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RESUMO 
 
 
 
MIRANDA, Cássia Ferreira. O teatro na voz operária: Grupo 
Teatral Cultura Social e o anarquismo em Pelotas - seus 
operários e suas palavras. 211 p. Dissertação (Mestrado em 
Teatro). Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de 
Pós-graduação em Teatro, Florianópolis, 2014. 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo abordar o uso do teatro 
pelas classes trabalhadoras na década de 1910, na cidade de 
Pelotas. O teatro operário, em sua maior parte anarquista, foi 
utilizado com significativa frequência nesse período, servindo 
para o congraçamento da classe operária e para a propagação 
dos ideais libertários. A opção por esse recorte histórico se dá 
pela projeção que teve, nesses anos, o Grupo Teatral Cultura 
Social, sediado na Liga Operária de Pelotas. Esse Grupo se 
destaca pela sua intensa atuação, noticiada nos jornais do 
período, com uma significativa produção de textos teatrais 
anarquistas, realizada por operários que militavam na cidade de 
Pelotas. Nesta dissertação apresenta-se um panorama da 
efervescência anarquista na Liga Operária de Pelotas e uma 
análise da produção dramatúrgica do Grupo Teatral Cultura 
Social, os principais envolvidos, os gêneros encenados e as 
apresentações que ocorreram ao longo da década de 1910. Por 
fim, é realizada uma análise da produção literária e dramatúrgica 
do operário Santos Barbosa que possibilitam um olhar 
diferenciado sobre a cultura operária anarquista.  
 
 
Palavras-Chave: Teatro Operário, Produção Literária 
Anarquista, Grupo Teatral Cultura Social, Santos Barbosa. 

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
MIRANDA, Cássia Ferreira. The theater in the worker’s voice: 
Grupo Teatral Cultura Social and the anarchism in Pelotas - his 
workers and his words. 211 p. Dissertation (Theatre Master’s 
Degree). State University of Santa Catarina. Graduate Program in 
Theater. Florianópolis, 2014. 
 
 
This work’s aim is approach the use of the theater made by the 
working classes in the 1910s, in the city of Pelotas. The working 
theater, by the most part anarchist, was used very often during 
this period, serving to the reconciliation of the working class and 
to the dissemination of libertarian ideals. This historical period 
have been chosen in virtue of the projection that in those years 
the Grupo Teatral Cultura Social, based in the Liga Operária de 
Pelotas. This group distinguishes itself by his intense action, 
reported in the newspapers of the period, with a significant 
production of anarchist theater writings, made by the workers who 
were active in the city of Pelotas. This dissertation presents a 
panorama of the anarchist lively activity in the Liga Operária de 
Pelotas and an analysis of the dramaturgical creation of the 
Grupo Teatral Cultura Social, the most important involved, the 
staged genres and the presentations that occurred throughout the 
1910s. Ultimately, is developed an analysis of the literary and 
dramaturgical creation of the worker Santos Barbosa, including 
his dialogues, stories and a dramatic prologue that provides a 
different view of the anarchist working class culture. 
 
 
Keywords: Working Theater, Anarchist Literary Creation, Grupo 
Teatral Cultura Social, Santos Barbosa. 
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INTRODUÇÃO 
 
Ao historiador filiado à história 
cultural cumpre atender a um 
chamamento que ressoa da 
harmonização entre sons que 
dobram e redobram, convocando-
o, incansavelmente, para incursões 
interdisciplinares. (Maria Thereza 
Negrão de Mello. História Cultural 
como espaço de trabalho) 

 
Atendendo a esse chamado, seguindo sons quase 

inaudíveis devido aos anos que estiveram esquecidos, foi que 
comecei minha incursão pelas ruelas da história do teatro 
operário. Uso a palavra ruelas por reconhecer que a história do 
movimento operário, em alguns setores, ainda é um caminho 
estreito aguardando para ser desbravado, principalmente com 
relação às manifestações culturais operárias. 

Meu primeiro encontro com o teatro operário ocorreu 
durante a graduação em História (2005-2010), pela Universidade 
Federal de Pelotas-RS (UFPel). Meu tempo era dividido entre as 
pesquisas científicas em História e a prática teatral desenvolvida 
desde o primeiro ano do ensino médio. Sentia-me dividida e 
desejava muito unir minhas duas paixões. O caminho para tal foi 
sugerido pela Profª. Drª. Beatriz Ana Loner, naquele momento, 
minha orientadora na monografia de Conclusão de Curso, 
quando propôs que eu desenvolvesse uma pesquisa que aliasse 
a história e o teatro.  

Enquanto bolsista de Iniciação Científica do CNPq, na 
UFPel, no projeto de pesquisa Traçando o Perfil do Trabalhador 
Gaúcho, conduzido pela Profª. Drª. Beatriz Ana Loner, aprendi a 
apreciar e respeitar a luta dos trabalhadores, suas paixões, seus 
desejos e suas histórias. Aos poucos meu traçado foi 
naturalmente se desenvolvendo. Com o início das orientações 
para minha monografia, o primeiro contato que tive com o teatro 
operário foi através da leitura da obra de Maria Thereza Vargas, 
O Teatro Operário na Cidade de São Paulo (1980), que se 
destacou como pioneira neste campo de pesquisa e continua 
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sendo uma das principais referências sobre o teatro realizado 
pelos trabalhadores, no Brasil, no final do século XIX e início do 
século XX. Em seguida, tomei conhecimento das atividades do 
Grupo Teatral Cultura Social, suas ações e seus operários, na 
primeira metade do século XX, que me auxiliaram a compreender 
mais sobre o anarquismo e a forma de militância libertária em 
Pelotas e no Rio Grande do Sul. 

O desejo de descobrir de que forma aqueles 
trabalhadores anarquistas utilizaram o teatro na sua luta em prol 
da libertação operária de todas as formas de opressão, frutificou 
na minha monografia do curso de Licenciatura Plena em História, 
intitulada O Teatro Anarquista em Pelotas-RS (1914-1919) 
(2010), na qual mapeei a atuação do Grupo Teatral Cultura 
Social, identificando as principais características da sua 
militância e os principais operários envolvidos. Ao final da 
monografia, observei que havia ainda muita história deste grupo 
e destes operários a ser pesquisada. Senti a necessidade de 
aprofundamento, me voltando ainda mais em direção ao teatro. 
Uma inquietação provocada pela vontade de me dedicar com 
maior empenho e sistemática ao estudo e à prática teatral e o 
incentivo de um amigo que acompanhava minha trajetória e o 
“pulsar” do teatro em mim, Diego Ebling do Nascimento, me 
levaram ao Mestrado em Teatro da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC). Essa decisão foi regada a muitas 
noites de insônia e lágrimas. Nem sempre é fácil assumir 
escolhas que incluem renúncias. Optei por renunciar ao convívio 
com minha família e meus amigos. Optei por enfrentar meu medo 
e ir além. Acreditei que a história do Grupo Teatral Cultura Social 
poderia ir adiante, ser aprofundada, e a pesquisa, juntamente 
comigo, amadurecer. Transformei a “continuação” dessa história 
no projeto de pesquisa que obteve a aprovação, em 2012, para 
ser desenvolvido no Mestrado do Programa de Pós-graduação 
em Teatro. Agora, ele se conclui com esta dissertação.  

Para dar continuidade, então, aos estudos iniciados na 
graduação, retomei o objeto de trabalho sobre o Teatro Operário 
em Pelotas (RS) ao longo da década de 1910. A opção por esse 
recorte histórico se deu pela projeção que teve, nesses anos, o 
Grupo Teatral Cultura Social. Este Grupo exerceu uma intensa 
atividade teatral, de cunho anarquista, no Teatro 1º de Maio, 
sediado na Liga Operária de Pelotas. Nessa nova etapa de 
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estudo, procurei aprofundar meus conhecimentos sobre a prática 
teatral operária, em especial a do Grupo Teatral Cultura Social, 
tanto na pesquisa de campo quanto em estudos teóricos, para 
melhor explanar esse fazer teatral e compreender o modo como 
ele se inseria naquela sociedade, bem como sua difusão artística 
e cultural, e analisar o modo e a razão de ser dessa atividade 
teatral. 

Para tal, nesta dissertação trago, em um primeiro 
momento, as preocupações dos trabalhadores vinculados à Liga 
Operária de Pelotas. Destaco os principais grupos criados na 
associação e os envolvidos nas atividades do Grupo Teatral 
Cultura Social. Os operários, Carlos Simões Dias

1
, Santos 

Barbosa
2
 e Zenon de Almeida, foram os escolhidos para guiarem 

o caminho desta pesquisa. O primeiro, por ser pelotense e ter se 
destacado na militância local. Os demais, por terem atuado na 
cidade de Pelotas e terem desenvolvido uma rede nacional de 
contatos, rompendo a fronteira do município. Os três me 
interessam por serem trabalhadores que se envolveram com a 
prática teatral em diversas instâncias, inclusive enquanto autores 
de textos com fins dramáticos.  

Com o intuito de melhor compreender os operários do 
Grupo Teatral Cultura Social e a sua forma de militância, faço a 
análise das obras literárias e dramatúrgicas de Santos Barbosa, 
encontradas no jornal A Voz do Trabalhador (Rio de Janeiro) e O 
Rebate (Pelotas). São trabalhados diálogos, contos e um prólogo 
dramático de autoria desse operário.  

                                            
1
 Para evitar possíveis equívocos, saliento a existência de outro 

militante anarquista de nome Carlos Dias. Este operário atuou 
intensamente na cidade do Rio de Janeiro, tendo informações a seu 
respeito publicadas na coleção Os Militantes, de Edgar Rodrigues 
(1994). No entanto, não se trata do mesmo militante trabalhado nesta 
dissertação. Carlos Simões Dias esteve presente em alguns eventos 
cariocas, mas teve sua militância concentrada na cidade de Pelotas. 
2
 A grafia do nome de Santos Barbosa também aparece nos periódicos 
como “Santos Barboza”. Destaco também que, quanto aos periódicos, 
atualizei a grafia de todas as palavras aqui transcritas. Quando as 
grafias atualizadas fazem parte do título de alguma obra, faço referência 
a grafia original em nota de rodapé. 
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 A ideia inicial, para esta dissertação, era o estudo dos 
escritos dramatúrgicos desses três trabalhadores bastante 
atuantes no movimento organizativo da classe teatral operária 
em Pelotas (RS) e o Rio de Janeiro (RJ). Junto com esse mote 
central, interessava-me, também, compreender de que forma se 
deu a produção artística, frequentemente mencionada nos jornais 
operários dessas duas cidades. Com relação à primeira 
proposição foi necessário fazer alterações devido a dificuldades 
em localizar a dramaturgia dos três autores. Ao final das 
pesquisas realizadas, foi possível recuperar somente um texto 
dramatúrgico nos jornais já citados. Assim, a análise textual foi 
ampliada com textos literários – diálogos e contos – publicados 
nos jornais operários. Essas análises permitiram outra entrada no 
universo estético/pedagógico do movimento anarquista, e trazem 
para o leitor atual as temáticas e formas estéticas que 
ganhavam, certamente, corpo no conjunto da cena operária. 

Para desenvolver o trabalho aqui proposto tomei os 
periódicos operários como importante fonte de pesquisa. A 
imprensa como objeto de pesquisa já foi amplamente utilizada e 
discutida por historiadores dedicados a História Cultural, 
principalmente aqueles voltados para o estudo da história dos 
trabalhadores nas primeiras décadas do século XX. Essa fonte e 
sua relevância para o estudo do movimento operário é muito bem 
apontada por Tânia de Luca que informa que: 

 
Dados acerca das formas de associação e 
composição do operariado, correntes 
ideológicas e cisões internas, greves e 
mobilizações e conflitos, condições de vida e 
trabalho, repressão e relacionamento com 
empregadores e poderes estabelecidos, 
intercâmbio entre lideranças nacionais e 
internacionais, enfim, respostas para as mais 
diversas questões acerca dos segmentos 
militantes puderam ser encontradas nas 
páginas de jornais, panfletos e revistas, que 
se constituíam em instrumento essencial de 
politização e arregimentação (2005, p. 199). 

 
A imprensa foi muito importante para a organização da 

classe trabalhadora. Os periódicos operários serviam como 
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principal meio de comunicação do pensamento libertário, 
servindo para a divulgação das ideias e das atividades libertárias, 
defendendo uma sociedade autogerida, criticando o Estado, 
desejando abolir toda estrutura vigente e acabar com o regime 
de explorados e exploradores, de ricos e pobres. A imprensa 
operária teve clara importância como “material ideológico” e, 
como aponta Francisco Hardman, funcionou como: “verdadeira 
correia de transmissão das ideologias internacionalistas do 
movimento operário por meio de intensa articulação e 
intercâmbio entre as lideranças anarquistas na Europa, América 
Latina e Brasil” (Hardman, 2002, p. 311). Através dos periódicos 
eram divulgados também os eventos operários, entre os quais 
ocorriam os espetáculos teatrais, bem como alguns 
apontamentos, a título de crítica, sobre o trabalho apresentado. 
Com as palavras de Francisco Hardman destaco a importante 
função da imprensa operária: 

 
numa época em que os grandes meios de 
comunicação de massa inexistiam, a 
imprensa, em especial o jornalismo, possuía 
um papel decisivo como veículo social de 
informação e formação: a imprensa operária, 
em particular, destaca-se por sua função de 
articuladora de interesses históricos da 
classe, como fator de agitação e 
propaganda, na tentativa de aglutinar 
elementos de uma consciência operária 
comum (2002, p. 311). 

 
Ao optar pelo periódico como fonte de pesquisa, levei em 

consideração uma questão que se mostrou de fundamental 
importância quando fui fazer o levantamento dos jornais que 
poderiam servir de referência para minha pesquisa: constatei que 
nem todos os periódicos do período eram adequados àquilo que 
eu estava me propondo. Alguns não tinham o interesse de 
divulgar as mobilizações operárias, como, por exemplo, os 
jornais partidários. É o caso do jornal A Federação, fundado por 
Júlio de Castilhos, que representava a vitória e a manutenção do 
poder do Partido Republicano Rio-grandense, de forma que 
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notícias sobre movimentações culturais dos trabalhadores 
anarquistas não tinham espaço em suas folhas.  

Sendo assim, toda reflexão desta pesquisa considerou o 
perfil dos jornais disponíveis, isto é, a construção dos mesmos: 
tipo de suporte, forma de publicação, periodicidade, 
responsáveis, colaboradores, público-alvo, receita de capital, 
utilização (ou não) de iconografia, entre outros fatores que o 
identificavam, conforme sugere Luca (2005) ao tratar da 
pesquisa histórica que utiliza como fonte os periódicos. Todos 
estes aspectos foram fundamentais para uma análise mais 
próxima à intenção original das notícias publicadas. 

Para levantar documentos sobre meu objeto de trabalho, 
realizei pesquisas em diferentes acervos brasileiros. Num 
primeiro momento visitei o acervo da Bibliotheca Pública 
Pelotense (BPP), onde existe uma significativa Hemeroteca com 
jornais datados do fim do século XIX e início do século XX. 
Detive minhas atenções no jornal pelotense O Rebate - periódico 
que se auto-intitulava independente, sob a direção de Frediano 
Trebbi – por perceber, após levantamento inicial, que este é o 
periódico do acervo que mais detêm informações acerca das 
atividades operárias naquela cidade.  

Outro acervo que serviu de grande fonte para a pesquisa 
foi o Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). Esse acervo, que tem uma 
considerável documentação acerca dos movimentos sociais, me 
possibilitou a obtenção de cópias de jornais operários de todo o 
Brasil. Destaco, em especial, o jornal A Voz do Trabalhador – 
órgão da Confederação Operária Brasileira (COB), editado no 
Rio de Janeiro –, que fornece uma série de notícias referentes a 
apresentações teatrais, não só daquele estado, mas também de 
outros, como o Rio Grande do Sul. Da cidade de Pelotas, 
encontrei o periódico A Luta, editado quinzenalmente pelo Grupo 
Iconoclasta, sediado na Liga Operária de Pelotas.   

