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CIDADES, PALCOS E PÚBLICOS: RIO DE JANEIRO 

E SÃO PAULO EM DOIS ATOS

Resumo

O artigo analisa a cena teatral carioca e paulista em dois 

momentos significativos da história cultural e urbana des-

sas cidades. O primeiro remonta ao final do século XIX e 

às décadas iniciais do XX, quando o teatro serviu à retra-

dução simbólica das hierarquias que estruturaram a vida 

social da belle époque carioca. O segundo momento, centra-

do nos anos 1940 e 1950, acompanha o acerto dos pontei-

ros da cena teatral paulista com o relógio internacional. A 

armação comparativa tem aqui caráter de experimento 

sociológico. De um lado, recuperar o movimento nem sem-

pre linear de absorção e expansão desse fazer artístico em 

ambientes urbanos tensionados pela aposta na cultura 

como meio e suporte para a cristalização de conteúdos 

diversos da modernidade em curso. De outro lado, desvelar 

as transformações das relações de gênero no teatro, a par-

tir das carreiras de Chiquinha Gonzaga (1847-1935) e Ca-

cilda Becker (1921-1969).

CITIES, STAGES AND AUDIENCES: RIO DE JANEIRO 

AND SAO PAULO IN TWO ACTS

Abstract

The article analyses the theatrical scene in Rio de Janeiro 

and São Paulo at two significant moments of the cultural and 

urban history of the two cities. The first traces back to the 

end of the 19th century and the first two decades of the 20th 

century, when theatre enabled the symbolic translation of 

the hierarchies structuring social life in Rio de Janeiro’s belle 

époque. The second moment, spanning the 1940s and 1950s, 

follows the process of synchronization between São Paulo’s 

drama scene and the European stages. This comparative 

approach comprises a sociological experiment. On one hand, 

it attempts to observe the not always linear movement of 

absorption and expansion of this art (acting) in urban envi-

ronments pushed by the investment in culture as a means 

and substrate for the crystallization of diverse elements of 

the modernity then evolving. On the other, it attempts to 

show the transformations of gender relations in the acting 

milieu by comparing two trajectories: Chiquinha Gonzaga 

(1847-1935) and Cacilda Becker (1921-1969).


