromissos  e diálogos que ele travou com a arte  no Brasil,  em 

especial com o teatro.

Esta preocupação de Fernando Peixoto em estabelecer uma série de debates e de 

sua atitude provocativa por meio da imprensa é compreensível  pelo fato de boa parte  do 

tempo em que esteve à frente dos espetáculos, sempre se pautou pelo engajamento político de 

“esquerda”, numa postura crítica e contestadora, sempre levando em consideração o papel 

“político” que o teatro carrega em seu interior. Obviamente, esta sua concepção de trabalho, 

esteve sempre em disputa e em contradição com outras manifestações que estavam em jogo. 

Além disso, no período do regime militar brasileiro entre 1964 e 1985, onde teve problemas 

decorrentes de seu posicionamento com espetáculos e textos jornalísticos censurados.

Considerando esta sua preocupação e seu engajamento, tornam-se emblemáticos 

seus  textos  publicados  nos  jornais  Opinião  (1972  -  1977)  e  Movimento  (1975  –  1981), 

particularmente pelo fato de ambos serem periódicos que faziam parte da chamada “imprensa 

alternativa”.  De  imediato,  nos  chama  a  atenção  por  demonstrar  uma  possibilidade 

diferenciada na abordagem e na discussão de uma série de temas e assuntos que não eram 

cabíveis nos padrões da “grande imprensa”.

Esta  oposição é  realçada  ao  adentrarmos  nos  pressupostos  que  norteavam este 

segmento crítico da imprensa:

Fernando Peixoto ao tentar encenar o espetáculo Calabar, o Elogio da Traição, censurado no ano de 1973.
3 De autoria  de Fernando Peixoto sobre o diretor  e dramaturgo alemão Bertolt  Brecht:  Brecht: vida e obra  
(1968), Brecht: uma introdução ao teatro dialético (1981), Ópera e Encenação (1986), Brecht no Brasil (org.) 
(1986).
4 No início da década de 1980 em diante, Fernando Peixoto lançou uma série de 5 livros,  Teatro em Pedaços 
(1980),  Teatro em Movimento (1985),  Teatro em Questão (1989),  Um teatro fora do eixo (1993) e Teatro em 
Aberto (2002), onde reuniu anotações esparsas, artigos de jornais e revistas, estudos de direção, cartas a colegas 
de trabalho, entre outros.
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A  imprensa  alternativa  surgiu  da  articulação  de  duas  forças  igualmente  
compulsivas:  o  desejo  das  esquerdas  de  protagonizar  as  transformações  que 
propunham e  a busca,  por  jornalistas  e  intelectuais,  de  espaços  alternativos  à  
grande imprensa e à universidade. É a dupla oposição ao sistema representado  
pelo  regime  militar  e  às  limitações  à  produção  intelectual-jornalística  sob  o  
autoritarismo  que  se  encontra  o  nexo  dessa  articulação  entre  jornalistas,  
intelectuais  e  ativistas  políticos.  Compartilhavam,  em grande parte,  um mesmo  
imaginário social, ou seja, um mesmo conjunto de crenças, significados e desejos,  
alguns conscientes e até expressos na forma de uma ideologia, outros ocultos, na 
forma de um inconsciente coletivo. À medida que se modificava o imaginário social  
e com ele o tipo de articulação entre jornalistas, intelectuais e ativistas políticos,  
instituíam-se novas modalidades de jornais alternativos. (KUCINSKI, 2003: 16)

Em especial, no caso dos jornais Opinião e Movimento, eles tinham características 

e fatores que são importantes para termos consciência do tipo de pesquisa que pode e que 

deve ser feita. Um dos pontos essenciais que existia nestas publicações era a exigência de uma 

certa homogeneidade e coerência política.  Este fator é,  paradoxalmente,  apontado como a 

força  e  a  ruína  de  tais  empreendimentos.  Baseados  numa  concepção  jornalística 

“gramsciana”5, estes jornais se incumbiam de uma responsabilidade educativa,  de criação, 

formação e manutenção de seu grupo de leitores. Se por um lado, tinham a seu favor toda uma 

linha estabelecida e uma comunicação sempre direta com o público a qual se destinavam, por 

outro, sofriam com as disputas internas dos grupos políticos que faziam parte de seu corpo 

editorial e, ao invés do diálogo, acabavam por promover discussões, rachas e a saída de vários 

jornalistas.