No terceiro momento da minha pesquisa, estive na 
cidade de Porto Alegre. Visitei o Museu da Comunicação Hipólito 
José da Costa, o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do 
Sul (APERS) e o Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés 
Vellinho. Embora essas instituições sejam grandes depositárias 
da memória do Estado do Rio Grande do Sul e de seus 
movimentos, não foram encontradas fontes que auxiliassem 
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diretamente a pesquisa - jornais operários anarquistas, 
documentos referentes a Carlos Simões Dias, Joaquim Santos 
Barbosa e Zenon de Almeida, estatuto da Liga Operária de 
Pelotas, entre outros. 
 Além desses locais, destaco a última parte da pesquisa, 
na cidade do Rio de Janeiro. Nesta etapa visitei o Arquivo 
Nacional, a Biblioteca Nacional e a Fundação Nacional de Artes 
(FUNARTE), que também pouco material tinham relacionado 
diretamente ao meu objeto de pesquisa. Ainda nesta cidade, 
visitei o Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro 
(AMORJ), onde tive uma grata surpresa, visto que não estava no 
meu roteiro original. Este acervo está sob a guarda da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e disponibiliza 
diversas coleções bem numerosas de periódicos, dentre os quais 
destaco os jornais pelotenses A Luta e Terra Livre, ambos da 
década de 1910, que foram fundamentais para a análise do 
Grupo Teatral de Cultura Social. 
 Os acervos relacionados ao movimento operário 
anarquista, disponíveis para pesquisa, são provenientes, muitos 
deles, de acervos particulares de simpatizantes ou militantes que 
os doaram ou venderam para determinados Centros de 
Pesquisas.  
 Para além desses locais visitados que se tornaram 
guardiões de parte da memória dos trabalhadores libertários é 
necessário atentar para a forma como foram (e são) produzidos 
os vestígios desse passado ácrata. Primeiramente, os periódicos 
utilizados nas pesquisas recentes, salvo raras exceções, foram 
produzidos pelos próprios anarquistas, motivo pelo qual trazem a 
visão específica daqueles trabalhadores. Além desse aspecto, 
boa parte dos pesquisadores que se dedicam ao estudo do 
movimento anarquista é dele simpatizante. Nesse sentido, 
saliento o pesquisador e anarquista Edgar Rodrigues, possuidor 
de uma vasta obra

3
 a respeito do tema, que é fundamental para 

                                            
3
 Conforme listada por Edgar Rodrigues (2007), em seu livro Um Século 

de História Político-Social em Documentos, sua obra é composta por 
mais de 50 títulos, publicados entre Brasil, Portugal (onde nasceu), 
Itália, Inglaterra e Venezuela. 
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os estudos na área. Observa-se, assim, que o próprio movimento 
libertário se ocupa em divulgar os documentos históricos 
existentes e em produzir material de pesquisa e reflexão acerca 
do anarquismo. Esta articulação atual é ampla e organizada. 
Existem editoras que se dedicam à publicação de obras 
libertárias, como é o caso da editora Achiamé, que possui um 
volume expressivo de publicações

4
 de cunho libertário. Logo, é 

importante salientar que o movimento anarquista continua vivo e 
atuante, se encarregando de produzir obras que divulgam suas 
histórias.  
 A pesquisa desses documentos a respeito do movimento 
anarquista, com ênfase naqueles relacionados às manifestações 
teatrais, culminou nesta dissertação, intitulada O TEATRO NA 
VOZ OPERÁRIA: Grupo Teatral Cultura Social e o anarquismo 
em Pelotas - seus operários e suas palavras. O título parte da 
reflexão acerca da forma como atuou politicamente o Grupo 
Teatral Cultura Social e como seus militantes escreveram seus 
textos - dramáticos ou não dramáticos -, utilizando o teatro que, 
entre os operários, teve a oportunidade de mostrar a sua face, a 
meu ver, mais encantadora: a capacidade de “tocar” e 
transformar o homem através da arte. 
 A trajetória dessa incursão na história do Grupo Teatral 
Cultura Social e seus agentes está dividida em três capítulos. No 
primeiro capítulo, Os caminhos do teatro operário anarquista no 
Brasil, faço uma retrospectiva e um levantamento historiográfico 
a respeito do tema; alguns pesquisadores que se dedicaram à 
história do teatro operário e suas principais conclusões. Também 
trago um panorama da situação dos operários que se dedicavam 
ao teatro anarquista e de que forma ele era utilizado na 
militância. 
 No segundo capítulo, que tem por título Ascensão rubro-
negra na Liga Operária de Pelotas e o Grupo Teatral Cultura 
Social, relato como ocorreu a atuação dos anarquistas dentro da 
Liga, durante a década de 1910, abrangendo os diversos grupos 
que desenvolveram atividades com fins libertários na associação, 

                                            
4
 Essas publicações podem ser adquiridas através do endereço 

eletrônico da editora Achiamé. Disponível em: 
<http://achiame.com/index.php?route=product/category&path=108>. 
Acesso em: 23 out. 2013. 
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e a relação entre eles e o Grupo Teatral Cultura Social. Além 
disso, analiso a forma de atuação do grupo, através de suas 
apresentações, e a visão dos operários da Liga sobre o teatro. O 
olhar sobre o posicionamento da Liga com relação ao teatro será 
possível através da utilização de textos que discutem o sentido 
da arte, publicados no jornal A Luta - editado pelo Grupo 
Iconoclasta, sediado na Liga -, durante o ano de 1916. Ainda 
nesse momento, realço os principais envolvidos com o fazer 
teatral anarquista na Liga, elaborando um panorama da vida de 
Carlos Simões Dias, Santos Barbosa e Zenon de Almeida. 
Saliento, no título, as cores diretamente vinculadas à militância 
anarquista nas associações: o vermelho e o preto. 
 Por fim, no terceiro capítulo, intitulado Escritas literárias e 
dramatúrgicas de Santos Barbosa, analiso alguns textos teatrais 
e/ou literários deste operário, que possibilitam um melhor 
entendimento de quem eram os trabalhadores vinculados a Liga 
Operária de Pelotas e a forma como pensavam a escrita 
direcionada para seus pares. 

Os caminhos que acompanham um pesquisador nem 
sempre são fáceis. Embora encontrando poucos textos 
correspondentes à dramaturgia dos operários que atuaram no 
Grupo Teatral Cultura Social, tive a felicidade de encontrar 
sempre portas abertas, olhares acolhedores e sorrisos por onde 
andei. Essas impressões me impulsionavam a caminhar mais, a 
buscar mais, a acreditar mais, e foram fundamentais no 
desconhecido caminho em direção à conclusão desse trabalho. 
Finalizo esta introdução e adentro no desenvolvimento desta 
dissertação citando o poeta espanhol Antonio Machado: 
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar...”. 

Logo, andemos...  
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CAPÍTULO I OS CAMINHOS DO TEATRO OPERÁRIO 
ANARQUISTA NO BRASIL 

 
Talvez a indagação de um passado 
operário mergulhado em sonhos 
perdidos e na ruína das comunas 
destruídas possa ao menos 
inspirar a visão do presente e das 
grandes recusas a serem 
reiteradas. E percebamos que tal 
passado não é lá tão remoto, mas 
pode despontar em cenas e ações 
atuais. (Francisco Foot Hardman. 
Nem pátria, nem patrão!) 

 
Os caminhos que me possibilitaram pesquisar sobre o 

teatro operário anarquista são os mesmos que trouxeram o 
movimento operário para o centro das atenções de vários 
pesquisadores: os caminhos da História Cultural. A partir do 
desenvolvimento de uma nova abordagem histórica, houve uma 
diversificação de temas de pesquisa, visto que novos objetos se 
tornaram foco do olhar do historiador. Essa nova tendência de 
olhar o passado vem se desenvolvendo ao longo do século XX e 
se consolidou, no Brasil, de acordo com Pesavento (2004), na 
década de 1980.  

Peter Burke (1992) indica que os aspectos culturais da 
classe operária somente se tornaram objetos da história a partir 
das décadas de 1970 e 1980, com o desenvolvimento da Nova 
História, ou da História Cultural, quando ocorreu uma 
modificação na forma de pesquisar e construir as representações 
do passado, voltando o foco de análise para a construção social 
e cultural de agentes até então desconsiderados pela 
historiografia. 

Com relação a essa mudança, Pesavento, em seu livro 
História e História Cultural, destaca que a mesma ocorreu, a 
partir da década de 1970, devido a “uma crise dos paradigmas, 
uma descrença nas formas interpretativas do real” (2004, p. 13). 
Interessa aqui destacar os novos apontamentos da Nova História 
Cultural, em especial o que ela deixou de considerar como 
fundamento de seu fazer: 
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Foram deixadas de lado concepções de viés 
marxista, que entendiam a cultura como 
integrante da superestrutura, como mero 
reflexo da infraestrutura, ou mesmo da 
cultura como manifestação superior do 
espírito humano e, portanto, do domínio das 
elites. Também foram deixadas para trás 
concepções que opunham a cultura erudita à 
cultura popular, esta ingenuamente 
concebida como reduto do autentico. Longe 
vão também as assertivas herdeiras de uma 
concepção da bela époque, que entendia a 
literatura – e, por extensão a cultura – como 
o sorriso da sociedade, como produção para 
o deleite e a pura fruição do espírito 
(Pesavento, 2004, p. 14-15). 

 
 Sem entrar nos meandros da definição de cultura, 
observo que a Nova História Cultural permitiu que novos 
agentes, novos objetos, novas temáticas e novas abordagens 
adentrassem no universo da história pelo que se chama de “porta 
da frente”. E, para os objetivos desta dissertação, significa trazer 
para o primeiro plano personagens marginalizadas da história, 
bem como sua prática artística. A cultura, com a Nova História 
Cultural, passa a ser pensada “como um conjunto de significados 
partilhados e construídos pelos homens para explicar o mundo” 
(Pesavento, 2004, p.15). 
 E para poder compartilhar e “explicar o mundo” a Nova 
História também teve que rever o estatuto do documento 
histórico, e propor uma nova concepção de documento. Como 
afirma Jacques Le Goff: 
 

A história nova ampliou o campo do 
documento histórico; ela substituiu a história 
[...] fundada essencialmente nos textos, no 
documento escrito, por uma história baseada 
numa multiplicidade de documentos: escritos 
de todos os tipos, documentos figurados, 
produtos de escavações arqueológicas, 
documentos orais, etc. Uma estatística, uma 
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curva de preços, uma fotografia, um filme, 
ou, para um passado mais distante, um 
pólem fóssil, uma ferramenta, um ex-voto 
são, para a história nova, documentos de 
primeira ordem. (2005, p. 36-37).  

 
Se a Nova História permitiu trazer para o primeiro plano o 

estudo, no caso dessa dissertação, do operariado, e em 
específico do operariado envolvido com uma atividade artística, a 
nova concepção de documento permitiu ao historiador trabalhar, 
como no meu caso, com textos dramáticos, textos literários, etc., 
como fontes de estudo e compreensão de um outro espaço de 
constituição e de prática de lutas operárias no Brasil. 

Nesse sentido, a história cultural veio para “iluminar o 
breu” e preencher algumas de tantas lacunas temáticas da 
historiografia, pois, conforme afirma Hardman, “os aspectos 
culturais não são apêndices ou complementos da história social 
das classes em luta, mas, ao contrário, elementos inerentes ao 
processo de sua formação e de seu próprio movimento” (1980, p. 
12). 

Na busca pelas diversas “faces” da identidade dos grupos 
operários, é necessário buscar o máximo de fontes documentais 
possíveis. Nesse sentido, vários autores tem indicado que a 
História Cultural oferece valiosa contribuição nesta busca quando 
propõe a utilização de diferentes tipos de fontes, de suportes 
variados, que podem compor melhor a realidade vivenciada em 
determinado período. Conforme atenta Mello, 

 
os diversos suportes empíricos da história 
cultural se oferecem ao pesquisador atento 
como exuberante montra de escolhas – no 
sentido mesmo de vitrine -, pois indícios do 
representacional afloram dos motivos 
iconográficos, das biografias, dos discursos 
em circulação na encenação cotidiana, dos 
textos oficiais, da documentação obtida em 
arquivos, das obras romanescas, do 
repertório das canções com suas letras, dos 
corpora constituídos com base no universo 
da poesia, das narrativas orais, enfim, de 
múltiplos sítios de representação (2008, p. 
21). 
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Acompanhando o pensamento de Mello, exposto acima, 

destaco que entre as novas fontes valorizadas pelos 
historiadores culturais os periódicos tornaram-se importantes 
suportes para a obtenção de informações e compreensões 
acerca do universo trabalhista. Essa fonte foi, até a década de 
1970, muito criticada por ter como objetivo principal noticiar os 
acontecimentos correntes, e por esse motivo não parecia capaz 
de abarcar determinado fato em profundidade, sendo inadequada 
enquanto registro histórico. Luca disserta a respeito da 
problemática apontada na utilização dos jornais nas pesquisas 
históricas: 

 
[...] os jornais pareciam pouco adequados 
para a recuperação do passado, uma vez 
que essas “enciclopédias do cotidiano” 
continham registros fragmentários do 
presente, realizados sob o influxo de 
interesses, compromissos e paixões. Em vez 
de permitirem captar o ocorrido, dele 
forneciam imagens parciais, distorcidas e 
subjetivas (Luca, 2005, p.112). 

 
No entanto, no cerne da História Cultural, os periódicos 

se mostraram como fonte muito promissora para a reconstituição 
do cotidiano operário. Através dos relatos jornalísticos os 
historiadores encontraram elementos para retratar a sociedade 
da época, aquilo que ela queria propagar e aquilo que ela 
pretendia omitir. Logo, esse “influxo de interesses, compromissos 
e paixões”, anteriormente alvo de críticas, tornava-se uma das 
riquezas para aqueles que aderiam aos preceitos da História 
Cultural e se utilizavam dos jornais como fonte de pesquisa. No 
movimento operário, o teatro, a poesia e a imprensa foram 
fatores chave da contracultura libertária no engajamento da 
classe operária no Brasil, sendo constantemente noticiados nos 
periódicos anarquistas, conforme destaca Rodrigues (1992a). 

Constituiu-se uma nova forma de fazer história. Essa 
nova forma, como explica Peter Burke (1992), partiu da reflexão 
de que a realidade é uma construção social e cultural e, para 
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desvendá-la, é necessário visualizar as sociedades e as suas 
culturas, a fim de compreender de que forma todos os 
componentes se relacionaram, quais as mentalidades coletivas 
que podem ter se manifestado, seus discursos e linguagens. 

Para tanto, as fontes históricas também se ampliaram, 
constituindo-se muito mais do que apenas de registros oficiais. 
Outros objetos foram constituídos como evidências da história na 
construção de representações mais aproximadas do passado. 
Nessa perspectiva, a história passou a ser feita através de um 
mosaico de visões dos acontecimentos, quer construído por seus 
agentes, em determinado período, quer construído pelos 
historiadores quando se voltam a ela. A noção de representação 
passa a ser um conceito chave para o fazer histórico pois, 
conforme afirma Pesavento: 

 
As representações construídas sobre o 
mundo não só se colocam no lugar deste 
mundo, como fazem com que os homens 
percebam a realidade e pautem a sua 
existência. São matrizes geradoras de 
condutas e práticas sociais, dotadas de força 
integradora e coesiva, bem como explicativa 
do real. Indivíduos e grupos dão sentido ao 
mundo por meio das representações que 
constroem sobre a realidade (2004, p.29). 

 
 A perspectiva adotada nesta dissertação é a da História 
Cultural, entendendo que na construção da memória do 
movimento operário brasileiro é fundamental buscar todos os 
tipos de fontes disponíveis, a fim de perceber quais foram as 
representações criadas pelos operários e, por conseguinte, a 
realidade que eles construíram. Tanto as pesquisas que 
utilizaram periódicos como fonte privilegiada, quanto aquelas que 
trazem outros pressupostos da História Cultural, são referências 
fundamentais para minha pesquisa. 
 Nesta dissertação utilizo como principal fonte primária os 
jornais da década de 1910, dentre os quais destaco os jornais 
operários A Luta (Pelotas), Terra Livre (Pelotas) e A Voz do 
Trabalhador (Rio de Janeiro); além destes, utilizo o jornal 
independente O Rebate (Pelotas), que trazem informações muito 
valiosas sobre o teatro operário e sua importância no cotidiano 
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do trabalhador. Saliento que na utilização dos periódicos 
operários como fonte, como encaminha a perspectiva 
historiográfica da História Cultural, mais do que o próprio 
conteúdo, é necessário atentar para a forma como os temas são 
abordados. Luca (2005) lembra que o trabalho com jornais 
operários possibilita várias abordagens, embora tenha algumas 
limitações, pois se trata de uma fonte em geral sem determinada 
periodicidade, com número variável de páginas, fazendo da 
imprensa operária uma fonte ainda mais difícil de ser trabalhada 
do que a imprensa não operária. 

Ao trabalhar com essa imprensa operária, pretendo 
contribuir para um melhor entendimento de quem foram os 
trabalhadores que atuaram no nosso país no início do século XX. 
Entender como suas vivências, seus objetivos e seus sonhos 
foram representados no teatro feito pelos próprios trabalhadores, 
e colaborar para, conforme salienta Petersen, “descobrir vínculos 
múltiplos e perdidos que podem enriquecer o perfil de processos 
e atores sociais já tão descaracterizados na memória 
historiográfica” (1997, p. 70). 
 
1.1 PENSANDO A CLASSE TRABALHADORA  

 
A importância de se olhar para a produção teatral feita 

por trabalhadores, nos finais do século XIX e, principalmente, nas 
primeiras décadas do século XX, já vem sendo destacada por 
pesquisadores envolvidos com a história do trabalho e a história 
do teatro. Os autores Edwaldo Cafezeiro e Carmem Gadelha, em 
seu livro História do Teatro Brasileiro (1996), comentam a 
escassez de pesquisas a respeito do teatro operário e atribuem 
esse fato: “Pela sua atividade, inédita no Brasil, de educar pelo 
teatro, supomos, passou despercebido pela crítica e pela história 
do teatro, pouco dados a registrar manifestações culturais que 
não viessem com timbre de alta elite, especialmente europeia” 
(Cafezeiro e Gadelha, 1996, p. 371). Além disso, os autores 
destacam que, embora negligenciadas por parte da população, 
essas expressões teatrais, desenvolvidas pelos trabalhadores, 
foram fundamentais para a formação da nascente “classe 
operária”. 
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Antes de avançar no conteúdo proposto, julgo pertinente 
apresentar o que entendo por classe operária. Adoto aqui a 
definição de classe proposta por Edward Thompson, que 
entende uma classe não como algo definido e coeso, mas como 

 
um fenômeno histórico, que unifica uma série 
de acontecimentos díspares e 
aparentemente desconectados, tanto na 
matéria-prima da experiência como na 
consciência. Ressalto que é um fenômeno 
histórico. Não vejo a classe como uma 
“estrutura”, nem mesmo como uma 
“categoria”, mas como algo que ocorre 
efetivamente (e cuja ocorrência pode ser 
demonstrada) nas relações humanas 
(Thompson, 1987, p. 9). 

 
 Logo, a visão de classe pode ser vislumbrada na vivência 
dos operários que compartilham experiências e se identificam 
uns com os outros. A relação de semelhanças e diferenças é o 
que determina o pertencimento ou não a uma classe específica. 
Essas características são definidas pelo meio em que o indivíduo 
está, pela forma em que ele se encontra e pelo modo como ele 
se relaciona com os demais. Assim, para Thompson, a  
 

experiência de classe é determinada, em 
grande medida, pelas relações de produção 
em que os homens nasceram – ou entraram 
involuntariamente. A consciência de classe é 
a forma como essas experiências são 
tratadas em termos culturais: encarnadas em 
tradições, sistemas de valores, ideias e 
formas institucionais. Se a experiência 
aparece como determinada, o mesmo não 
ocorre com a consciência de classe” 
(Thompson, 1987, p. 10). 

