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memória e utopia na cena teatral
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Resumo:
Memória e utopia, transmutadas em linguagem teatral, 
renovam a apreensão da relação entre dramaturgia e ex-
periência social. Em A moratória (1955) e Rastro atrás (1966), 
a lembrança do descenso da família de Jorge Andrade im-
pregna a fala dos personagens e dos objetos que os cer-
cam. Neles se inscreve a história da família e da oligarquia 
agrária a que pertenceu o dramaturgo. A peça de Gianfran-
cesco Guarnieri, Eles não usam black-tie (1958), ativou os 
sonhos de uma geração sobre o potencial da cultura na 
reordenação da sociedade. O operariado estreou nos pal-
cos da metrópole pelo drama de uma família tensionada 
pela greve, pelo conflito geracional e pela luta de classes. 
Eis a prova do relevo da cena teatral numa conjuntura ex-
cepcional de transformação da cultura brasileira, sinaliza-
da pelo cinema novo e pelo intrincado entrelaçamento do 
teatro, com o rádio e com o início da televisão no país.

Abstract:
Memory and utopia translated into theatrical language re-
new the apprehension of the relationship between drama 
and social experience. In “A moratoria” (1955) and “Rastro 
atrás” (1966), the remembrance of Jorde Andrade’s family 
decline nurtures the characters sayings and the objects 
surrounding them, a sample of the family and of the rural 
class history to which he belonged. Gianfrancesco Guarni-
eri’s “Eles não usam black-tie” (1958) woke up the dreams 
of the young generation towards the potential of culture’s 
contribution to a better society. The working class pro-
tagonists performed for the first time in the metropolis’ 
stages through a family drama overwhelmed by the strike, 
the generational conflict and the class struggle. All this 
higlights the decisive role of the theatre in a changing 
moment of Brazilian culture, besides the  rise of “cinema 
novo”, proving the connection between the theatre, the ra-
dio and the beginning of television in the country.
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