Neste universo particular de compromissos,  exigências e  disputas,  surgem uma 

série de questões que são essenciais para entendermos Fernando Peixoto neste momento como 

intelectual e crítico teatral.  Seus textos,  seus temas e suas críticas não são ao acaso. Elas 

correspondem a  uma preocupação  e  de  uma escolha  do  “escritor”  e  estão  inseridas  num 

tempo, num espaço e numa determinada publicação visando a um determinado público.

Podemos chamar a atenção para três pontos essenciais que estão presentes em suas 

críticas: a discussão constante do legado “brechtiano” para o teatro brasileiro, as ressalvas e a 

busca por compreensão das atividades artísticas ligadas à “contracultura” e, principalmente, a 

concepção orgânica que tem da atividade teatral.

Fernando Peixoto é categórico e bastante ríspido ao tratar das maneiras como os 

textos do dramaturgo alemão Bertold Brecht são apresentados no país. Ao fazer uma série de 

críticas no ano de 1974 para o jornal Opinião, de espetáculos encenados naquele ano, ele faz a 

seguinte afirmação: “Não são fáceis as opções de quem pretende montar Brecht no Brasil 

5 GRAMSCI,  Antonio.  Jornalismo.  In:  Cadernos  do  Cárcere,  vol.  2,  Rio de  Janeiro:  Civilização 
Brasileira, 2004, p. 193 – 251.
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hoje. Muitas de suas obras são inviáveis (por motivos passageiros, de ordem técnica). Muitas 

já foram encenadas (quase todas mal-encenadas)” (PEIXOTO, 1989: 246). Sua crítica surge 

das seguinte constatações: falta de coragem dos encenadores e o excessivo respeito pela figura 

do dramaturgo que tornavam os espetáculos excessivamente solenes e respeitosos, afastando-

se da crítica viva e dinâmica. Outra questão é a perca do caráter irônico dos textos, que, em 

sua  concepção,  faz  parte  de  toda  a  estrutura  teatral  que  busca  o  questionamento  e  o 

desnudamento da realidade. 

Estas preocupações por uma produção teatral responsável e conseqüente, político 

por natureza e função, base de todo o seu pensamento e de sua atividade como homem de 

teatro, além de servir para as críticas dos próprios espetáculos “brechtianos”, servem como 

referência ao tratar da “contracultura” em voga naquele mesmo período. Num artigo intitulado 

“Uma nova consciência no teatro brasileiro?”, publicado no jornal Opinião em dezembro de 

1973, ele faz um estudo extremamente interessante. A partir de espetáculos e de entrevistas 

com os  seus  idealizadores  e  realizadores  como Luiz  Carlos  Maciel,  Pedro  Jorge,  Miguel 

Oniga  e  Airton  Kerenski,  Peixoto  tenta  compreender  o  movimento  artístico  que,  de  toda 

maneira, era diametralmente oposto ao que ele vinha tentando buscar até então. Se por um 

lado ele afirmava a necessidade de uma explicação racional baseada no materialismo histórico 

para a solução das contradições, estes buscavam no indivíduo a origem e o fim de todos os 

problemas em espetáculos  que  aproximavam da  psicologia,  do misticismo e  de  um certo 

orientalismo. Mesmo assim, na crítica, ele deixa bem claro o seu posicionamento, acima de 

tudo questionador e aberto para perceber as razões destas novas tendências:
“(...)Até que ponto tudo não passa de uma fuga da realidade,  de uma covarde  
omissão diante  dos problemas básicos  de nossa sociedade? Até  que ponto este  
mergulhos desenfreado nas insondáveis camadas irracionais do ser humano não 
passa de um fascinante capítulo da própria racionalidade do homem? Porque tudo 
isso acontece no mundo hoje e encontra entusiasmo e entrega também no Brasil de  
hoje?Até  que  ponto,  (...),  este  teatro  não  constitui  um saudável  arejamento  de 
nossos hábitos mentais e de nossas categorias de pensamento? Ou, ao contrário,  
não passa de uma atitude elitista, alienada e mistificadora fuga de um confronto  
com os problemas efetivos do homem e da sociedade?” (PEIXOTO, 1985:147)