 
 Na tentativa de formação dessa consciência de classe é 
que o teatro operário se insere, ganhando espaço e a função de 
informar e fortalecer os trabalhadores, visto que era necessário 
levar para fora do ambiente de trabalho as discussões a respeito 
do modo de vida e luta operária. Conforme salienta Isabel Bilhão 
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(2008), a vivência fora das fábricas e oficinas era um manancial 
de possibilidades para a construção e transformação da 
identidade dos operários. Essa identidade podia tomar as mais 
variadas formas, de acordo com a atuação dos grupos. Aspectos 
como profissão, gênero, faixa etária, linha ideológica, local de 
atuação, entre outros, são determinantes na construção da 
identidade coletiva do operariado. Com relação à reflexão a 
respeito da construção da identidade do operariado, Bilhão 
afirma que esta:  

 
deve levar em conta os particularismos da 
esfera local com suas peculiaridades e 
desdobramentos e, ao mesmo tempo, 
observar que essa construção identitária não 
ocorre de forma isolada, tanto no que diz 
respeito à sociedade, na qual está inserido o 
grupo de identidade, quanto, em um contexto 
mais amplo, à época e aos acontecimentos 
nacionais e internacionais que, em diferentes 
medidas, lhe dizem respeito (2008, p. 249). 

 
Auxiliando na construção dessas identidades, o teatro 

surge no cotidiano do operário como uma possibilidade de 
reflexão a partir do vislumbre daqueles que assistiam às 
encenações e se sentiam representados na personagem 
operária em cena. O “se ver” provocava inquietação, indignação, 
e, assim, ia se formando o sentido de pertencimento ao grupo, à 
classe operária. 

 
1.1.1 A classe trabalhadora pelos caminhos da história 

 
 A constituição de um corpo de operariado no Brasil se 
deu com o fim da escravidão e o início do processo de 
industrialização no país

5
, em um período de grandes 

transformações na estrutura da nossa sociedade. Entre as 
modificações vivenciadas pela sociedade neste período, Petrone 
(1990) destaca que um dos processos mais significativos foi que 

                                            
5
 Período que corresponde ao final do século XIX, início do século XX. 
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a classe operária estava se constituindo de maneira híbrida, 
pelos escravos libertos que estavam no Brasil, somados aos 
milhares de imigrantes europeus - em grande parte italianos, 
espanhóis e portugueses; e, em menor proporção, russos, 
alemães, suíços e outros. Para os imigrantes que se 
aventuraram na travessia do Oceano Atlântico em busca de 
prosperidade, o cenário que os acolheu não foi nada parecido 
com o esperado. Leonardi (1991) salienta que a moradia e a 
alimentação eram paupérrimas; não havia iluminação nem 
qualquer tipo de saneamento nos bairros destinados aos 
operários; isto citando apenas alguns fatores que tornavam os 
padrões de vida operária abaixo dos necessários para uma 
existência digna. 
 No ambiente de trabalho e nas relações trabalhistas a 
situação não poderia ser pior. A pesquisadora Célia Paoli, em 
seu trabalho denominado Os trabalhadores urbanos na fala dos 
outros, aborda as péssimas condições vivenciadas pelos 
operários:  
 

Coisas como as extensas jornadas de 
trabalho, as reduções salariais por falhas de 
produção, a expropriação do trabalho já pago 
na forma de multas e punições por atrasos, a 
violência no controle fabril, a arbitrariedade 
dos chefes, a intensificação do ritmo de 
trabalho, a insalubridade dos espaços de 
trabalho, a sujeira, ruído e a precariedade da 
segurança no processo de trabalho, a 
manipulação dos estigmas de sexo, cor, 
origem étnica e idade, o tempo vigiado [...] 
(Paoli, 19_ _, p. 61). 

 
Na busca por uma “unidade” que lhes desse força para 

lutar contra essas condições, uma parcela dos trabalhadores 
iniciou um processo organizativo a fim de enfrentar as precárias 
condições de vida e de trabalho às quais estavam submetidos. 
Os imigrantes foram decisivos nesse processo, pois muitos deles 
já tinham atuado em organizações operárias

6
 em seus países de 

                                            
6
 Movimentos ligados a luta dos trabalhadores por melhores condições 

sociais. Essa experiência anterior auxiliou grandemente o movimento 
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origem. De acordo com Silva (2000), muitos vieram para o Brasil 
fugindo das perseguições políticas e das péssimas condições de 
sobrevivência na Europa - e, aqui, continuaram lutando e 
propagando as ideias de transformação social.  
 Neste sentido, houve um processo organizativo que 
culminou na criação de associações mutualistas ou de socorro 
mútuo

7
. Essas associações foram as primeiras formas de 

congraçamento operário, e se tornaram fundamentais devido à 
precariedade das condições de sobrevivência dos trabalhadores 
no Brasil durante a República Velha. Conforme destaca Beatriz 
Loner,  

 
[o trabalhador] não tinha nenhuma garantia 
trabalhista, podia ser demitido sem motivo e, 
se o patrão cometesse alguma injustiça, não 
teria a quem recorrer. [...] esse trabalhador, 
para vender sua força de trabalho, também 
estava livre de qualquer proteção, bem como 
de amparo oficial quando doente ou quando 
velho, tendo que recorrer à família ou a 
caridade nesses momentos. 
Dentro das fábricas e oficinas, o trabalho 
costumava regular-se pelo nascer do pôr do 
sol, portanto, no verão, as horas de trabalho 
eram maiores. Era frequente, em ramos 

                                                                                             
operário brasileiro. Uma parcela de imigrantes trouxe, além do 
conhecimento técnico que a industrialização necessitava, a experiência 
em organização e reivindicação de direitos, o que foi fundamental na 
luta contra o patronato. 
7
 Segundo Sílvia Petersen (2001), as associações mutualistas surgiram 

a partir da necessidade dos trabalhadores de construírem mecanismos 
de proteção e desenvolverem laços de solidariedade. Sendo assim, os 
operários encontravam nessas organizações a possibilidade de se 
proteger, embora parcialmente, da sociedade capitalista em formação, 
na qual havia uma instabilidade com relação aos direitos do trabalhador: 
“Com estas sociedades, o sócio (trabalhador assalariado, artesão e, às 
vezes, também pequeno proprietário) assegurava seu futuro 
contribuindo com uma quota que, em caso de infortúnio, dava lugar ao 
benefício de um subsídio e auxílios diversos e onde não era desprezível 
a segurança de receber um enterro digno” (Petersen, 2001, p. 35). 
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como o têxtil, o operário receber por 
produção, mas ter descontado do seu salário 
qualquer defeito na mercadoria fabricada. 
Contudo, se a máquina, por defeito ou falta 
de segurança, o machucasse, não haveria 
direitos ou proteção para o mesmo, o qual 
provavelmente seria despedido (2007, 
p.500). 

 
Além das associações mutualistas, o movimento operário 

organizado também se dedicou, como traz Segatto (1987), à 
criação de uniões e ligas que tinham como objetivo principal a 
resistência ao patronato. Boa parte das primeiras associações 
operárias se inspiravam na social democracia alemã

8
; sendo 

assim, um objetivo fundamental na sua estratégia era a fundação 
de um partido operário para o enfrentamento dos partidos 
existentes, que, na opinião dessas associações, representavam 
a classe dominante. Além dos operários de linha ideológica 
socialista, Petersen e Schmidt (2004) destacam que existiam 
também os adeptos do anarquismo

9
, que ansiavam pela 

                                            
8
 Movimento socialista liberal ao mesmo tempo contrário ao reformismo 

burguês e aos métodos revolucionários considerados mais radicais, 
vendo como caminho para a sociedade ideal a instauração da ditadura 
do proletariado (Bravo,1998). Essa tendência política-ideologica foi 
dominante durante o período que vai do final do século XIX até o início 
da década de 1910 quando os anarquistas começaram a tomar frente 
aos socialistas nas organizações operárias no Brasil. No Rio Grande do 
Sul, o processo culmina em 1912, quando os anarquistas conquistam a 
direção da Federação Operária do Estado, e, por conseguinte, a 
predominância operária regional (Silveira, 1999). 
9
 Em linhas gerais, Bravo salienta que anarquismo defendeu “a 

libertação de todo o poder superior, fosse ele de ordem ideológica 
(religião, doutrinas, políticas, etc.), fosse de ordem política (estrutura 
administrativa hierarquizada), de ordem econômica (propriedade dos 
meios de produção), de ordem social (integração numa classe ou num 
grupo determinado), ou até de ordem jurídica (a lei). A estes motivos se 
junta o impulso geral para a liberdade. Daí provém o rótulo de 
libertarismo, atribuído ao movimento, e de libertário, empregado para 
designar o que adere ao libertarismo” (1998, p. 23). Beatriz Loner afirma 
que o anarquismo destaca-se pela “crítica à expansão do capitalismo e 
à presença do Estado e favorável à construção de comunidades 
autogeridas. Contudo, essa orientação geral se fragmentaria em uma 
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derrubada do poder político, partidário e governamental, indo de 
encontro à participação política operária sob a forma de partido. 

O movimento operário no Brasil se destacou pela 
heterogeneidade de sua constituição, pois havia uma grande 
diversidade com relação à localização dos operários, as 
nacionalidades, as etnias, aos gêneros, as faixas etárias, aos 
ofícios, entre outros fatores salientados por Francisco Hardman: 

 
Desigual distribuição geográfica (recai-se na 
configuração de uma “classe operária 
descentralizada”), composição étnica 
diversificada (predominância de imigrantes 
estrangeiros de várias nacionalidades), 
intensa variedade etária e sexual (presença 
expressiva de crianças e mulheres na força 
de trabalho) e uma estrutura ocupacional das 
mais heterogêneas (ofícios artesanais e 
profissões do terciário entremeados a 
ocupações produtivas propriamente 
industriais), sem contar a fronteira 
amplamente difusa entre trabalho urbano e 
rural, todos esses elementos perturbam o 
traçado de limites de “classe” que informem 
ao mesmo tempo essas disparidades do 
ponto de vista econômico” (2002, p. 275-
276). 

                                                                                             
série de propostas e tendências, algumas delas dando maior ênfase à 
educação, outras à violência ou ao isolamento em comunidades 
próprias e algumas apostando na via sindical. O sindicalismo 
revolucionário reuniria as ideias socialistas e anarquistas, propondo o 
sindicato como grande instrumento de luta dos trabalhadores, 
defendendo a luta de classes, a ação direta dos trabalhadores e a 
manutenção da autonomia. Teria uma perspectiva de longo prazo de 
construção de uma sociedade gerida pelos trabalhadores através dos 
sindicatos. Como esse devia se manter autônomo e independente das 
correntes eu seu interior, isso permitia o trabalho comum de várias 
tendências, cada uma pondo a ênfase no setor que mais lhe conviesse 
– educação, cultura ou sindicalismo – motivo da generalizada utilização 
do termo anarquismo para referir-se a ele” (2007, p. 514). 
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Todas essas diferenças estavam fortemente presentes e 

foram determinantes no processo do “fazer-se” da classe 
operária brasileira, um processo dinâmico e constante, visto que, 
nas palavras de Thompson, “a classe operária não surgiu tal 
como o sol numa hora determinada. Ela estava presente ao seu 
próprio fazer-se” (1987, p. 9).  Essa construção da coletividade 
operária se deu através da conscientização da situação vivida 
pelos trabalhadores e da atribuição de um sentido de 
pertencimento a um grupo socialmente reprimido e que precisava 
unir-se para lutar por melhores condições de vida e trabalho. 

Ao analisar o movimento operário no Rio Grande do Sul 
(RS), Sílvia Petersen (2001) afirma que a mudança da 
predominância ideológica para o anarquismo, em detrimento da 
socialdemocracia, aconteceu principalmente pelo fato dos 
militantes socialistas iniciarem movimentos de aproximação com 
a classe dominante, o que foi percebido negativamente pelos 
olhos operários. Com o enfraquecimento da corrente socialista, o 
anarquismo despontou junto ao meio operário, tal como 
observam Petersen e Schmidt (2004, p. 217):  

 
O grupo dos anarquistas através de 
numerosas entidades, acabou alcançando 
maioria na Federação Operária

10
 que, desde 

1912 até 1916, viveu sua fase de maior 
destaque junto ao movimento operário, 
embora sua existência se estenda até 
meados da década de 1930. Os socialistas, 
se não desapareceram, passam a ter uma 
importância secundária no conjunto dessas 
forças.   

                                            
10

 Aqui os autores se referem a Federação Operária do Estado do Rio 
Grande do Sul. No entanto, essa forma de organização estava presente 
em vários estados do Brasil e constituía uma parte do “esquema 
organizativo” libertário. Nesse esquema, em linhas gerais, as 
organizações operárias menores - como as de ofícios ou indústrias, as 
artísticas, pedagógicas, entre outras - estavam vinculadas as 
Federações Locais das cidades; e estas, ligadas as Federações 
Estaduais, diretamente atreladas a Confederação Operária Brasileira 
que mantinha a unidade e harmonia da militância operária nacional.  
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Para compreender esse processo de mobilização 

operária através das associações é necessária uma análise das 
representações simbólicas e dos discursos criados e difundidos 
por elas (Hardman, 2002). No meio anarquista, o teatro social 
despontou como um elemento cultural poderoso que servia para 
propagar o ideal libertário, reforçando símbolos e discursos de 
acordo com a necessidade do movimento. 

Assim, revisitar a atuação de operários e grupos de 
diversas partes do Brasil, trazendo temas pouco discutidos, como 
o teatro operário, possibilita uma reconstrução, de maneira mais 
rica, desse mosaico que foi a atuação dos trabalhadores no país 
durante o período denominado como República Velha. 

 
1.2 O ANARQUISMO E SUA ARTICULAÇÃO COM O TEATRO  

 
Entender a maneira como foi produzido e utilizado o 

teatro proporciona uma forma nova de olhar para os 
trabalhadores e de compreender seus anseios e seus ideais. 
Para aqueles que se dedicam ao estudo dos operários, o teatro 
representa uma janela a ser aberta. 

O teatro operário é uma temática que julgo ainda em 
desenvolvimento na história. A dificuldade do encontro de fontes 
a esse respeito pode ser um dos fatores determinantes para o 
número reduzido de produção científica na área. De acordo com 
Edwaldo Cafezeiro e Carmen Gadelha (1996), a maioria dos 
documentos sobre a atuação dos grupos teatrais operários é 
obtida através de pesquisas em jornais de sindicatos ou de 
agremiações criadas com a finalidade de difundir determinados 
ideais. Infelizmente, a quantidade de exemplares encontrados é 
bem pequena se comparada à produção que ocorreu. Quando a 
busca é voltada para jornais relativos à atuação de operários 
anarquistas, o número se restringe ainda mais. Com relação a 
esse “sumiço” de fontes Lima e Vargas (1986) destacam que 
ocorreu principalmente durante o período do Estado Novo no 
Brasil, quando, devido à repressão, bibliotecas de sindicatos e 
centros de cultura, além de várias coleções particulares de 
militantes anarquistas, desapareceram. 
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Dentre as obras referentes ao tema no Brasil, optei por 
abordar, em especial, quatro autores que desenvolveram suas 
pesquisas relacionadas à atuação teatral dos operários 
anarquistas para melhor traçar um panorama dessa atividade. 
Sendo assim, abordando a cidade de São Paulo, utilizo a obra de 
Maria Tereza Vargas, O Teatro Operário em São Paulo (1980), e 
a publicação de mesmo nome desta autora com Mariangela 
Alves de Lima (1986). Também referente à cidade de São Paulo 
e agregando a do Rio de Janeiro, trago o trabalho de Eduardo 
Gramani Hipólide, O teatro anarquista como prática social do 
movimento libertário (São Paulo e Rio de Janeiro – de 1901 a 
1922) (2012). Além destas referências, utilizo o trabalho de 
Marcos César de Silveira, intitulado O teatro operário em Rio 
Grande na época das primeiras chaminés (1999), que aborda a 
trajetória do Grêmio Lírico Dramático da União Operária, da 
cidade gaúcha de Rio Grande. 
 Essas escolhas se definem pela possibilidade de acesso 
a materiais elaborados por estes estudiosos que são 
fundamentais para compor essa panorâmica. Assim, essa 
compilação visa estabelecer elementos para explicar uma prática 
teatral anarquista.  
 Através destes estudos, é possível observar que os 
componentes que constituem a prática teatral operária 
apresentam elementos cênicos comuns ao teatro não operário, 
isto é, a outros grupos de teatro amadores e profissionais que 
atuavam no Brasil no mesmo período. Embora com 
semelhanças, os grupos operários optavam pela escolha de 
temas, em especial no teatro anarquista, que envolvessem o 
universo do trabalhador, as formas de exploração da mão de 
obra e a precariedade das condições de vida. 
 
1.2.1 Fins identitários de um teatro anarquista 
 

Os imigrantes anarquistas desenvolveram um movimento 
ativo e articulado, intensificado entre 1906 e 1920, quando 
organizaram o I, II e III Congressos Operários Brasileiros

11
. 

