
 

 

 

TÍTULO: HISTÓRIA E TEATRO: A VISÃO DA CRÍTICA ACERCA DO TEATRO HISTÓRICO DO SÉCULO
XIX APRESENTADO NO RIO DE JANEIRO.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: HISTÓRIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RICARDO MACIEL LOPESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FLAVIO FELICIO BOTTONORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): FABIO PIRES GAVIÃOCOLABORADOR(ES): 



História e Teatro: a visão da crítica acerca do Teatro Histórico do século XIX 

apresentado no Rio de Janeiro. 

 

Resumo 

 O presente projeto de pesquisa busca estudar como se desenvolveu no Brasil 

do século XIX o gênero teatral do drama histórico. A partir da leitura de criticas 

encontradas em jornais da época, pretende-se compreender a relação da crítica 

especializada com esse gênero. Esses jornais circularam especificamente no Rio de 

Janeiro, capital do Império e grande centro de efervescência cultural daquele 

momento. 

 

Introdução 

 A história do teatro no Brasil remonta à chegada dos primeiros jesuítas no 

século XVI. Com o objetivo de evangelizar os nativos, os missionários que 

chegavam à América portuguesa buscavam sensibilizar os indígenas quanto aos 

preceitos cristãos. Com a chegada dos missionários vindos de Portugal, surge a 

possibilidade de uma vida cultural no mundo colonial. De acordo com Priore (2010), 

os religiosos redigiram os primeiros textos teatrais que serviriam para instruir e 

ensinar a rezar, além de catequizar e pacificar as almas. 

 A criação de atrações que contemplassem uma vida urbana se desenvolve, 

de maneira incipiente, ao longo do período colonial, e ganha traços definitivos na 

cidade do Rio de Janeiro “onde a agricultura exportadora e o ouro tinham deixado 

suas marcas” (DEL PRIORE, 2010, p. 153), desencadeando um desenvolvimento 

urbano que a destacava de outras regiões. 

 A vinda da corte portuguesa para o Brasil, no inicio do século XIX, faz 

surgirem novas possibilidades políticas, econômicas e culturais. Até a instalação da 

administração do Império no Rio de Janeiro, as atividades culturais eram “saraus 

familiares”, “entrudo – uma espécie de carnaval”, além da “missa dominical”, que era 

“o evento social mais importante” (DEL PRIORE, 2010, p. 153). A instalação da 

Corte portuguesa no Rio de Janeiro acarretou a chegada de milhares de 

funcionários da administração imperial. As transformações decorrentes desse fluxo 

migratório são importantes na compreensão de como se configurou a sociedade a 

partir desse evento, visto que a população urbana do Rio de Janeiro praticamente 

dobrou entre os anos de 1799 e 1821 (ALENCASTRO, 1997, p. 13). 



 Em seguida, a Independência do Brasil provoca mais transformações na 

conjuntura do Rio de Janeiro. Muitas dessas transformações irão deflagrar, no 

período que ficou conhecido como Regência, problemas de instabilidade política 

com revoltas que eclodiram em diversas partes do território brasileiro. A sociedade 

moldava-se sob a influência de hábitos trazidos da Europa. Nesse contexto, o teatro,  

a literatura e as artes passam a ser produzidas baseadas nos princípios do 

Romantismo.   

  

Objetivos 

 O trabalho tem como objetivo principal estudar o desenvolvimento do Teatro 

Histórico do século XIX por meio de uma leitura das críticas produzidas acerca das 

representações de peças desse gênero. Ao analisar estas críticas ao Teatro 

Histórico pretende-se ainda verificar a relação da crítica com essa modalidade 

teatral e investigar como a sociedade da época lidava com os temas apresentados 

nos palcos 

 

Metodologia 

 O trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica e, posteriormente, uma 

pesquisa documental em fontes primárias. 

 

Desenvolvimento 

 O trabalho será desenvolvido em três etapas.  

 Seu inicio consiste em uma pesquisa bibliográfica que visa à compreensão do 

panorama histórico-cultural do Brasil do século XIX. Em um segundo momento, por 

meio de uma pesquisa documental localizaremos as críticas teatrais produzidas 

acerca do Teatro Histórico representado no Rio de Janeiro durante o século XIX. Em 

um terceiro momento, faremos a análise de conteúdo de informações vindas desses 

documentos históricos, jornais da época. Nesta última fase do projeto, existirá uma 

leitura critica e reflexiva para um conhecimento mais amplo de como se comportava 

a sociedade oitocentista no Brasil diante desse gênero. 

 

Resultados Preliminares 

 O presente trabalho teve inicio com a leitura de bibliografia que forneceu um 

panorama do contexto em que se encontrava o Brasil no inicio do século XIX. Em 



seguida, iniciou-se a leitura de obras que abordam a produção teatral no período do 

Império no Brasil.   

 Paralelamente, foi feita uma pesquisa em jornais publicados no Rio de Janeiro 

do século XIX com o intuito de se recolher críticas teatrais que tinham como tema as 

encenações de peças pertencentes ao gênero “teatro histórico”.  
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