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A Biblioteca Professor João Baptista de Mello e Souza traz nesta 12ª edição do Projeto #BibliotecaIndica  
o  Dia Nacional do Teatro, comemorado em 19 de setembro. A data, além de homenagear uma das 
manifestações artísticas mais antigas da humanidade, originalmente iniciada na Grécia antiga, contempla 
também, especialmente,  os artistas brasileiros que atuam na área. No Brasil, o teatro nasceu no século 
XVI com o objetivo de espalhar a crença religiosa e ganhou força após a chegada da Família Real 
Portuguesa, em 1808. A partir daí, o teatro nacional passou por diversas transformações até conquistar 
sua própria identidade e se tornar uma das mais prestigiadas formas de arte do Brasil e do mundo”.   
Na mesma data, celebra-se  o "Dia Nacional do Teatro Acessível”,  aprovado pelo Projeto de Lei nº 
6.139/13 na Câmara dos Deputados. Em 2017, foi  sancionada a Lei 13.442, que institui o “Dia Nacional 
do Teatro Acessível: Arte, Prazer e Direitos”, a qual tem por objetivo apoiar as artes cênicas que oferecem 
práticas de acessibilidade física e comunicativa para as pessoas com deficiência. 
“A palavra "teatro" deriva dos verbos gregos "ver, enxergar", lugar de ver, ver o mundo, se ver no mundo, 
se perceber, perceber o outro e a sua relação com o outro. Na realização de cenas dramáticas destaca-se 
o exercício de fazer de conta, fingir, imaginar ser outro, criar situações imaginárias, etc. São atitudes 
essencialmente dramáticas criadas pelo homem para desenvolver habilidades, capacidades e prover sua 
existência”. 
Esperamos que nossos leitores gostem e aproveitem as dicas da presente edição.  
 
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-teatro/ 

https://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/nacionais/9496-19-09-2020-dia-nacional-do-teatro-
valoriza-e-cultiva-a-cultura-brasileira.html 

http://editoraunesp.com.br/blog/obras-sobre-teatro-mais-acessiveis-ao-leitor-brasileiro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13442.htm 
 

 
 
 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-teatro/
https://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/nacionais/9496-19-09-2020-dia-nacional-do-teatro-valoriza-e-cultiva-a-cultura-brasileira.html
https://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/nacionais/9496-19-09-2020-dia-nacional-do-teatro-valoriza-e-cultiva-a-cultura-brasileira.html
http://editoraunesp.com.br/blog/obras-sobre-teatro-mais-acessiveis-ao-leitor-brasileiro
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13442.htm


 

PEÇAS COMPLETAS 

 

 
*VAMOS AO TEATRO          ?* 

 

 
Com links: 

Cócegas - https://youtu.be/quOXly8fSG8 
Paulo Gustavo - Hiperativo - https://youtu.be/UQh3D29SURw 

7 O Musical - https://youtu.be/6d1wsNolRzw 
A Bela e a Fera - https://youtu.be/Xa6pxvlMeAY 

A Noviça Rebelde - https://youtu.be/AdT9z8KsMm4 
Avenida Q - https://youtu.be/qhcZqg_wkJY 

Book of Mormon Parte 1 - https://youtu.be/Odo7NNbxwDE 
Book of Mormon Parte 2 - https://youtu.be/kKVx1zP7vGA 

Diogo Almeida - Vida de Professor - https://youtu.be/266ejI9uLCg 
Floribella O Espetáculo Musical - https://youtu.be/danJhuPs5-Q 

Gypsy O Musical - https://youtu.be/PbiPIpKuG9M 
Hair - https://youtu.be/vCJAabp0_UU 

O Despertar da Primavera - https://youtu.be/BuGfEBDEwis 
O Fantasma da Ópera - https://youtu.be/rZB6r0VTgeg 

O Mágico de Oz - https://youtu.be/QFfFv6StVRM 
Ópera do Malandro - https://youtu.be/lkH0nPiF7mE 

Os Miseráveis - https://youtu.be/6z7N2q5tpp0 
Rent - https://youtu.be/zpS6oAg-IGo 
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A BIBLIOTECA INDICA ALGUNS ESCRITORES E OBRAS DO TEATRO  
 

 
ARIANO SUASSUNA 

 
Ariano Vilar Suassuna 

 

 
Imagem: https://www.todamateria.com.br/ariano-

suassuna/ 
 

“Ariano Suassuna (1927- 2014) foi um 
escritor brasileiro. "O Auto da 
Compadecida", sua obra-prima, foi 
adaptada para a televisão e para o cinema. 
Sua obra reúne, além da capacidade 
imaginativa, seus conhecimentos sobre o 
folclore nordestino. 
Foi poeta, romancista, ensaísta, 
dramaturgo, professor e advogado. Em 
1989, foi eleito para a cadeira n.º 32 da 
Academia Brasileira de Letras. Em 1993, foi 
eleito para a cadeira n.º 18 da Academia 
Pernambucana de Letra e em 2000, ocupou 
a cadeira n.º 35 da Academia Paraibana de 
Letras...” 
Fonte/Biografia completa: 
https://www.ebiografia.com/ariano_suassu
na/ 
 
https://www.todamateria.com.br/ariano-
suassuna/ 
 
https://www.academia.org.br/academicos/
ariano-suassuna/biografia 
 

 
Sinopse: 