                                            
11

 Os Congressos Operários foram encontros nacionais que ocorreram 
no Rio de Janeiro. O 1º Congresso Operário Brasileiro ocorreu de 19 a 
22 de abril de 1906, na sede do Centro Galego. Nesse momento já era 
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Lideraram greves, publicaram grande número de jornais e 
revistas que propagavam a ideologia ácrata, divulgavam projetos 
e funcionavam como órgãos aglutinadores da classe operária 
(Segatto, 1987).  
 A imprensa libertária teve papel de destaque na militância 
operária. No entanto, muitos trabalhadores ainda não eram 
alfabetizados. Havia uma série de fatores que poderiam 
contribuir para esse fato, entre eles destacam-se o número 
insuficiente de escolas, a omissão dos governos estaduais e 
federal, o possível desinteresse de alguns pais pela educação 

                                                                                             
possível perceber a “predominância do anarcossindicalismo 
[anarquismo atuando através do sindicato] como tendência orgânica do 
proletariado no Brasil” (Hardman e Leonardi, 1991, p.268). Segundo 
Rodrigues (1969), este primeiro congresso foi decidido pela criação da 
Confederação Operária Brasileira (COB) que serviria como central 
organizativa dos trabalhadores na qual se associariam: federações 
locais ou estaduais de indústrias e ofícios, federações locais ou 
estaduais de sindicatos, sindicatos isolados de lugares onde não 
existem federações ou de indústria de ofícios não confederados. 
Interessante frisar que só poderiam estar vinculados a COB sindicatos 
formados por trabalhadores assalariados com foco na resistência e que 
não exercessem cargos de chefia, como mestres e contramestres. Entre 
os temas debatidos no congresso estavam a agitação contra o 
militarismo e a luta em prol da jornada de trabalho de 8 horas. Para tal, 
eram defendidos como meios de resistência material e moral ao 
capitalismo a greve, a boicotagem, a sabotagem, entre outros. Este 
congresso também deliberou a criação do jornal A Voz do Trabalhador, 
em 1908, que funcionaria como porta-voz da COB. O 2º Congresso 
Operário Brasileiro ocorreu de 8 a 13 de setembro de 1913, convocado 
pela COB após uma campanha intensa contra a Lei Adolfo Gordo que 
expulsava do país os estrangeiros. Ocorreu na sede do Centro 
Cosmopolita, Sindicato dos empregados em hotéis, cafés e 
restaurantes. Contou com a participação de cerca de 117 (cento e 
dezessete) delegados e defendeu a ação direta de pressão e 
resistência ao capitalismo. Dentre as Federações presentes estava a 
Federação Operária de Pelotas. O 3º Congresso Operário Brasileiro 
ocorreu de 23 a 30 de abril de 1920, na sede da União dos Operários 
em Fábricas de Tecidos. Mesmo em um período de declínio das lutas 
operárias anarcossindicais, o encontro contou com cerca de 150 
participantes (Hardman e Leonardi, 1991). 
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formal e a necessidade de trocar a escola pelo trabalho nas 
fábricas e oficinas. Nesse contexto, o teatro social

12
 despontou 

como um elemento cultural poderoso, visando a educação, a 
informação, o congraçamento e a mobilização operária. 
Conforme indica Rodrigues, “o teatro anarquista no Brasil, ao 
longo de sua existência, de quase meio século, realizou uma 
excelente obra de alcance ideológico que pôs em prática o 
sentimento de solidariedade humana” (1992a, p.57).  

O teatro foi um importante recurso utilizado para criar e 
manter uma identidade entre os trabalhadores organizados, um 
sentido de pertencimento a um grupo, servindo para legitimá-los 
enquanto conjunto social (Garcia, 1990). Essa legitimação se deu 
pela oportunidade oferecida pelo teatro de construir, através da 
representação, uma simbologia referente à situação operária. A 
utilização do teatro como ferramenta social e ideológica conferiu 
à classe operária um sentido de “grupo”, de “coletivo”, na medida 
em que permitiu a visualização de todo o conjunto de 
características compartilhadas por seus membros. Cafezeiro e 
Gadelha (1996) salientam que o teatro possibilitou ao operariado 
a reflexão sobre suas manifestações e a constatação de 
problemas básicos de sua existência enquanto classe. A 
utilização de um determinado símbolo tem o poder de criar, 
ilustrar e justificar um imaginário coletivo que legitima 
determinada ideia. Conforme afirma José Murilo de Carvalho: 

 
É por meio do imaginário que se podem 
atingir não só a cabeça mas, de modo 
especial, o coração, isto é, as aspirações os 
medos e as esperanças de um povo. É nele 
que as sociedades definem suas identidades 
e objetivos, definem seus inimigos, 
organizam seu passado, presente e futuro. O 
imaginário social é constituído e se expressa 
por ideologias e utopias, sem dúvida, mas 
também - e é aqui que me interessa – por 
símbolos, alegorias, rituais, mitos (1990, p. 
10). 

                                            
12

 Forma como era mencionado, nos jornais operários, o tipo de teatro 
feito pelos anarquistas. Assim, o teatro social era visto como a produção 
teatral direcionada às lutas sociais. 
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 Sandra Pesavento, ao dissertar a respeito do imaginário, 
o caracteriza como “um sistema de representação coletiva que 
os homens, em todas as épocas, construíram para si, dando 
sentido ao mundo” (2004, p. 43).  Logo, o imaginário trata de um 
conjunto de sinais que emergem da realidade vivenciada por 
determinado grupo. Cada período e cada grupo constroem seu 
imaginário, isto é, o conjunto de representações que dão sentido 
à sua realidade. A ideia de construção de sentido, segundo 
Pesavento (2004), é ampla, abarcando os discursos, as imagens, 
as materialidades e as práticas de determinado grupo. Com a 
capacidade de atribuir sentido, o imaginário constrói identidades, 
apontando semelhanças e diferenças entre os indivíduos. A 
autora ainda afirma que: 

 
O imaginário é composto de um fio terra, que 
remete às coisas, prosaicas ou não, do 
cotidiano da vida dos homens, mas comporta 
também utopias e elaborações mentais que 
figuram ou pensam sobre coisas que, 
concretamente, não existem. Há um lado do 
imaginário que se reporta à vida, mas outro 
que se remete ao sonho, e ambos os lados 
são construtores do que chamamos de real 
(Pesavento, 2004, p. 47, grifo da autora). 

 
 Sendo assim, no desenvolvimento do imaginário operário 
anarquista, ocorreu a criação e a propagação de símbolos que 
estavam presentes nas obras teatrais. Símbolos alusivos ao 
trabalhador, à luta operária, ao patronato e ao Estado, dentre 
outros, a fim de produzir um sentido de “pertencimento ou não”, 
fundamental para a articulação da classe operária. Dentre os 
símbolos anarquistas frequentes estavam a ideia de semear, 
sendo a semente o anarquismo que precisava ser cultivado para 
que a nova sociedade florescesse; as correntes, nas quais os 
trabalhadores estariam presos e das quais era necessário se 
libertar; a bandeira nas cores preta e vermelha, simbolizando a 
luta e o sangue dos revolucionários; a canção intitulada A 
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Internacional
13

, entre outros. Outro exemplo da construção de 
símbolos que atribuem e mantêm determinados conceitos foi 
comentado por José Murilo de Carvalho quando dissertou acerca 
da utilização do hino da Revolução Francesa no processo de 
aceitação do movimento republicano no Brasil e construção de 
uma nova visão do país: “a Marselhesa era um símbolo que 
extrapolava as fronteiras nacionais, era símbolo universal da 
revolução” (Carvalho, 1990, p. 110). Logo, o hino da França foi 
utilizado no Brasil como símbolo de uma revolução na tentativa 
de construir uma coletividade positiva em torno da ideia de um 
novo sistema político. 
 O teatro foi escolhido pelos trabalhadores para pregação 
e difusão de um ideário social de libertação. Embora tenha tido 
um início tímido, conforme afirma Edgar Rodrigues (1995), o 
teatro social conquistou os operários e se tornou uma das 
“armas” mais poderosas da militância anarquista. O teatro 
auxiliava na propagação e impregnação, junto à classe 
trabalhadora, da simbologia que constituía o imaginário 
anarquista. Com o amadurecimento do movimento operário, o 
cuidado com a formação cultural dos trabalhadores se tornou 
uma constante, pois, conforme salientam Sílvia Petersen e 
Benito Schmidt (2004), representava um “arsenal das armas de 
luta” do operariado. 
 O destaque dado à importância do teatro na luta 
anarquista pode ser atribuído ao potencial que ele tinha de 
propagar e reforçar simbologias, contribuindo para a construção 
do imaginário operário ácrata. Este fato é atribuído 
principalmente porque ele era feito por trabalhadores e para os 
trabalhadores. Conforme destaca Garcia (1990), ao falar do 
teatro anarquista no Brasil, era uma manifestação que celebrava 
a solidariedade ideológica entre os militantes libertários, sem 
vincular-se a qualquer grupo de teatro profissional fora do círculo 
operário. Esse teatro se preocupava mais com a qualidade da 

                                            
13

 Segundo Giannotti (2001), o poema A Internacional foi escrito por 
Eugéne Pottier, em 1871, após sobreviver à derrota da Comuna de 
Paris. A melodia foi composta posteriormente por Pierre Degeytter. A 
canção se disseminou entre grupos operários socialistas e anarquistas, 
sendo considerada, no início do século XX, o Hino Internacional dos 
Trabalhadores.  
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mensagem transmitida do que com o mérito da linguagem 
cênica. A estética desenvolvida pelos anarquistas defendia a arte 
como uma experiência de troca e que todo indivíduo é possuidor 
de um direito inalienável à criação, todos são artistas. (Rezsler, 
19_ _). A arte anarquista estava vinculada ao caráter filosófico e 
político que professava, logo, o principal destaque era a 
liberdade (Cabral, 2008). 
 Devido à longa jornada de trabalho, poucas eram as 
horas disponíveis para esse “operário-criador”. Nesse sentido, as 
lideranças anarquistas utilizavam os momentos livres para 
promover o divertimento, sem, contudo, abrir mão da 
oportunidade de propagação do ideal libertário em meio à 
confraternização (Cabral, 2008). Além disso, esses momentos 
serviam como uma oportunidade de manifestação cultural dos 
operários imigrantes. Nesse sentido, tal como observa Maria 
Thereza Vargas, ao comentar sobre o teatro anarquista 
desenvolvido pelos operários em São Paulo: 
 

o país ignorou durante muito tempo que, 
além dessa força [mão de obra], esses 
homens traziam uma cultura própria e, 
consequentemente, sua própria arte. Sem 
obter nenhum reconhecimento da sua 
especificidade, os europeus criaram o seu 
espaço cultural dentro da cidade

14
. Durante 

pelo menos três décadas cantaram as suas 
canções na língua do país de origem 
construíram bairros com uma fisionomia 
mediterrânea, escreveram e publicaram os 
seus jornais e encenaram, todos os sábados, 
as peças que representavam as suas 
aspirações de trabalhadores oprimidos 
confinados na indiferença da sociedade 
brasileira (Vargas, 1980, p.20). 

 

                                            
14

 Neste texto, a autora faz referência a cidade de São Paulo, no 
entanto, julgo que esse padrão descrito por ela se adéqua a outros 
exemplos de atuação imigrante no país. 
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 Essas manifestações artísticas ocorriam nos momentos 
em que aconteciam os festivais operários, nos quais era possível 
se divertir e criar, sem se afastar das discussões tão importantes 
para aquele momento do operariado. O teatro que ocorria nesses 
momentos, além de divertir os trabalhadores, se mostrava como 
um meio de fomentar a organização operária, incitando os ideais 
libertários. Logo, a arte era utilizada como possibilidade de “[...] 
realizar, concretizar e tornar sensível uma teoria social cujas 
possibilidades de concretização estão alicerçadas no futuro. 
Enquanto são invisíveis os sinais dessa sociedade perfeita, o 
palco é a possibilidade de torná-la tridimensional” (Vargas, 1980, 
p. 74). 
 Esse movimento teatral anarquista progrediu até o final 
da década de 1910. A partir de então, os trabalhadores se viram 
diante de uma necessidade de revisar suas posições em meio à 
nova realidade do país.  A constante perseguição de lideranças 
libertárias e a deportação de imigrantes, aliadas à conjuntura 
internacional, fizeram com que o anarquismo fosse perdendo as 
suas forças. Além disso, Boris Fausto (2008) salienta que as 
poucas conquistas obtidas através das greves, abriram margem 
para o surgimento de dúvidas entre os operários relacionadas à 
eficácia das concepções anarquistas. Francisco Hardman e 
Victor Leonardi comentam a respeito dos impactos da Revolução 
Russa (1917) no Brasil: 

 
a experiência vitoriosa dos conselhos 
operários soviéticos e do partido bolchevique 
[Comunista], como forma de organização do 
poder revolucionário, espalhava-se 
rapidamente pela Europa, tendo efeitos 
diretos sobre o movimento operário da 
América Latina e do Brasil (1991, p. 281). 

 
 A Revolução Russa, embora inicialmente defendida pelos 
anarquistas por seu sentido geral e social de revolução 
proletária, serviu como um divisor entre os operários, devido às 
divergências em torno da teoria e dos métodos da Revolução, 
principalmente com relação à necessidade de implantação da 



43 

 

“ditadura do proletariado”
15

, inadmissível pelos anarquistas. 
Hardman e Leonardi (1991) salientam que devido a essa 
divergência militantes oriundos do anarcossindicalismo se 
sentiram atraídos pela nova ideia de militância operária e 
aderiram ao comunismo, integrando os quadros de fundação do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em 1922. 
 Até a década de 1930 o teatro social continuou existindo, 
embora em menor número e bastante ramificado, divergindo 
ideologicamente. Logo em seguida, porém, foi exaurido pela 
ação repressiva e censória do governo de Getúlio Vargas, que 
promoveu o desmantelamento do movimento cultural e político 
operário (Lima e Vargas, 1986). Essa ação se deu através da 
repressão sobre a organização da classe trabalhadora fora do 
controle do Estado, perseguindo partidos e organizações de 
“esquerda” - inclusive o PCdoB, após 1930. Além disso, Boris 
Fausto (2008) destaca que a criação de leis trabalhistas; do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; das Juntas de 
Conciliação e Julgamento para arbitrar problemas entre patrões e 
operários; e o enquadramento dos sindicatos pelo Estado, foram 
fatores que promoveram um controle governamental sobre a 
organização operária. 
 
1.2.2 Um breve olhar sobre as características do teatro 
operário anarquista 
 
 Ao analisar a trajetória do teatro operário anarquista no 
Brasil, é possível perceber uma série de características próprias 
desse fazer teatral que divertia e atraia para a luta crianças, 
adolescentes, mulheres e homens.  

                                            
15

 Embora com divergências pontuais entre os teóricos que se dedicam 
aos debates relacionados ao termo “ditadura do proletariado”, 
trabalhadas por Teixeira (2009), ele está atrelado à ideia de que, após a 
revolução proletária, seria necessário um período de adaptação social 
para abolir as diferenças de classe. Durante este período, ocorreria a 
centralização do poder nas mãos dos trabalhadores, preparando a 
sociedade para que essa tenha plenas condições de igualdade.  
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 No início do movimento operário os textos levados à cena 
eram, na maioria, importados da Europa. Havia poucas obras 
anarquistas produzidas por brasileiros ou por imigrantes aqui 
radicados, que se constituíam em casos isolados (Vargas, 1980). 
Dentre os textos apontados por Cafezeiro e Gadelha (1996), 
encenados no Rio de Janeiro e em São Paulo, destacam-se o de 
Pietro Gori (1865-1911, Messina - Itália), O Primeiro de Maio, 
que os autores afirmam ter sido o mais levado à cena em 
italiano, ou em português; e Gaspar, o serralheiro, de Batista 
Machado (1847-1901). 

Os temas abordados eram aqueles que estavam no 
centro das preocupações dos trabalhadores: greve, desemprego, 
militarismo, arbítrio legalizado do patronato, péssimas condições 
de subsistência, condenação de um estado de apatia do 
operariado, entre tantos outros (Vargas, 1980). A arte feita pelo e 
para o operariado produzia uma manifestação que procurava 
retratar a situação precária que eles viviam no país, na qual, 
segundo Victor Leonardi: 

 
Os acidentes de trabalho eram frequentes, 
não havendo nenhum amparo legal para o 
trabalhador que resultasse incapacitado. Não 
havia aposentadoria nem auxílio algum em 
caso de doença. A alimentação e moradia da 
família proletária estavam muito abaixo do 
mínimo necessário a uma existência digna. 
[...] Promiscuidade e falta das mínimas 
condições sanitárias era o que se via à 
medida que aumentava o crescimento 
populacional. O capitalismo desenvolvia 
forças produtivas, acelerava o processo de 
urbanização, mas, ao mesmo tempo, 
mergulhava a população trabalhadora numa 
crescente pauperização (1991, p. 220). 

 
 Havia uma frequência de repetições nas apresentações 
de determinados textos, sendo que o mesmo texto poderia ser 
encenado por grupos operários em diversas cidades. As autoras 
Lima e Vargas, ao tratar da repetição dos textos em festivais 
operários na cidade de São Paulo, salientam que: “O que se 
exige, portanto, é um deslocamento das atenções da arte para a 
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classe operária. Uma vez atingido esse ponto não importa a 
incontável repetição de uma mesma obra ou seu acabamento 
formal” (Lima e Vargas, 1986, p.180). Percebe-se, assim, que o 
fator primordial era o conteúdo do texto, principalmente a 
demonstração da relação entre oprimido e opressor, e que as 
atenções recaiam sobre a preparação do espetáculo, a 
organização do momento no qual ele acontecia e o encontro 
operário. Vargas salienta que não se tratava de 
 

repetir “mais uma vez estória conhecida”, 
mas sim de um ato coletivo de 
reconhecimento de personagens e situações 
exemplares a fim de que atuem no 
comportamento de cada um. Uma vez que a 
criação literária não é tão importante quanto 
a realidade do espetáculo, todas as possíveis 
atualizações de conteúdo ficam por conta da 
interpretação dos atores (1980, p.35). 

 
 O pesquisador Eduardo Hipólide (2012) também relata, 
em seu estudo sobre as cidades de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, que as peças encenadas eram muitas vezes as 
mesmas. E destaca que muitos dos sujeitos sociais que 
participavam da atividade teatral em uma cidade também 
atuavam na outra, transitando sua militância entre ambas. Logo, 
o estudo de Hipólide corrobora a descrição que faço da situação 
que encontrei em Pelotas e que descrevo no segundo capítulo 
desta dissertação, no qual apresento o trânsito de operários nas 
diferentes regiões do Brasil, principalmente, para os objetivos 
desse trabalho, entre as cidades do Rio de Janeiro e Pelotas, 
conforme relatos de jornais operários. 
 Observa-se que Vargas (1980) comenta que as 
repetições também podiam estar associadas à dificuldade de 
acesso a textos teatrais, pois ocorria um número reduzido de 
importação destes textos em remessas de obras vindas da 
Europa. Segundo ela, a cada leva de livros, a quantidade de 
obras dramáticas entre os textos de ficção era de 
aproximadamente uma peça de teatro para vinte obras literárias. 
A escassez pela dificuldade de importação ou impressão de 
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textos dramáticos anarquistas ocasionou a criação, para atender 
a demanda, de textos por autores locais. No início do século XX 
começa a se fazer presente uma produção dramatúrgica 
anarquista elaborada por operários brasileiros ou imigrantes, 
embora poucos vestígios se encontram dela nos acervos 
disponíveis à pesquisa. No intuito de divulgar e preservar essas 
obras, Maria Thereza Vargas organizou a obra Antologia do 
Teatro Anarquista, editada em 2009 pela Martins Fontes

16
.  