Efetivamente, no final de sua “reportagem-informação”, Peixoto observa que todo 

o processo de radicalização e fuga de padrões e conceitos por parte destes artistas pode ser 

uma  maneira  de  se  posicionarem  diante  do  descaso  e  esquecimento  por  qual  passava  a 

atividade  teatral.  Ao mesmo  tempo,  demonstra  um isolamento  cada  vez  maior  que  pode 

significar,  no fim das contas, um distanciamento inevitável e irreversível do público, algo 

perigoso e extremamente desafiador. Porém, ainda que relutantemente, afirma que o teatro 
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vive, que isso seria uma grande vitória e que todas as modificações poderiam ser, a posteriori, 

assimiladas e fundidas ao já existente, dando origem a uma nova produção artística.

Em 1975, no jornal  Movimento,  ao fazer  a  crítica  do espetáculo  Los Palos  do 

grupo espanhol  La Cuadra,  encenado no teatro  Ruth  Escobar  em São Paulo,  ele  ressalta 

novamente esta visão ativa que tem do teatro, deixando de lado o imobilismo e a falta de 

ação:
“Diante  de  um  espetáculo  extremamente  bem  realizado,  e  que  cumpre  a  sua 
proposta, como Los Palos, o que finalmente pode ser questionado é seu significado  
como teatro político. Ou seja, o conteúdo político. Ou seja, o conteúdo político do  
lamento. Justamente o que constrói a beleza visual e poética, todos os recursos de  
linguagem cênica mobilizados para este instante de sofrimento, acabam erguendo  
uma obra  que  não  provoca  o  espectador  no  sentido  de  mobilizar  sua  energia  
emocional e racional para a transformação. O lamento nos atinge, mas ao mesmo  
tempo  que  nos  comove,  nos  envolve  com sua  beleza  e  sua  força  e  nos  deixa  
passivos, ainda que talvez fascinados. A música nos apanha, mas não ouvimos as  
palavras.  E a Espanha de hoje é muito mais.  Mas não há sentido em culpar o  
espetáculo pelo que não pretende nem talvez se propõe a refletir sobre a realidade  
e  a  examinar os  caminhos  de  sua transformação,  são outras.  Bem mais  que  a 
exposição da dor, um teatro realista e crítico deve desvendar suas causas, suas 
contradições  e  seu  possível  extermínio.  E  negar-se  a  anestesiar  o  espectador”.  
(PEIXOTO, 1985: 33)

 Nesta linha de reflexão crítica ele tenta imprimir  suas análises. Sem deixar-se 

levar pelas aparências, busca um significado maior do ato de assistir a uma peça teatral. E por 

ter  consciência  do  momento  opressivo  por  qual  o  país  passava,  dos  militares  com  o 

autoritarismo e com a censura que volta e meia barrava aquilo que surgia como oposição, 

Peixoto tentava suscitar  em seus leitores e, obviamente,  naqueles que estavam envolvidos 

diretamente com a produção teatral, uma atitude de resistência inteligente, ampla e popular.

Ao  levarmos  em  consideração  esta  percepção  que  Fernando  Peixoto  tem  da 

realidade  e  da  necessidade,  afirmada  por  ele,  de  um  teatro  que  viesse  de  encontro  e 

contribuísse para desatar os nós de todo um modo de vida, de pensar e de agir, passamos a 

perceber a sua tentativa de conceber o teatro como uma atividade mais ampla e aberta para a 

possibilidade de ser medida e avaliada. Um processo em que várias forças entram em ação 

para  fazê-la  funcionar.  Suas  análises  não  recaem  apenas  sobre  o  espetáculo  em  si,  no 

momento de sua representação. Elas se expandem num horizonte maior de significados.

As  temáticas  de  suas  críticas  tentam  apreender  o  maior  número  possível  de 

questões: a importância de o artista reconhecer-se como trabalhador que recebe salário, que 

tem patrão e que não deve se iludir com suas condições diferenciadas decorrentes de seu 

status; a necessidade de uma análise sociológica para compreender quem vai para o teatro, 

qual o parâmetro das escolhas deste público, onde ficam sabendo dos espetáculos, porque não 

vão  com mais  freqüência  ao  teatro,  nível  social,  econômico  e  cultural,  opções  de  lazer, 
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sugestões, questões que revelariam saídas para o impasse da questão de atrair os espectadores; 

panoramas  e  denúncias  de  realidades  teatrais  de  outros  países  como Argentina,  Portugal, 

Uruguai e Cuba (sendo estes normalmente visados pela censura por tratarem de manifestações 

artísticas associadas a movimentos de resistência e protesto contra as ditaduras existentes em 

cada país, além de conterem análises estruturais sobre a própria situação social).