“É uma peça teatral em forma de Auto em 3 atos, 
escrita em 1955 pelo autor paraibano Ariano 
Suassuna. Sendo um drama do Nordeste brasileiro, 
mescla elementos como a tradição da literatura de 
cordel, a comédia, traços do barroco católico brasileiro 
e, ainda, cultura popular e tradições religiosas. 
Apresenta na escrita traços de linguagem oral 
[demonstrando, na fala do personagem, sua classe 
social] e apresenta também regionalismos relativos ao 
Nordeste. Esta peça projetou Suassuna em todo o país 
e foi considerada, em 1962, por Sábato Magaldi "o 
texto mais popular do moderno teatro brasileiro". 
https://www.ediouro.com.br/pesquisa?search_api_vi
ews_fulltext=auto%20da%20compadecida 

 

   
Vídeo 1: Autor fala sobre sua obra prima, “Auto da Compadecida”. 
Canal: Horizonte Ampliado 
Ariano Suassuna - O Auto da Compadecida 
O autor fala sobre a sua obra prima. 
https://www.youtube.com/watch?v=gRl3cs-wLeE 
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Vídeo 2: Sobre a obra “Auto da Compadecida 
Canal: Clube do Livro – "Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna (Bloco 2) 
A professora do curso de Letras da Unisinos Martha D. de Andrade Silva, conta mais sobre a obra. 
https://www.youtube.com/watch?v=k3IBgQNh2ac 
 
Vídeo 3: Sobre o autor Ariano Suassuna 

Canal: Clube do Livro – "Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna (Bloco 3) 
A professora do curso de Letras da Unisinos Martha D. de Andrade Silva,nesse bloco a professora de 
letras, Martha D. de Andrade Silva, fala mais sobre o autor. 
https://www.youtube.com/watch?v=fJs514y29kA 

 

 
DIAS GOMES 

 
Dias Gomes  
 

 
Imagem: https://www.ebiografia.com/dias_gomes/ 

 

“Dias Gomes (1922-1999) foi um dramaturgo e 
novelista brasileiro, é o autor de novelas que 
fizeram grande sucesso na televisão, entre 
elas, “O Bem Amado”, “Roque Santeiro” e 
“Saramandaia”. A peça "O Pagador de 
Promessas", escrita nos anos 60 foi adaptada 
para o cinema e para a TV(...) Em 1991, Dias 
Gomes foi eleito membro da Academia 
Brasileira de Letras, para a cadeira n. 21. 
Fonte/Biografia Completa: 
https://www.ebiografia.com/dias_gomes/ 
 
https://www.academia.org.br/academicos/di
as-gomes 
 

Sinopse: 
No relato do drama de Zé-do-Burro - o homem que 
buscando a salvação para seu burro, mal sabia 
estar lutando contra toda uma sociedade - Dias 
Gomes mostra, através dos diálogos, as 
contradições que o homem e suas instituições 
trazem dentro de si, revelando seu amplo poder 
crítico e criativo, que lhe valeu o reconhecimento 
internacional da obra. 

 
 
 

Vídeo:  Depoimento de Dias Gomes sobre a sua trajetória. 
Canal: Museu da TV. 
Depoimento de Dias Gomes para a Pró-TV/Museu da Televisão Brasileira concedido em 27 de 
novembro de 1998. 
https://www.youtube.com/watch?v=yf37wlpy3rI 
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NELSON RODRIGUES 
 

Nelson Rodrigues 
 

 
Imagem: Google 

“Nelson Rodrigues (1912-1980) foi um escritor, 
jornalista e dramaturgo brasileiro. Revolucionou o 
teatro, com as peças, "Vestido de Noiva", "Boca de 
Ouro", "A Falecida", "Toda Nudez Será Castigada", 
entre outras. Teve a carreira marcada pela crítica, 
ao explorar a vida cotidiana do subúrbio carioca, 
com crimes, incestos e diálogos carregados de 
tragédia e humor”. 
Fonte/biografia completa: 
https://www.ebiografia.com/nelson_rodrigues/ 
 

 
Esta obra configura a imagem do renovador da 
dramaturgia brasileira moderna ou, se quiser, do 
maior autor teatral brasileiro de todos os tempos, 
do dramaturgo que deu dimensão universal à 
nossa literatura dramática. Há um teatro no Brasil 
antes e outro depois de Nelson Rodrigues. 
Personalidade radical, lutou contra a corrente e 
propôs uma linguagem revolucionária, 
modificando nossa dramaturgia em vários níveis. 

 
 

 
Vídeo: Literatura - Nelson Rodrigues 
 
No vídeo, o escritor fala sobre o teatro e suas obras. 
 
Canal: TV Cultura 
Jornalista e dramaturgo, desempenhou um papel de grande relevância no teatro brasileiro, trazendo 
inovações estéticas que contribuíram para a modernização da literatura teatral. Tal feito o consagrou 
como representante de seu tempo na área. Além disso, era conhecido também por suas opiniões 
controversas, tendo suas peças muitas vezes classificadas como vulgares e imorais. 
https://www.youtube.com/watch?v=W1hbZYEBlGM 
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"PROJETO LIVRO LIVRE" 
 

 
“O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias 
já em Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, especialmente o livro 
em seu formato Digital.” Iba Mendes, editor digital. 
O site reúne obras de teatro em geral, incluindo o teatro brasileiro. 
 

 
 

Imagem: Google 

Confira: http://www.projetolivrolivre.com/search/label/Teatro 
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