 
1.2.2.1 As fontes modeladoras e os gêneros dramáticos 
 
 De acordo com Vargas (1980), o teatro anarquista 
brasileiro teve como principal guia as coletâneas Teatro Popolare 
I e Teatro Popolare II, escritas pelo operário anarquista Luigi 
Molinari (1866-1918), na Itália, no início do século XX. Nestas 
obras o autor defende a utilização do teatro para demonstrar a 
estrutura social desumana na qual os trabalhadores se 
encontram. Para Molinari a qualidade do espetáculo é menos 
importante do que a propagação das ideias libertárias. Maria 
Thereza Vargas descreve que as duas antologias eram 
compostas 
 

com textos dramáticos escritos por autores 
anarquistas de vários países, vertidos e 
difundidos pelos italianos e que serviam de 
bússola para uma dramaturgia nascente. Os 
prefácios, escritos e organizados por Luigi 
Molinari, lembram aos militantes que em 
seus textos era uma obrigação lutar contra 
todas as formas de opressão e minar as 
velhas superstições, tais como a pátria, a 
propriedade e a religião (2009, p. 12). 
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 Essa antologia permitiu aos estudiosos de teatro o acesso as obras: 
O semeador, de Avelino Fóscolo (1864-1944); A bandeira proletária, de 
Marino Spagnolo (sem data indicada); e Uma mulher diferente, de 
Pedro Catallo (1900-1963).    
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 Quanto aos gêneros teatrais
17

, através de análise 
realizada em textos operários do período, foi possível identificar a 
existência de duas matrizes culturais às quais o teatro anarquista 
possivelmente se remetia: o melodrama

18
 e o folhetim

19
 

                                            
17

 O gênero faz referência ao modelo de uma forma literária. Através da 
definição do gênero de um texto, é possível compreende-lo a partir de 
convenções e normas particulares a sua composição (Pavis, 2008). 
18

 Ivete Huppes (2000) afirma que o melodrama tem sua origem atrelada 
à ópera. Com relação à estrutura, caracteriza-se por ser bipolar, opondo 
personagens e valores, alternando rapidamente os momentos tensos e 
eufóricos. Os temas são geralmente relacionados às reparações de 
injustiças ou às conquistas amorosas. Segundo a autora, a 
movimentação do melodrama tem como intenção principal satisfazer a 
plateia, e, para tal, a linguagem do melodrama é “avessa a 
ambiguidades e torneios de estilo, reúne todas as condições 
indispensáveis para agradar plateias desabituadas de sutilezas. Além 
do mais, a peça costuma pré definir a moral das personagens como 
forma de indicar a interpretação pretendida, e o faz com uma clareza 
inequívoca. Todos esses são traços que evidentemente reduzem o 
esforço demandado ao espectador facilitando a aproximação” (Huppes, 
2000, p. 14). Huppes (2000) ainda argumenta que a permanência desse 
gênero se dá pela sua capacidade de ser sensível à atmosfera da 
época em que está; dinâmico, o melodrama incorpora as novidades de 
determinado período e “assume um certo ar de crônica para repercutir 
as inquietações da hora [...]” (Huppes, 2000, p. 11). Na obra organizada 
por Guinsburg, Faria e Lima (2009) é destacado que uma das 
características mais importantes do melodrama é a de que no seu 
desfecho há a recompensa da virtude e a punição do crime. Neste 
sentido, “os heróis e heroínas sofrem o tempo todo nas mãos de vilões 
terríveis e ardilosos, até que uma revelação bombástica ou um fato 
surpreendente venha mudar o curso dos acontecimentos, garantindo às 
personagens virtuosas a felicidade no desfecho” (Guinsburg; Faria; 
Lima, 2009, p. 197). 
19

 O folhetim é uma narrativa seriada e extensa, geralmente publicada 
em jornais ou revistas. É dividido em capítulos publicados 
separadamente, com o intuito de criar expectativa no leitor com relação 
ao andamento e o desfecho da história narrada. Tendo uma 
aproximação com o gênero melodramático, o folhetim é recheado de 
personagens variados, especialmente representando as camadas 
médias e pobres da população, influenciando o gosto de leitores 
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(Hipolide, 2012).  De acordo com Jean-Pierre Ryngaert (1995), a 
opção pelos gêneros de uma produção mostra não apenas uma 
escolha da forma de escrita, mas a natureza dos temas tratados. 
Eduardo Hipólide (2012) destaca que o melodrama, sacrificando 
a complexidade em prol da intensidade da trama, traz 
representações do Traidor, do Justiceiro, da Vítima e do Bobo, 
com uma forte esquematização e polarização. Já o folhetim, 
segundo o autor, trazendo um olhar verticalizado, distinguindo os 
heróis e os vilões, suprime qualquer possibilidade de 
ambiguidades que possa sugerir um aprofundamento 
psicológico. Tanto o melodrama quanto o folhetim apelam para 
um posicionamento do espectador. Vargas, ao analisar os textos 
utilizados em São Paulo, também salienta características do 
folhetim e do melodrama: 

 
É visível nesses trabalhos o parentesco com 
o melodrama. Pouco se preocupam os 
autores com o desenvolvimento coerente da 
trama, com a verossimilhança ou mesmo 
com a originalidade. Todos os velhos golpes 
do teatro romântico e do folhetim entram em 
cena despudoradamente. Cartas 
reveladoras, conversações ouvidas 
casualmente, conspirações de personagens 
com dupla identidade moral. A personagem é 
detalhada para explicar resumidamente as 
características fundamentais de uma 
determinada classe ou setor social. Nos 
textos típicos, o operário e o patrão são 

                                                                                             
populares (Cunha, 2003). Silva (2005) destaca que o folhetim pode ser 
entendido como um “equivalente teatral na literatura”, sendo foco do 
grande público que procurava diversão nos jornais. O folhetim se 
apropria de uma série de características do melodrama: enredo, 
personagens, linguagem, ambientação, maniqueísmo expresso, 
especialmente, entre heróis e vilãos. Aborda temas como amores 
impossíveis, intrigas, mistérios, conspirações, fugas, entre outros, de 
forma sentimentalista e exagerada.  Por terem aspectos estruturais 
semelhantes, “as duas formas [folhetim e melodrama] estão de tal 
maneira entrelaçadas que, sobretudo nos países latino-americanos, 
confundem-se, utilizando-se a palavra folhetim para referir-se ou 
explicar-se melodrama e vice-versa” (Silva, 2005, p.29).  
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sempre condutores de dois grupos sociais 
antagônicos (Vargas, 1980, p.61). 

 
 Através da opção pela apresentação da dicotomia entre 
opressor e oprimido, característica do melodrama, os diferentes 
textos dramáticos utilizados repetem constantemente o mesmo 
confronto entre “o bem” e o “mal”, que nunca chega ao 
apaziguamento. Essa tendência estimula o espectador a uma 
atitude de resistência, fator esse destacado por Vargas, como 
sendo a principal característica que distingue o melodrama do 
drama libertário: 
 

Quando o pano desce, as catástrofes que se 
abateram sobre o operário não constituem 
um ponto final. São claramente indicadas 
como episódios de uma cadeia muito tensa, 
prestes a romper-se pelo esforço do 
proletariado. É verdade que o operário 
protagonista é invariavelmente aniquilado 
pela exploração. Mas a sua condenação 
social é rodeada por ameaçadoras 
advertências aos responsáveis pelo poder 
(1980, p. 60). 

 
 A forma de construção desse texto, simples e didática, 
tinha o objetivo de fazer com que o público compreendesse 
basicamente a teoria libertária e refletisse sobre sua condição de 
vida. Assim, reconhecendo as situações representadas, 
familiarizando-se com elas e se identificando com as 
personagens apresentadas, Luciana Arêas (1996) defende que o 
público seria incentivado a lutar em prol da nova sociedade 
anarquista que, apresentada de forma atraente, envolvia o 
espectador em uma grande catarse. 
 Desse modo, o processo de identificação, isto é, a 
tomada de consciência de classe através do teatro, se dava 
devido à simbologia apresentada pelas personagens, construindo 
uma aproximação entre semelhantes ou provocando uma 
oposição pela diferenciação, conforme explica Isabel Bilhão: 
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A aproximação aos iguais ocorreria, nesse 
caso, pela valorização do trabalho e por sua 
transformação em emblema de luta e 
reconhecimento; ao passo que a 
diferenciação passaria tanto pela denúncia 
da oposição de interesses, em relação aos 
“exploradores capitalistas”, quanto pela 
demonstração das diferenças dos operários 
em contraposição às “classes perigosas” 
(ladrões, desocupados, prostitutas...), 
ressaltando-se, em todos os casos, a 
necessidade de uma conduta honrada, que 
garantisse aos operários diferenciarem-se 
objetivamente desses grupos (2008, p. 33). 

 
 O imaginário operário criado na cena devia ser, portanto, 
reforçado pela diferenciação/semelhança, num processo de 
reafirmação da simbologia anarquista e, ao mesmo tempo, expor 
uma condenação do universo opressor com os seus valores 
ligados ao capitalismo. A esse teatro também cabia diferenciar o 
trabalhador, e levá-lo a valorizar a relação coletiva e o 
compromisso com o social. 
 
1.2.2.2 A cena e seus desdobramentos 
  
 A constituição dos grupos teatrais operários em São 
Paulo, segundo as autoras Lima e Vargas (1986), era motivada 
por operários que se reuniam pelo desejo de representar, sem 
que houvesse nos grupos qualquer distinção com relação à 
profissão ou associação à qual pertencia o trabalhador 
interessado em ingressar no grupo. Essa característica se 
manifesta na formação dos primeiros grupos de teatro operário 
no país, no final do século XIX e início do século XX. No entanto, 
após o ano de 1905, as autoras destacam uma mudança nesse 
procedimento. Aos operários que desejavam ingressar nos 
grupos pedia-se que tivessem tempo disponível para se dedicar 
ao teatro, e que já tivessem um treinamento especifico, oferecido 
pelas associações operárias, para atuar em dramatizações.  

Em Pelotas, nas pesquisas sobre a atuação do Grupo 
Teatral Cultura Social, constatei, através de anúncios publicados, 
que se oferecia um curso de preparação para os operários que 
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se dedicavam ao fazer teatral na Liga Operária da cidade. O 
curso ofertado iniciou no dia 03 de dezembro de 1914, sob a 
responsabilidade de Santos Barbosa, conforme anúncio 
publicado: 

 
Curso de Arte de Representar 
O Grupo Teatral Cultura Social, esforçada 
associação de amadores dramáticos 
operários, inaugura amanhã, na sua sede 
social, sita na Casa dos Trabalhadores, um 
utilíssimo curso de arte de representar, para 
os membros de seu corpo cênico

20
.  

  
É possível perceber que, embora o objeto de estudo de 

Lima e Vargas (1986) seja a cidade de São Paulo, o caso 
pelotense se enquadra na divisão cronológica adotada por elas, 
com relação à dedicação à arte teatral: iniciou após o ano de 
1905 e já em suas origens teve as atenções voltadas para a 
formação dos operários-atores. 
 Eduardo Hipólide (2012) destaca que em São Paulo e Rio 
de Janeiro os ensaios e reuniões dos grupos teatrais operários 
eram frequentes, embora se concentrassem mais nos finais de 
semana, devido à rotina extremamente pesada à qual estava 
submetida a maioria do operariado daquele período. Lima e 

                                            
20

 O Rebate, Pelotas, 02 de dezembro de 1914. Poucos meses depois o 
curso foi interrompido devido a uma enfermidade que se abateu sobre 
Santos Barbosa, conforme publicado no jornal carioca A Voz do 
Trabalhador, em 1º de Maio de 1915, na coluna intitulada Pelotenses...: 
“Continuando ainda de cama o companheiro Santos Barbosa, não tem 
podido funcionar o curso de arte de representar, adotado pelo 
G.T.C.S.”. No entanto, o recesso não durou muito tempo, visto que o 
curso logo retornou às suas atividades, conforme noticiado pelo jornal 
pelotense O Rebate, em 25 de maio de 1915. Conforme essa mesma 
notícia, os encontros eram semanais e tinham uma hora de duração, de 
acordo com o anúncio a seguir: “Curso de Arte de Representar. Acaba 
de ser definitivamente intalado na Casa do Trabalhadores, o curso 
dramático do G. T. Cultura Social, que funcionará todos os sabados, 
das 20 as 21 horas”. 
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Vargas (1986) salientam que em São Paulo os ensaios ocorriam, 
quando o grupo não tinha uma sede, na casa dos participantes. 
Era dada muita importância a esses momentos, visto que, nas 
palavras de Lima e Vargas: “Se todos os homens são artistas, o 
melhor resultado é muito simplesmente resultado de mais 
trabalho” (1986, p.212).  
 Quanto à participação de trabalhadores nos grupos de 
teatro operário no início do século XX no Brasil, de acordo com 
Edgar Rodrigues (1988), era a maioria masculina. Há indícios da 
presença feminina em alguns grêmios, porém o autor destaca 
que era ínfima, o que demonstrava a inclinação à utilização de 
poucas personagens femininas nas peças operárias. Além disso, 
os demonstrativos das despesas das festas realizadas pelos 
grupos operários, em alguns casos, registram a presença de 
gastos com atrizes remuneradas, o que sugere que a 
participação feminina não era algo bem quisto socialmente por 
alguns grupos operários.  
 No entanto, essa postura não era hegemônica, visto que 
houve grupos em que a participação feminina e até mesmo 
infantil se tornou habitual, na medida em que o trabalho feminino 
e infantil também se tornaram recorrentes, fato destacado por 
Vargas (1980), com relação à cidade de São Paulo. Esse 
aspecto estava bastante ligado à ideologia professada pelo 
grupo. No caso dos anarquistas, por exemplo, a participação da 
mulher não só era uma constante no teatro, mas também na 
organização das sociedades, mobilizando eventos, realizando 
conferências, publicando colunas em jornais operários. O Grupo 
Teatral Cultura Social foi um exemplo de grupo no qual a mulher 
desenvolveu ampla militância, conforme demonstrarei 
posteriormente. 
 De acordo com Silvana Garcia (1990), os espetáculos 
operários adotavam nos seus procedimentos de cena os 
mesmos moldes empregados pelo teatro tradicional da época, ou 
seja, criava-se a cena a partir de estruturas simplistas de divisão 
de palco. Embora não tenha encontrado explicações sobre a 
cena operária em Pelotas, adoto neste estudo a perspectiva que 
os pesquisadores apontam para o teatro operário e não operário 
do período aqui pesquisado. Como é o caso do estudo sobre o 
teatro da União Beneficente e Recreativa Operária (UBRO), 
atuante de 1931 a 1951 – elaborado por Vera Collaço, no qual 
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ela destaca que o teatro feito pelos operários adotou os mesmos 
procedimentos do teatro profissional brasileiro; resguardadas as 
diferenças econômicas, de conhecimentos cênicos e de materiais 
disponíveis: “este processo de montagem, das companhias 
profissionais, transferia-se para os grupos operários [...]” (2010, 
p. 168). 
 As apresentações dessas criações teatrais, na cidade de 
São Paulo, conforme relata Vargas (1980), ocorriam nas festas 
de propaganda libertária, geralmente nos sábados à noite, e se 
constituíam numa coletânea de manifestações artísticas, 
envolvendo canções, conferências, poemas, teatro e baile. 
Começavam por uma canção, e entre ela e a representação 
dramática havia uma conferência com um tema de interesse da 
militância, seguida de um drama principal. Além disso, havia uma 
parte dedicada a variedades, na qual constantemente eram 
realizadas apresentações de números infantis. Por fim, o baile 
encerrava a noite de lazer operário.   
 Este baile era uma atividade alvo de debates no período. 
Alguns grupos defendiam que o baile não estava em congruência 
com a luta operária, visto que facilitaria a imoralidade e a 
degeneração da classe. Neste sentido a preocupação era tanta 
que alguns grupos teatrais continham em seus estatutos a 
proibição da apresentação de seus elencos em eventos 
operários que fossem finalizados com bailes, sendo permitida a 
participação somente em “noitadas artísticas”. Refletindo as 
divisões no seio operário, “essas críticas a uma atividade 
puramente recreativa apenas manifestam as contradições 
existentes no movimento libertário no que diz respeito à ‘moral”. 
(Lima e Vargas, 1986, p.199). No entanto, a ocorrência de bailes 
nos eventos operários era frequente, visto que significava para 
os trabalhadores, cansados da luta e sacrifícios diários, uma 
possibilidade de diversão, e até mesmo de formação de 
amizades e constituição de famílias através da união amorosa 
entre operários. 
 Além dos eventos que eram regulares, conforme indica 
Rodrigues, os grupos operários costumavam realizar festas de 
propagandas alusivas a datas importantes para o movimento 
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operário: “Era hábito comemorar o 1º. de Maio
21

, 14 de Julho 
(Tomada da Bastilha)

22
 e o 13 de Outubro (fuzilamento de 

Ferrer
23
) com a representação de peças sociais” (Rodrigues, 

1992b, p. 60). Esses momentos também serviam como apoio a 
movimentos internacionais, como os movimentos pacifistas que 
antecederam a Primeira Guerra Mundial; o repúdio a condenação 
à morte dos anarquistas italianos Sacco e Vanzetti, julgados nos 
EUA; a Guerra Civil Espanhola e a resistência antifascista, que 
recebeu apoio financeiro dos grupos libertários. Os movimentos 
internacionais de apoio operário se manifestavam em situações 
nas quais o operariado se sentia reprimido. Vargas (1980) 
salienta que nessas ocasiões, a receita dos festivais, quando 
havia, embora em caráter simbólico, devido aos poucos 
rendimentos que proporcionam, eram enviadas e serviam de 
apoio e incentivo à luta. 
 Os encontros operários paulistas geralmente começavam 
por volta das 20h do sábado e se estendiam até 4h ou 5h da 
manhã do domingo (Vargas, 1980). Esse fato permite reforçar 
que havia uma grande dedicação do tempo de lazer do operário 
ao teatro. De acordo com Loner, 
 

com eles [libertários] desabrochou o teatro 
operário, que já estava presente desde os 
primeiros grupos socialistas, mas que 
encontrou seu maior desenvolvimento nessa 
fase, pois em sua tentativa de ocupar todo o 
tempo do lazer proletário, para não deixar 
que recaíssem sob a influência da Igreja, ou 
desperdiçassem seus tempos livres com 
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 O dia 1º de Maio era a data máxima do movimento operário. Nesse 
dia os trabalhadores saiam às ruas para entoar canções, divulgar sua 
situação e reivindicar melhorias. Sempre com a máxima da liberdade e 
da justiça social. 
22

 A Tomada da Bastilha ocorreu no dia 14 de julho de 1789 e é um 
marco da Revolução Francesa. Neste dia, a fortaleza da Bastilha, local 
onde os inimigos da realeza eram encarcerados, foi tomada pelos 
revolucionários (Vicentino, 1997). 
23

 Fundador do Ensino Livre e da Escola Moderna – modelo educacional 
que se tornou fundamental para a classe operária -, Francisco Ferrer foi 
condenado ao fuzilamento após ter sido preso na Semana Trágica, em 
Barcelona, em 1906, durante um levante operário (Hardman, 1991). 
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mexericos ou álcool, eles inauguraram as 
veladas

24
, promoções para todo o sábado ou 

domingo, contando com matiné para 
crianças, canções e declamações, 
conferências, bailes e quadros cômicos, além 
de peças teatrais cuidadosamente escolhidas 
para consolidar as crenças e aspirações do 
grupo (2007, p. 515). 