Esta concepção orgânica do processo que Peixoto tenta dissecar em suas análises 

ajuda-nos a compreender quando ele, em alguns momentos, afirma sobre a inexistência de 

uma crítica  teatral  bem fundamentada  no país.  Apesar  dele  não citar  nominalmente  estes 

críticos, percebe-se que existe uma tentativa de se destacar como alguém que não fica apenas 

sentado na primeira fila do teatro, mas de alguém que sobe ao palco, seja como diretor ou 

ator, alguém que põe em prática (ou pelo menos se esforça para conseguir) aquilo que tem 

como preceitos (não cabendo, aqui, afirmar se consegue ou não).

Pelo  fato  de  exigir  responsabilidade  e  coerência  por  parte  da  classe  artística, 

exigência esta que pode ser considerada como uma chamada para o debate, para a defesa e 

para a delimitação de posições, Peixoto num texto de fevereiro de 1976 publicado no jornal 

Movimento intitulado “Os mistérios do milagre”, faz uma severa constatação de como tem 

sido levada a atividade teatral até então:
Neste sentido é sempre curioso examinar entrevistas ou declarações de homens de 
teatro  (atores,  encenadores,  críticos,  produtores)  quando  procuram  teorizar  
timidamente.  Quase ninguém possui dados concretos para falar,  nem elementos  
para estruturar um reflexão mais ampla. O que mais existe é uma nítida confusão  
entre  o  subjetivo  e  o  objetivo,  o  primeiro  sendo  utilizado  como alicerce  para 
pensar o segundo. Quase todos ficam presos a seus conhecimentos particulares e  
parciais, possuindo como termo de comparação nada além de suas experiências  
pessoais. E não conseguindo, a partir destas, ampliar as colocações. Esta falta de  
perspectivas maiores conduz não apenas à generalizações perigosas, como também 
à  repetição  incansável  de  erros  graves.  O  particular  é  tomado  pelo  todo,  o  
acidental  pela regra. E o comportamento da produção teatral  no mercado, seu  
relacionamento  com  o  comprador,  seu  vínculo  com  a  cultura  mais  ampla  
produzida no país, são nuances que escapam à compreensão. (Peixoto, 1985: 194)

Apenas  um  milagre  justificaria  a  existência  e  a  resistência  desta  atividade. 

Isolamento, falta de referenciais, particularismos e subjetivismos são alguns dos problemas 

citados. Ao tratar nestes termos, Peixoto chama a atenção para a necessidade de uma certa 

frente artística, engajada e ativa politicamente. Se por um lado passa a idéia de uma tentativa 

de homogeinização de técnicas e de objetivos, por outro, é justificada pelo fim que se espera 

ter. Apesar das contradições deste teatro estar sendo feito dentro dos moldes comerciais, ele 

deve assumir um distanciamento preciso para conseguir, aos poucos, romper com todas as 

suas amarras.  Além disso não pode esquecer de que está sendo produzido dentro de uma 

sociedade com uma série de interesses, aspirações e objetivos que caberia ao artista perceber e 
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levar  para o palco.  Este  seria  um passo conseqüente e transformador que ainda tinha um 

significado real e possível naquela conjuntura do final dos anos 1970.

O conjunto de seus textos demonstra uma preocupação exclusiva em manter ativo 

teatro no país.  Essencialmente  estas  críticas  são partes  de um debate que não se resumia 

apenas  em páginas  de  jornais.  Ele  se  expandia  por  meio  da  arte,  no  palco.  Entrava  em 

confronto com outras manifestações, eram opções temáticas, formais e estéticas que se valiam 

de idéias e  tinham um sentido coerente  dentro daquela  perspectiva  artística.  Servia  como 

substância ativa e inseparável da atividade como um todo. Por isso é uma realidade, polêmica, 

reveladora e ao mesmo tempo questionadora pelo fato de apontar projetos que, muitas vezes, 

estão fora daquilo que vemos de imediato.
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