 
 Essas apresentações operárias ocorriam nos palcos-
salões e auditórios das associações operárias, que, conforme 
aponta Silvana Garcia (1990) eram estruturalmente pouco 
adequados a manifestações teatrais, nas quais a plateia era 
irrequieta e participante, composta de famílias inteiras, incluindo 
crianças. 
 Quanto à relação estabelecida entre o ator e o 
espectador, em São Paulo, Vargas (1980) destaca que quando 
são encontradas notícias sobre os momentos das 
apresentações, é possível perceber a constante sonoridade da 
plateia, demonstrando a aprovação ou reprovação da postura da 
personagem. O teatro, como porta voz dos conflitos vivenciados 
pela classe, acabava por estimular a expressão dos operários 
que, guiados pelos atores, “embarcavam” na encenação. 
Hipólide também destaca esse aspecto em seu estudo das 
apresentações de teatro anarquista, da cidade de São Paulo e 
Rio de Janeiro:  
 

O interessante de se notar nos relatos de 
alguns jornais libertários é a reação do 
público aos espetáculos. Reação emotiva, 
enérgica, por vezes violenta: manifestava-se 
de acordo com o envolvimento do espectador 
na trama encenada. Eram frequentes os 
insultos de espectadores exaltados contra 
personagens que representavam a 
exploração, o exercício de poder ou 

                                            
24

 Ato de velar, vigília. Nome pelo qual eram identificadas, às vezes, as 
festas de propaganda operária nos periódicos. 
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simplesmente a velhacaria (Hipólide, 2011, p. 
547-548). 

 
 Assim, aponto que a plateia do teatro operário anarquista 
passou por um processo de conquista da palavra, que foi muito 
importante para o amadurecimento de sua luta. Os operários 
aprenderam a “ter voz” desenvolvendo uma forma própria de 
teatro, na qual, conforme destacam Lima e Vargas, o importante 
era “a clareza na transmissão de uma ideia já formulada no 
discurso verbal. E é sobre a palavra que se apoia o espetáculo, 
ignorando o poder de sedução da imagem” (1986, p.173). 
 Com relação à imagem na composição material da cena, 
era usual, na produção teatral do período, a reutilização de 
figurinos e cenários. Vargas (1980) destaca que em São Paulo 
era comum a existência de figurinos característicos dos 
representantes das classes – patrão e trabalhador –, que eram 
reutilizados de acordo com os personagens de cada encenação. 
Era habitual no teatro brasileiro, até a metade do século XX, o 
reaproveitamento dos componentes materiais da cena, conforme 
salienta Vera Collaço: 

 
No rápido processo de criação do 
espetáculo, que ocorria nos grupos 
amadores, e mais veloz ainda nas 
companhias profissionais, os componentes 
materiais da cena – cenário, figurino e 
objetos de cena – eram, normalmente, 
adaptados e aproveitados de espetáculos 
anteriores. Com isso se abreviava o tempo 
de concretização do espetáculo e resultava 
em fator de economia para a produção. A 
possibilidade de aproveitamento do material 
cênico era resultante de uma concepção 
teatral, então vigente no Brasil (2010, p. 
178). 

 
 Além dos figurinos, praticamente não havia cenários 
específicos para cada peça, fato este amenizado através da 
utilização de telões pintados e objetos disponíveis nas entidades 
(Garcia, 1990). Sendo que a cenografia, no teatro brasileiro de 
então, servia como ambientação da cena, um pano de fundo, um 
acessório a mais para a composição de cena (Collaço, 2010). 
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Infelizmente, há pouco material iconográfico do teatro 
operário dos primeiros anos do século XX, bem como do teatro 
brasileiro do período. Boris Kossoy (2001) aponta que o 
surgimento da fotografia contribuiu para o registro visual e teve 
grande aceitação a partir da década de 1860. Porém, ela era 
elitizada inicialmente e foi apenas na passagem do século XIX 
para o século XX que ocorreu um processo de ampliação do 
alcance da fotografia, principalmente com a chegada ao mercado 
de novas e mais simples técnicas fotográficas. Fernando Souza 
destaca que, no Brasil, 

  
o efetivo crescimento da classe média, 
particularmente no Rio de Janeiro, resultou 
em uma crescente demanda do mercado 
consumidor de imagens. O novo modo de 
expressão e registro chegou ao alcance de 
novos usuários, como comerciantes urbanos, 
professores, profissionais liberais, 
funcionários públicos, artistas, entre outros 
que almejavam ter sua imagem eternizada 
pela fotografia (2011, p. 6). 

 
 No entanto, mesmo com um maior alcance entre a 

população, para um grupo teatral operário registrar sua atuação, 
era algo ainda muito difícil. Além disso, segundo Tânia Brandão 
(2002), a inexistência de fotos de cenas teatrais nesse período 
também ocorre devido à limitação técnica, pois, na época, as 
fotos deveriam ser tiradas, geralmente em estúdios, em pose 
hierática e sem movimentos.  

Sendo assim, há escassez de fotografias ou até mesmo 
desenhos documentais na imprensa. No entanto, destaco o jornal 
A Plebe (São Paulo), como uma fonte operária muito valiosa. 
Embora não traga ilustrações referentes às manifestações 
teatrais, o periódico traz frequentemente, na primeira página de 
seus exemplares, imagens alusivas à situação operária, e, em 
menor número, nas páginas seguintes, fotos referentes à 
mobilização operária. 

Essa ausência de material visual teatral dificulta uma 
reconstrução dos elementos que compunham a cena dramática 
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operária, assim como seus componentes espaciais. Logo, 
conforme Lima e Vargas (1986) destacam, a reconstituição visual 
desse teatro é algo, basicamente, especulativo. 
 Todos os elementos aqui apresentados – treinamento do 
operário-ator, participação feminina, constituição da cena, 
frequência de ensaios, locais de apresentação, relação entre o 
público e os atores, constituição dos figurinos e dos cenários, 
entre outros - compõem e caracterizam o teatro operário. As 
apresentações teatrais, geralmente, estavam atreladas às festas 
de propaganda operária libertária que, conforme sugere 
Hardman (1980), revelavam a espontaneidade e a diversidade 
operária. As atrações artísticas, aliadas as conferências, 
promoviam a reflexão e contribuíam para a emancipação dos 
trabalhadores. 

A autora gaúcha Beatriz Loner também refletiu acerca da 
forma como o teatro foi utilizado pelos militantes anarquistas:  

 
Atuar no teatro era, assim, uma forma 
privilegiada de educação e formação de 
novos valores, que se refletia na educação 
familiar infantil, elemento chave para a 
formação de homens livres, na concepção 
libertária. Se o teatro deveria servir para a 
conscientização do operariado, a própria 
forma como se organizava a representação 
tinha a intenção de preencher o espaço 
destinado ao lazer [...] (1999, p. 138). 

 
 O teatro também promovia a solidariedade no meio 
operário através de apresentações com fins beneficentes. Servia 
de instrumento para a obtenção de recursos direcionados aos 
periódicos libertários, ao auxílio a companheiros presos ou 
doentes, a viúvas ou a operários fisicamente incapazes de 
trabalhar.  Como bem destaca Rodrigues (1988, p. 170): “O 
Teatro anarquista no Brasil, ao longo de meio século de 
existência, realizou excelente obra de alcance ideológico, e pôs 
em prática o sentimento de solidariedade humana". Diversos 
foram os auxílios prestados a companheiros libertários e 
significativa foi a movimentação da classe operária que movia a 
engrenagem teatral para que fossem arrecadados os valores 
necessários. 
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Saliento, por fim, o caráter pedagógico do teatro operário. 
Conforme já citei anteriormente, muitos operários não eram 
alfabetizados, logo, um meio mais direto e eficaz de instrução era 
a utilização dessas dramatizações: 

 
Se, por um lado, estes teatros podem ser 
analisados como fazendo parte de uma 
tradição que é a do teatro feito por e para 
trabalhadores, por outro, eles podem ser 
percebidos como fazendo parte, também, de 
outra longa tradição que é a de se considerar 
o teatro como um instrumento pedagógico 
(Collaço, 2008, p.4). 

 
 Partindo da afirmação de Vera Collaço acerca do teatro 
operário, é possível refletir sobre o caráter pedagógico que os 
espetáculos anarquistas exerciam sobre seu público receptor. 
Através das encenações, a comunidade operária tinha acesso 
mais tangível à ideologia anarquista. Vendo a representação de 
sua realidade, o operário tinha a possibilidade de analisar com 
mais clareza a forma pela qual poderia lutar e contribuir para a 
melhora da situação em que se encontrava.   
 Em outras palavras, o teatro adquire, então, um potencial 
didático, no sentido atribuído por Pavis (2008)

25
, de forma que a 

identificação com as problemáticas encenadas e o desejo de 
conquista de igualdade levavam o trabalhador que assistia às 
apresentações a um instinto de luta e vitória.  

Assim, as dramatizações serviam para fomentar o 
sentimento de união, mobilização e solidariedade do grupo. O 
palco, eivado de tons melodramáticos, trazia para debate o 
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 Para Pavis, “é didático todo teatro que visa instruir seu público, 
convidando-o a refletir sobre um problema, a entender uma situação ou 
a adotar uma certa atitude moral ou política. Na medida em que o teatro 
geralmente não apresenta uma ação gratuita e privada de sentido, um 
elemento de didatismo acompanha necessariamente todo o trabalho 
teatral. O que varia é a clareza e a força da mensagem, o desejo de 
mudar o público e de subordinar a arte a um desígnio ético e ideológico” 
(2008, p. 386). 
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cotidiano operário, discutindo questões que perpassavam pelo 
seu dia a dia. 

 

1.3 OUTROS GRUPOS OPERÁRIOS E OUTROS OLHARES 
 

 É importante salientar as variadas formas de 
manifestação do teatro operário existentes no Brasil para que 
não se cometam generalizações ao abordar o tema. Há, na 
história do movimento operário no Brasil, uma multiplicidade de 
linhas ideológicas e diversas formas de militância no teatro. Os 
estudos recentes da atuação de grupos específicos de teatro 
operário trazem valiosas informações que se destacam por 
oferecerem diferenciações da visão geral do teatro feito por 
trabalhadores. Um destes principais estudos é a obra, já citada, 
de Maria Thereza Vargas intitulada O Teatro Operário na cidade 
de São Paulo (1980). 
 A forma de construção da representação teatral estava 
diretamente vinculada e era constantemente influenciada pela 
ideologia dos participantes que compunham a associação 
responsável pelo grupo. O teatro desenvolvido por grupos 
anarquistas tinha pontos que divergiam de montagens 
influenciadas por outras ideologias, como a socialista, a 
comunista, entre outras. Atentar para essas divergências é 
fundamental para uma melhor compreensão acerca dos 
operários do período e das especificidades dos tipos de teatro 
desenvolvidos por eles. 
 Em busca de outros grupos de teatro operário que, 
mesmo considerados não anarquistas, tiveram algum tipo de 
atuação libertária, optei por dirigir o olhar para um grupo que 
existiu no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, vizinha 
de Pelotas, a fim de buscar outras “identidades” do fazer teatral 
operário. Para tal, utilizo a obra de Marcos César da Silveira 
denominada O Teatro operário em Rio Grande na época das 
primeiras chaminés (1999).  
 Criada em 1893, a sociedade União Operária de Rio 
Grande se caracterizou por ser mutualista de caráter socialista. A 
partir do início do século XX, porém, conforme afirma Marcos 
César da Silveira (1999), passou a ter uma prática político-
sindical reformista, agindo dentro dos marcos legais, 
burocratizando-se, e tendo lideranças cada vez menos 
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proletárias. Estas lideranças mantinham boas relações com a 
intendência da cidade, tentando manter aberto um canal de 
diálogo com os governantes, buscando se beneficiar deste 
vínculo. A militância da associação se situava na fronteira entre 
valores burgueses e valores operários. Silveira destaca que 

 
enquanto alguns valores e práticas 
pontualmente associados a burguesia eram 
combatidos, como o individualismo e a 
exploração capitalista, outros eram acatados 
e inclusive eleitos enquanto autênticos 
valores operários. Neste caso, destacava-se 
a defesa de valores ligados a família, aos 
bons costumes, a moralidade, e a castidade 
feminina (1999, p. 117). 
 

 Para a transmissão desses valores, o Grêmio Dramático 
Lírico da União Operária de Rio Grande, criado em 1902, 
contava com uma biblioteca na qual eram selecionadas, entre os 
textos doados, as obras que mais se adequavam à 
representação. Dentre as mais utilizadas, predominavam as 
comédias e os dramas realistas

26
. Os textos também poderiam 

ser trocados entre as associações operárias, através da rede de 
solidariedade existente no período, que visava o fortalecimento 
operário e apoio mútuo. As montagens seguiam, em geral, 
identificadas com a tendência do movimento operário de realizar 
um teatro de caráter pedagógico. Na década de 1910, o teatro 
realizado pela União Operária não promoveu a divulgação de 
valores libertários, mas, contrariamente, utilizou em suas “peças 
de propaganda” operária, dramas de inspiração conservadora, 
que estavam mais em consonância com a visão da associação. 
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 Conforme a obra organizada por Guinsburg, Faria e Lima (2009) 
destaca, esses gêneros fazem parte de uma tendência que ocorreu no 
Brasil de se contrapor ao teatro romântico com paixões exacerbadas, o 
ritmo tenso e o “colorido forte”. Sendo que “ambos fazem da 
naturalidade um princípio norteador na criação de diálogos e cenas, 
visando a descrição mais verdadeira dos costumes da burguesia, classe 
com a qual se identificavam. Ao mesmo tempo, suas peças tem feição 
moralizadora” (Guinsburg, Faria e Lima, 2009, p. 292). 
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Este fato era alvo de críticas por parte da minoria anarquista da 
União Operária. No entanto, Silveira (1999) destaca que nem 
sempre as relações entre os vinculados à União Operária foram 
desarmônicas. Houve um momento de boas relações entre os 
socialistas e anarquistas, o que pode ser comprovado através de 
algumas apresentações, pelo grupo, de dramas vinculados ao 
ideário anarquista em seu palco-salão. Essa “boa relação” 
segundo Silveira, era justificada, pois 
 

dentre as minorias organizadas que 
animavam a vida das entidades de classe 
dos trabalhadores, tanto anarquistas como 
socialistas, aspiravam à construção de uma 
sociedade mais justa e fraterna, apesar de 
divergirem em seus métodos de luta, 
optando pela via revolucionária ou pela 
reformista. A educação das massas 
proletarizadas, encarada como um passo 
decisivo para a emancipação dos 
despossuídos, constituía outro ponto em 
comum entre anarquistas e socialistas (1999, 
p.60). 

 
 Na tentativa de instrução e conscientização do 
operariado, o teatro se insere como uma forma de alcançar o 
público sem que o trabalhador precise abdicar de seus 
momentos de lazer. Assim, divertindo e educando o operário, ele 
foi utilizado como “um verdadeiro manual falado, tocando 
diretamente o sentimento e a razão” dos operários, conforme 
indica a obra organizada por Guinsburg, Faria e Lima (2009, p. 
249). 
 O Grêmio Dramático Lírico da União Operária de Rio 
Grande se destacou por sua qualidade cênica, se apresentando 
em outros teatros locais, como no Teatro Sete de Setembro e no 
Teatro Polytheama. Mas essa “fama” se espalhou também pela 
cidade vizinha de Pelotas, onde o grupo se apresentou, em 1907, 
no Clube Caixeral de Pelotas. 
 Em sua sede, a União Operária tinha palco próprio para o 
desenvolvimento de suas apresentações, o que facilitava o 
desenvolvimento das atividades culturais: 
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A utilização do palco-salão para práticas 
culturais, de lazer, educacionais, instrutivas, 
sindicais e políticas ilumina tanto a 
intensidade da vida associativa desenvolvida 
nesta entidade, como também a existência 
de uma extraordinária economia de espaço 
destinada a potencializar ao máximo o poder 
de ação da entidade (Silveira 1999, p.70). 

 
 Silveira (1999) salienta que entre os grupos operários que 
atuaram no Brasil durante o período, a escassez de recursos era 
uma constante. Da mesma forma, o Grupo rio-grandino 
enfrentava uma situação financeira que limitava seu fazer teatral. 
Sendo assim, a associação alternava a frequência da realização 
dos encontros operários, denominados pelo grupo como 
matineés, em seu palco-salão. Durante vários anos ocorreram 
apenas aproximadamente quatro apresentações por ano, nas 
datas significativas para a União Operária. No entanto, partir de 
1916, as matineés em seu palco-salão, nos domingos à tarde, 
passaram a compor a programação cultural da associação, 
servindo também para arrecadar verbas. Nesse sentido, é 
necessário frisar o caráter beneficente das apresentações que lá 
também ocorriam. Eram destinadas ao auxílio em casos de 
doença e morte de operários.  
 Silveira (1999) aponta como um dos motivos principais da 
dificuldade financeira da União Operária - que também era 
determinante na escolha dos textos a serem representados - a 
necessidade da contratação de atrizes para as representações, 
uma vez que o Grupo não aceitava mulheres associadas entre 
seus amadores. Além disso, havia uma hierarquia nos 
pagamentos, de acordo com os gêneros dramáticos. O autor 
destaca que as atrizes recebiam mais para atuar em dramas e 
melodramas do que em comédias.  
 Essa relação entre os gêneros, minimizando a 
participação da mulher, no teatro da União Operária em Rio 
Grande é muito importante e revela muito de sua posição nas 
relações sociais, conforme salienta Silveira:  
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Este silêncio da voz feminina na vida 
associativa da União Operária constitui um 
indício da existência de valores e práticas 
machistas na vida desta Associação, o que 
não é nada estranho, tendo-se em conta o 
reconhecido conservadorismo do operariado 
brasileiro (1999, p. 73, grifo do autor). 

 
 No entanto, quando analisa a presença de operários-
dramaturgos no Grupo rio-grandino, além de referências 
masculinas, o autor destaca a atuação de Agostina Guizzardi, 
autora representante da presença libertária na cidade de Rio 
Grande, que escreveu os dramas Honra Proletária e Amor e 
Ouro. Neste último, Agostina traz como protagonista uma 
personagem feminina, fato não corrente nas peças do grupo. 
Mesmo com esse destaque na figura feminina, Loner (1999) 
ressalta que no texto de Amor e Ouro - que teve como atores, em 
sua montagem, as principais lideranças socialistas e anarquistas 
da União Operária - das oito personagens existentes, somente 
uma é mulher. O drama Amor e Ouro teve grande aceitação, 
sendo, inclusive, apresentado fora de entidades de classe do 
operariado, fato este não usual na dramaturgia operária que 
ficava restrita às suas instituições.  
 Com relação à composição material das montagens 
teatrais do grupo, o figurino e a cenografia das peças eram 
reaproveitados entre as montagens, indo ao encontro da 
tendência do teatro brasileiro do período. Essa característica é 
tratada por Vera Collaço, ao afirmar que, 
 

da mesma forma que acontecia na 
elaboração dos cenários, os figurinos eram 
confeccionados a partir do aproveitamento 
dos resquícios de espetáculos anteriores, o 
que demonstra a ausência de preocupação 
com a unidade do conjunto que 
caracterizava, então, a prática cênica no 
Brasil (2010, p. 184). 

 
 Uma característica que se destaca, no entanto, é que 
quando havia a contratação de uma atriz, esta era responsável 
pela confecção de seu figurino. Outro fator interessante é que, a 
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partir do ano de 1919, a União renova seus cenários, cuja 
construção ficou sob a responsabilidade do cenógrafo Bastos 
Guerra. Com relação à sonoplastia, até o ano de 1910 a União 
Operária possuía seu próprio conjunto musical: a Banda de 
Música da União Operária. No entanto, após esse período, 
Silveira (1999) constata que a associação vendeu seus 
instrumentos e passou a alugar o serviço. 
 Os atores, diretores e/ou ensaiadores - responsáveis pela 
obra dramática - do Grupo eram membros da associação, sendo 
que alguns possuíam uma posição de destaque no movimento 
operário local e regional. O ator da União adquiria experiência 
pela convivência e trabalho com atores mais experientes do 
Grupo. Vera Collaço também disserta sobre o modo de formação 
do ator que, assim como ocorria com os cenários e os figurinos, 
também refletia uma tendência dos grupos profissionais e 
amadores no país: 
 

O aprendizado do ofício de ator no Brasil, até 
a década de 1940, se fazia, essencialmente, 
no palco. [...] A observação do outro – o 
amador captando do teatro profissional, o 
ator iniciante pautando-se pelo ator iniciado – 
era a fonte de onde provinha o conhecimento 
dos ‘truques’ do ofício. Com isso 
consolidava-se no país esta ‘escola de 
interpretação’, onde se aprendia o ofício na 
‘raça’ (2010, p.187). 

 
 Os operários amadores da União Operária (RS) eram, de 
certa forma, comissionados pela associação, através da isenção 
do pagamento das mensalidades e de aluguéis nos quartos da 
União Operária, nos quais costumavam morar. Essa 
possibilidade de habitar com o mínimo de condições dignas - se 
comparadas com os horrores do período -, próximo ao centro e 
sem onerar seu salário, além do acesso ao espaço associativo e 
cultural da União, era um forte atrativo para os operários 
ingressarem nas atividades teatrais. 
 A União Operária (RS), através de suas atividades 
teatrais, funcionou como uma forma de fazer convergir a cultura 
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“oficial” e a cultura operária. Com a tendência da realização de 
um teatro operário mais atrelado à propagação de valores 
burgueses, a União Operária se destacou pela longa 
permanência de suas apresentações dramáticas, até pelo menos 
a década de 1950, conforme referências encontradas por Silveira 
(1999). 
 O Grêmio Dramático Lírico da União Operária de Rio 
Grande se destaca como exemplo de um grupo teatral, que 
atuou no início do século XX, constituído por trabalhadores, mas 
que não professava o ideal libertário. Por esse aspecto, produzia 
uma manifestação artística diferenciada, com olhar voltado para 
a defesa de valores vinculados à sociedade burguesa. No 
entanto, mesmo com essa característica conservadora, o teatro 
realizado pela União Operária teve entre seus integrantes 
anarquistas que, embora em menor número, conseguiram deixar 
marcas de seu ideal na trajetória do Grupo. 
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CAPÍTULO II ASCENSÃO RUBRO-NEGRA NA LIGA 
OPERÁRIA DE PELOTAS E O GRUPO TEATRAL CULTURA 
SOCIAL  
 

A humanidade não poderia 
caminhar, nem a ciência e a arte 
evolucionariam, sem esse espírito 
de rebeldia, de insubmissão de não 
conformidade, que é o mais 
profundo propulsor do progresso. 
(Azorin

27
) 

 
 A década de 1910 foi um período de intensa 
movimentação anarquista na Liga Operária de Pelotas com a 
criação de diversos grupos sediados na Associação. Esta década 
foi muito promissora para as ideias libertárias não só no estado 
do Rio Grande do Sul, mas também em outros estados do Brasil. 
Petersen e Schmidt comentam sobre o período e o destacam 
como: 

 
[...] especialmente importante na trajetória 
dos anarquistas no Rio Grande do Sul, como 
de resto foi no Rio de Janeiro e em São 
Paulo. Sua negação da “política no seio do 
proletário”, do Estado, da guerra, da religião 
e a proposição de uma nova sociedade que 
teria por base o sindicato, desde logo fizeram 
com que fosse central em sua estratégia de 
preparação do “homem novo” para a nova 
sociedade (2004, p. 217). 

 
 O Grupo Teatral Cultura Social exerceu intensa militância 
anarquista através de suas diversas apresentações teatrais. Este 
Grupo funcionava no prédio da Liga Operária de Pelotas e tinha 
entre seus integrantes homens e mulheres engajados 
politicamente, envolvidos também em outros projetos militantes. 

                                            
27

 Citação feita por Santos Barbosa, no texto intitulado O Povo é livre, 
publicado em O Rebate, dia 17 dez. 1914, na coluna Opiniões alheias. 
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Nesse capítulo abordo aspectos referentes à Liga Operária de 
Pelotas durante a década de 1910, os grupos que lá 
funcionaram, seus sócios, suas atividades e a visão de seus 
integrantes com relação à arte. Para tanto, utilizo, além da 
bibliografia que tangencia o tema, informações publicadas em 
periódicos do período. 
 
2.1  LIGA OPERÁRIA DE PELOTAS E O 

ANARCOSSINDICALISMO 
 

 A Liga Operária de Pelotas foi fundada em 1889 a fim de 
reunir operários e empresários. Segundo Beatriz Loner (1999), 
essa associação foi criada com o intuito de fazer reivindicações 
acerca de uma tarifa especial criada pelo gabinete do Presidente 
do Conselho de Ministros e Ministro da Fazenda, João Alfredo, 
que prejudicou tanto patrões quanto operários. A agremiação 
surgiu com o nome de Congresso Operário e em 1890 mudou a 
sua denominação, passando a se identificar como Liga Operária 
de Pelotas. Em jornais do período há também referências à Casa 
dos Trabalhadores, ao que tudo indica, a Liga Operária foi 
considerada e, por vezes, denominada como tal. Outro termo que 
também faz alusão à Liga é União de Classes Várias ou União 
de Ofícios Vários. 
 Na tese de Beatriz Loner sobre a organização e 
mobilização operária em Pelotas, entre os anos de 1888 e 1937, 
podemos observar que, na década de 1910, a ideologia 
anarquista era muito atuante na cena teatral local: 

 
Os anarquistas estavam presentes com o 
Grupo Dramático Lealdade, em 1915 e 1916 
e o Arthur Azevedo em 1917 [...] além do 
próprio Grupo Teatral Cultural Social, órgão 
da Liga Operária. Mas vários outros grupos 
denotam a presença anarquista, como o 
Grêmio Dramático Amor à Arte, que estreou 
na Liga em 1918, o Culto à Arte, também de 
1918, além do Harmonia e Progresso, de 
1915 (Loner, 1999. p. 135). 

 
 De acordo com Loner (1999), nas duas primeiras 
décadas de existência a Liga Operária de Pelotas teve uma 
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hegemonia burguesa, com membros empresários, donos de 
fábrica, oficinas e jornais. A presença de sócios donos de 
empresas, ou mais atrelados à classe média e alta, facilitou a 
aquisição de um prédio para sediar a associação. O prédio da 
Liga estava bem localizado no centro de Pelotas, na Rua XV de 
Novembro, nº. 757, e tinha amplos salões que possibilitavam a 
ocorrência de mais de uma reunião em paralelo. No decorrer de 
sua trajetória ocorreram diversas cisões internas na associação 
advindas de diferenças ideológicas.  
 Em meados da década de 1910, a diretoria da Liga era 
composta em maioria por anarquistas, e seu prédio foi 
intensamente utilizado para organização e propagação ácrata 
através da criação e atuação de sindicatos de resistência e 
entidades anarquistas, dentre as quais se destacam: Federação 
Operária (1913), Centro de Estudos Sociais (1914), Grupo 
Teatral Cultura Social (1914), Grupo Musical 18 de Março (1914), 
Grupo Iconoclasta (1914), Ateneu Sindicalista Pelotense 
(1914)

28
, Escola Primária (1914), com aulas noturnas gratuitas 

para crianças e adultos; Sindicato dos Inquilinos (1915), Centro 
Feminino de Estudos Sociais (1915), Núcleo Popular Pró-Paz 
(1915), Grupo Juventude Anti-militarista (1915), Banda Musical 
11 de Novembro (1916), Escola Racionalista ou Moderna (1918), 
Núcleo Comunista de Pelotas (1919). Beatriz Loner (1999) 
disserta a respeito do surgimento desses grupos: 

 
Junto à Liga, desenvolveram-se várias 
associações e grupos [...]. Pela análise, 
percebe-se que o ponto máximo de atividade 
do grupo libertário, em termos de 
manifestações culturais, ocorreu nos anos de 
1914 e 1915, nos quais havia em atividade 
grupo teatral, banda musical, centro feminino 
e de jovens, centro de estudos e um grupo 
de pensamento libertário, escola de teatro, 

                                            
28

 Segundo o jornal A Voz do Trabalhador, do dia 20 jul. 1914, a 
finalidade desta agremiação era instruir, educar e preparar o operariado, 
com aulas semanais de ensino elementar, ensino oratório, preleções 
sociológicas, entre outros. 
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escola para crianças e Atheneu operário para 
adultos, além da manutenção de um jornal 
em 1915 e outro em 1916. Lutas políticas e 
reivindicatórias de caráter popular e pacifista 
eram encaminhadas através do Núcleo 
Popular Pró-Paz e do Sindicato dos 
Inquilinos, com a realização de comícios, 
entrega de moções e propaganda libertária 
(Loner, 1999, p. 186). 

 
 A seguir abordo dois destes grupos por serem os que 
mais interessavam para esta pesquisa: o Grupo Iconoclasta de 
Pensadores Livres e o Centro Feminino de Estudos Sociais. 
Além destes, abordo também, em separado, o Grupo Teatral 
Cultura Social e seu anexo, o Grupo Musical 18 de Março. 
 
2.1.1 O jornal A Luta editado pelo Grupo Iconoclasta de 

Pensadores Livres 
 

Dentre os grupos que atuavam na Liga, o Grupo 
Iconoclasta de Pensadores Livres tinha significativa atuação, 
organizando conferências e festivais. Além deste tipo de 
militância, editaram um periódico durante um curto período de 
tempo. Conforme publicado no jornal O Rebate, dia 28 de janeiro 
de 1916, estava sendo programada para o dia seguinte uma 
reunião desse Grupo para tratar da publicação de um semanário 
de propaganda anarquista e de outros assuntos da atualidade. 

O título dado à publicação semanal que circulava aos 
sábados foi A Luta. De acordo com notícia publicada no segundo 
exemplar desse periódico, no dia 19 de fevereiro de 1916, ele 
representou um incômodo para alguns: 

 
O aparecimento d’ ’A Luta’ veio perturbar o 
bom humor de muita gente honesta, para 
cujos cérebros, obcecados pela ignorância 
ou pelo interesse, nós somos uma horda de 
heréticos, dinamiteiros, bandidos homens 
universalmente perigosos à sociedade, à 
família e à religião. Sentimo-nos francamente 
lisonjeados com essa tão afetuosa coleção 
de epítetos com que costumam mimosear-
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nos os nossos inimigos sistemáticos... e os 
inconscientes. 

 
O primeiro exemplar da coleção

29
 data de 12 de fevereiro 

de 1916. Após dois meses, houve uma diminuição da frequência 
de circulação, sendo editado quinzenalmente e aumentando o 
número de suas colunas de quatro para cinco. Houve uma 
alteração no cabeçalho: foram acrescentados dois quadros, um 
em cada lado do título do jornal. No quadro à esquerda a 
seguinte frase: “Precisamos chamar a atenção dos homens 
sobre os males que sofrem e sobre a possibilidade de os 
destruir.” No quadro à direita: “De cada um conforme as suas 
forças e a cada um segundo as suas necessidades.”. 

Dentre os temas abordados pelo A Luta destacam-se: 
anarquismo, arte social, teatro livre, a questão da mulher, guerra, 
miséria, política, entre outros temas que eram de grande 
importância no seio da classe trabalhadora anarquista. Seus 
artigos tinham a autoria de diversos operários, demonstrando 
abertura para a participação coletiva. Em nota publicada no 
primeiro exemplar do periódico, dia 12 de fevereiro de 1916, há o 
convite para que os leitores fossem colaboradores do jornal 
desde que obedecessem seu programa, não o usassem para 
ataques pessoais ou questões particulares e não excedessem o 
espaço de três tiras. Para tal, as correspondências deveriam ser 
enviadas para a Liga Operária. Além dos diversos colaboradores, 
eram publicadas citações na coluna intitulada Para Refletir, que 
demonstram o amplo conhecimento intelectual daqueles que 
editavam o jornal, fazendo referências a obras diversas como, 
por exemplo, frases de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 
Friedrich Nietzche (1844-1900), Liev Tolstói (1828-1910) e de 

                                            
29

 A coleção aqui utilizada foi composta por onze (11) exemplares 
encontrados em dois (2) arquivos. Arquivo da Memória Operária do Rio 
de Janeiro-UFRJ: 12 fev. 1916, ano I, n. 1; 19 fev. 1916, ano I, n. 2; 26 
fev. 1916, ano I, n. 3; 04 mar. 1916, ano I, n. 4; 11 mar. 1916, ano I, n. 
5; 18 mar. 1916, ano I, n.6; 25 mar. 1916, ano I, n. 7. Arquivo Edgard 
Leuenroth/UNICAMP: 14 maio 1916, ano I, n.11; 31 maio 1916, ano I, n. 
12; 15 jul. 1916, ano I, n. 15; 31 jul. 1916, ano I, n. 16. 
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operários locais, como Santos Barbosa. Eis o exemplo de uma 
delas, de autoria de Santos Barbosa: 

 
A liberdade é uma condição essencial da 
vida. Procurar restringi-la ou regulamenta-la, 
como soe acontecer no moderno Estado 
burguês, que é uma função primordial do 
principio de autoridade, é proceder contra as 
leis vitais da natureza, contra o próprio 
indivíduo (A Luta, 19 fev. 1916). 

 
O interessante neste periódico é que na sua confecção 

estava envolvida boa parte da frente militante da Liga. Logo, o 
olhar sobre o A Luta e a ideologia presente no periódico permite 
que se apreenda mais sobre o posicionamento de seus 
associados, entre os quais, alguns que compunham o Grupo 
Teatral Cultura Social.  
 É possível perceber a preocupação financeira dos 
responsáveis pelo jornal, visto que em todos os números há o 
lembrete de acerto das contas de pagamento do periódico e, por 
vezes, pedidos de colaboração operária. Além disso, há o pedido 
para que aqueles que se não desejassem assinar o jornal, e o 
estivessem recebendo, que o devolvessem. Para aquisição, os 
valores das assinaturas - 500 réis – deveriam ser enviados para 
a sede da Liga. No quinto número do jornal aparece a menção a 
um cobrador das assinaturas. A contribuição de assinantes do 
jornal, bem como de associações e grupos operários, era 
fundamental para sua circulação. Um olhar sobre os balancetes 
publicados no periódico A Luta, permite apontar que a escassez 
de capital pode ter sido fundamental para a diminuição de sua 
tiragem e, posteriormente, para seu encerramento. Conforme 
balancete publicado no A Luta dia 11 de março de 1916, relativo 
aos números 1, 2, 3 e 4 – primeiro mês do jornal -, houve um 
total de 95$000 de entrada (50$000 referente ao G. L., 5$000 
anônimo, 15$000 contribuição voluntária e 25$000 assinaturas) e 
102$500 de saída (composição, impressão e despesas várias), 
restando um déficit de 7$500. Em 31 de maio de 1916 foi 
publicado outro balancete, no mesmo periódico, referente aos 
números 9, 10, 11 e 12, o qual demonstra uma entrada de 
111$700 e uma saída 197$100, totalizando um déficit de 85$400. 
Comparando os dois balancetes percebe-se um aumento nos 
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prejuízos, logo, a Liga Operária tinha que absorver um razoável 
valor não coberto com a circulação do jornal. 
 
2.1.2 Centro Feminino de Estudos Sociais 
 
 A Liga Operária de Pelotas teve uma significativa 
participação feminina. Este fato pode estar relacionado a 
participação frequente de mulheres no mercado de trabalho e a 
visão emancipadora defendida pelos anarquistas que, naquele 
momento, eram maioria na Associação. Isabel Bilhão disserta a 
respeito da mulher operária: 

 
[...] o aumento do número de mulheres 
operárias acabou por tornar inevitável o seu 
crescente reconhecimento, tanto no mundo 
produtivo, quanto no movimento operário, e 
que o fato de trabalhar fora, por mais que 
fosse criticado por alguns setores da 
sociedade, também começou a aparecer 
como um fator dignificador, que estendia às 
mulheres a honorabilidade por meio do 
trabalho. 
Portanto, tratava-se de um momento em que 
as mulheres passavam a ocupar, ainda que 
discretamente, espaços anteriormente 
predominantemente masculinos. Essa nova 
realidade acabou por marcar a construção 
identitária do operariado da cidade (Bilhão, 
2008, p. 248). 

 
 As operárias da Liga começaram a ocupar espaços e a 
se organizar. Para tanto, criaram o Centro Feminino de Estudos 
Sociais, em 16 de agosto de 1915. A edição de O Rebate do dia 
19 de agosto de 1915 divulga que a finalidade desta associação 
era propagar, entre as mulheres, as ideias de emancipação não 
só delas mesmas, mas também de toda a humanidade. O Centro 
não adotou estatutos e tinha como comissão executiva apenas 
uma secretária e uma tesoureira. As reuniões ocorriam 
semanalmente, na sede da Liga. O periódico A Luta, em 12 de 
fevereiro de 1916, divulga que Santos Barbosa estava realizando 
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às segundas à noite, palestras de propaganda feminista pelo 
Centro Feminino de Estudos Sociais. Segundo publicação do 
mesmo periódico, dia 04 de março de 1916, as palestras eram 
gratuitas e, além delas, havia aulas às 21 horas nas sextas-
feiras. 
 O Centro Feminino de Estudos Sociais também se 
responsabilizava pela organização de alguns festivais proletários, 
nos quais ocorriam conferências tratando da condição social da 
mulher e apresentações teatrais do Grupo Teatral Cultura Social. 
 Apesar da ativa participação feminina, pode-se imaginar 
a discriminação sofrida pelas mulheres que, ao trabalharem fora 
e atuarem politicamente, enfrentavam os preconceitos então 
vigentes. Tal situação é expressa na carta da correspondente 
paulista do Centro Feminino de Jovens Idealistas, Maria Antonia 
Soares, em correspondência ao jornal operário A Luta de 
Pelotas: 

 
Tenho observado que quando alguma de nós 
mulheres dá uma opinião, ou presta o seu 
concurso em um ato qualquer de propaganda 
emancipadora, não falta algum imbecil (eu 
assim considero) que deixe assomar aos 
lábios um sorriso zombador, e chegam 
algumas vezes a patentear verbalmente, por 
meio de sandices, o desprezo que lhe inspira 
a ação daquela mulher (A Luta, 31.07.1916). 

 
 Este tipo de situação, juntamente com possíveis 
divergências ideológicas e com a falta de engajamento da 
mulher, podem ter sido responsáveis pela dissolução do Centro 
Feminino de Estudos Sociais de Pelotas, no ano seguinte ao da 
sua criação. Novamente, Maria Antonia Soares escreve uma 
Carta Aberta as Companheiras do C. F. de Estudos Sociais 
publicada no jornal A Luta, dia 31 de Maio de 1916, na qual 
expõe seu desapontamento com as companheiras pelotenses e 
afirma que embora não saiba os motivos que as levaram a tal 
ato, que elas ainda não cumpriram sua tarefa de mobilizar as 
mulheres operárias a participarem da vida das associações 
operárias. Maria Antonia escreve que mesmo se o motivo 
responsável pelo fim do Centro fosse a desistência de alguns 
membros, isso não justificaria tal feito. Finaliza desejando que as 
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companheiras continuem na luta, retomem as atividades do 
Centro e mandem positivas notícias. 
 Toda essa articulação feminina que, assim como a 
masculina, extrapolava as fronteiras dos municípios e estados, 
demonstra a árdua trajetória de luta das mulheres anarquistas 
nas associações.  
 
2.2  GRUPO TEATRAL CULTURA SOCIAL 

 
O Grupo Teatral Cultura Social foi inaugurado em um 

domingo, dia 06 de setembro de 1914, segundo noticiou o jornal 
O Rebate, no dia 10 de setembro de 1914.  No mesmo momento 
foi inaugurado o Teatro 1º de Maio, que era o espaço destinado a 
apresentações na Liga Operária de Pelotas. O programa do 
evento foi bastante variado, constando o canto do Hino Operário 
Filhos do Povo; uma conferência feita por Zenon de Almeida, 
referente ao momento político, econômico e social de então; um 
intermédio que terminou com o hino revolucionário A Marselhesa 
do Fogo e duas peças teatrais: o episódio dramático de 
atualidade, de Santos Barbosa, e a comédia em um ato Amores 
em Cristo

30
, do conferencista Zenon de Almeida. Os relatos do já 

citado periódico informam que a comédia “trouxe a numerosa 
assistência em constante hilaridade” e que “não faltaram 
aplausos aos esforçados amadores do novel grupo dramático 
pelotense revelando a todos boa vontade e dedicação pela bela 
arte de Talma”.  
 O jornal carioca A Voz do Trabalhador, do dia 20 de julho 
de 1914, também noticiava de que em breve seria inaugurado o 
Teatro 1º de Maio, na Casa dos Trabalhadores, e salientava a 
importância do palco social na difusão das ideias de 
emancipação da classe trabalhadora. Neste mesmo dia o jornal 
também anuncia a fundação do Grupo Teatral Cultura Social – 
grupo anarquista com peças dramáticas, cômicas e de caráter 
iconoclasta - com sede na Liga. O jornal A Voz do Trabalhador, 
do dia 01 de outubro de 1914, narra com entusiasmo a 
inauguração do Teatro 1º de Maio, que ocorreu no dia 06 de 
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 Grafia atualizada. Originalmente constava a palavra Christo. 
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setembro de 1914. Segundo esse jornal, os festejos começaram 
com o hino Filhos do Povo, cantado em coro, seguido de 
conferência de Zenon de Almeida com temática da atualidade. A 
seguir, apresentaram o esboço dramático de Famintos, escrito 
por Santos Barbosa e encenado por ele, Lourival Pereira, 
Antonio Luiz da Silva e Laila Anderson. Durante o intermédio, 
poesias sociais foram apresentadas e houve uma encenação, 
feita por José Monteiro, de uma cena social de Santos Barbosa 
que tratava de um soldado cansado de seu ofício e ansioso pela 
paz. Durante essa cena, rompeu-se um coro interno com a 
Marselhesa de Fogo. Após, teve a apresentação da comédia 
Amores em Cristo, de Zenon de Almeida, encenada por Antonio 
Luiz da Silva, Lourival Pereira, Zenon de Almeida, Santos 
Barbosa, Oscar Araújo, Antonio Ignácio Martins e Laila 
Anderson. A noitada foi finalizada com a participação da 
Orquestra 18 de Março. A matéria termina informando que “a 
numerosa assistência não regateou aplausos a todos aqueles 
que tomaram parte na educativa velada de propaganda. 
Abrilhantou o espetáculo a bem cuidada orquestra do Grupo 
Musical Dezoito de Março”. O Grupo Musical 18 de Março 
funcionava em anexo ao Grupo Teatral, cujo nome era uma 
homenagem à Comuna de Paris. O Rebate, no dia 16 de janeiro 
de 1915, informa o crescimento da orquestra com “novos, 
estudiosos e ativos elementos”. 
 O Teatro 1º de Maio foi inaugurado, portanto, pelo Grupo 
Teatral Cultura Social, que tinha planejado esse evento com, 
pelo menos, três meses de antecedência. De acordo com notícia 
publicada no jornal pelotense Correio Mercantil, dia 17 de junho 
de 1914, a Liga Operária autorizou o Grupo Teatral Cultura 
Social a colocar um palco no salão principal de seu edifício. 
Ainda segundo a publicação, havia a intenção, de um grupo de 
operários, de nomear o futuro teatro proletário de Teatro 1º de 
Maio. 

Como já citado no capítulo anterior, nas pesquisas sobre 
a atuação do Grupo Teatral Cultura Social, na cidade de Pelotas, 
foi constatado que havia cursos de representação oferecidos 
para aqueles operários que se dedicavam ao fazer teatral. Esses 
cursos eram conduzidos pelo operário Santos Barbosa e 
aconteceram desde o início das atividades do Grupo Teatral. 
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 Foi possível observar, através de notícias publicadas em 
O Rebate, que o Grupo Teatral realizava leituras das peças a 
serem encenadas, por vezes noticiadas nos jornais locais. No dia 
16 de janeiro de 1915, há o anuncio da leitura da peça de 
“repertório social teatro popular”, adaptação de Santos Barbosa, 
de gênero grand guignol

31
, A Lei. No dia 17 de julho de 1915, 

Carlos Simões Dias efetuou perante seus camaradas a leitura do 
drama Germinal!

32
 e da comédia Noivo por Anuncio, os quais 

foram bem aceitos. 
 Diversas foram as vezes em que apareceram notícias 
nos periódicos do período – O Rebate, A Luta e A Voz do 
Trabalhador - acerca dos eventos dos quais o Grupo participava, 
que ocorriam em grande maioria aos sábados e domingos às 
20h30 ou às 21h, tendo acontecido em menor número nas 
quartas-feiras e sextas-feiras. Era frequente a ocorrência de 
bailes nos eventos que incluíam o Grupo Teatral Cultura Social. 
Conforme publicado no jornal A Luta, na edição do dia 31 de 
julho de 1916, ocorreria no dia 05 de agosto, às 20 horas, no 
Teatro da Liga, uma récita “útil e agradável”, com horas de “riso e 
proveito”. Na programação: variedades, a peça em um ato O 
Rapto, a comédia Que Três...! e o baile familiar. O jornal O 
Rebate também divulgou um evento no mesmo mês, no dia 16 
de agosto de 1916, no qual ocorreria um baile familiar. 

Estas apresentações ocorriam, via de regra, no Teatro 1º 
de Maio. No entanto, embora o Grupo Teatral tivesse disponível 
um espaço para suas apresentações, ocorriam, por vezes, 
festivais em outros locais. É possível que este fato tenha se dado 
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 De acordo com Carlos Ceia (s/d), em seu E-Dicionário de Termos 
Literários, o grand guignol, tem sua origem na companhia Théâtre Du 
Grand Guignol, fundada em Paris, em 1895. Guignol era o nome de 
uma personagem fantoche que se comportava de forma violenta e 
satírica, protagonizando os espetáculos na França, durante o século 
XVII. Segundo Ceia, este gênero transformou o padrão tradicional do 
teatro de fantoches, substituindo os bonecos por atores e representando 
pequenos enredos violentos, macabros e repletos de situações 
criminosas.  
32

 Possivelmente se tratava de uma adaptação do romance naturalista - 
Germinal -, de 1885, de Emile Zola (1840-1902). 
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no intuito de abarcar uma quantidade maior de operários, 
ampliando assim o espaço de alcance dos ideais libertários e o 
engajamento entre trabalhadores de diversas localidades. 
Conforme divulgado no jornal O Rebate, em 21 de agosto de 
1915, seria realizado no Cinema Royal, no dia seguinte, às 20 
horas, no distrito pelotense Capão do Leão - atualmente cidade 
vizinha de Pelotas -, um espetáculo do Grupo Teatral Cultura 
Social e do Grupo Musical 18 de Março. O jornal informa que 
acompanhando os excursionistas seguiriam muitas famílias. 
Outro exemplo de apresentações fora da sede ocorreu no dia 05 
de dezembro de 1915. Conforme noticiado em O Rebate no dia 
anterior, houve um espetáculo no Cinema Arealense, no bairro 
pelotense Areal. Foi informado que o programa é atraente e que 
havia muito interesse naquele sarau. 
 Com relação ao valor cobrado dos espectadores para os 
festivais, de acordo com anúncio do dia 11 de março de 1916, no 
A Luta, as entradas para o próximo evento estavam à venda no 
Teatro 1º de Maio por 500 réis. Dia 11 de junho de 1916 o Teatro 
da Liga Operária contou, de acordo com A Luta, com um 
espetáculo cujo valor da entrada era, novamente, 500 réis. Nas 
fontes pesquisadas não foi encontrada qualquer referência a 
outro valor que não seja este. Outra tendência que ocorria com 
certa frequência era a realização das seratas com a contribuição 
voluntária da plateia. Um exemplo foi noticiado em O Rebate, do 
dia 16 de agosto de 1916. 
 Com a receita adquirida nestes eventos, o Grupo Teatral 
Cultura Social realizava diversas doações. Esse tipo de atividade 
fomentava periódicos e associações, além de auxiliar operários 
que estivessem em condições desfavoráveis. Essa não era uma 
característica apenas deste Grupo. De acordo com Vargas, o 
teatro operário em São Paulo também demonstrava essa 
característica: 

 
Com frequência maior destina-se a renda 
aos periódicos libertários. Mas há também 
“benefícios” em nome de companheiros 
doentes, presos ou exilados. [...] duas 
escolas são construídas em São Paulo para 
filhos de operários (Escolas Modernas - 
ensino racionalista) com fundos levantados 
entre o operariado, recolhidos pouco a pouco 
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entre festas e donativos voluntários (Vargas, 
1980, p. 33). 

 
 Entre os beneficiários do Grupo Teatral, encontrava-se o 
Centro Feminino de Estudos Sociais, que ficou com a receita de 
um evento ocorrido dia 27 de novembro de 1915, segundo 
notícia de O Rebate, em 26 de novembro de 1915. O jornal A 
Semana também recebeu os lucros de um festival, no dia 16 de 
janeiro de 1916, de acordo com notícia publicada em 17 de 
janeiro de 1916, em O Rebate. A notícia relata que a noitada teve 
grande concorrência, tendo, no final do terceiro ato, o jovem 
Feliciano, em nome de A Semana, chamado os amadores à cena 
e agradecido o concurso prestado, oferecendo à amadora H. 
Vasconcellos um buquê de flores. O redator do semanário já 
citado, Sr. Antolin Moreira, entregou à amadora Maria Mendes 
um buquê de flores agradecendo ao Grupo Lealdade, a todos os 
presentes e ao Grupo Cultura Social o concurso daquela festa. A 
Luta, em 15 de julho de 1916, traz a notícia do espetáculo 
marcado para o dia 16 de julho, em benefício da Orquestra.  
 Entre os diversos auxílios prestados pela receita do 
Grupo, alguns eram direcionados a pessoas específicas. No dia 
25 de novembro de 1914, de acordo com O Rebate, ocorreu um 
festival em favor de Manoel Mischeter, que não possuía braços. 
Manoel iria participar do festival executando diversas tarefas com 
os pés, como fazer a barba e trabalhar de carpinteiro. O mesmo 
periódico anunciou para o dia 03 de julho de 1916, no Teatro 1º 
de Maio, um espetáculo que ocorreria no dia posterior, em 
benefício de Ildefredo dos Santos, não fornecendo, contudo, 
mais detalhes da situação do mesmo. A edição do jornal A Luta, 
do dia 31 de julho de 1916, traz comentários de que os três 
últimos espetáculos do Grupo Teatral Cultura Social e do Grupo 
Musical 18 de Março foram “francamente animados”, sendo o 
ocorrido no dia 29 de julho de 1916, em benefício de uma viúva 
enferma, sem amparo e com três filhos. Todos os programas 
agradaram e foram caprichosamente organizados, tendo havido 
“fartos aplausos e substanciosa sementeira”, de acordo com o 
periódico. No dia 04 de novembro, O Rebate propagandeia um 
variado espetáculo, no Palco Salão da Liga Operária, dedicado a 
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S. R. Progresso da Juventude, em benefício do popular amador 
Darcy Cazarré. Darcy também participaria das apresentações. O 
jornal A Luta, no dia 26 de fevereiro de 1916, traz duas notícias 
referentes a benefícios. Um evento organizado pelo Centro 
Feminino de Estudos Sociais, com renda a ser revertida para 
Heleodoro Porto, que estava enfermo, e outro evento em favor 
de Alvaro Ranjel, que também se encontrava doente.  
 É possível constatar uma alteração com relação aos 
benefícios prestados. Nos anos iniciais de atuação do Grupo, 
constatam-se apresentações dedicadas a certos indivíduos que 
não tinha ligação direta com as atividades do grupo, como 
pessoas inválidas, viúvas, entre outras. Em 1918, houve uma 
reorganização e reestreia do Grupo Teatral Cultura Social. Nesse 
período, o jornal O Rebate traz, dia 26 de agosto de 1918, partes 
do estatuto da Liga. O artigo terceiro determina a não ocorrência 
de benefícios a pessoas que não fazem parte do grupo teatral: 
“Art. 3 _ O GTCS trabalhará exclusivamente para fins coletivos e 
nunca em benefícios de indivíduos, salvo quando se tratar de 
membros ativos do grupo”. 
 
2.2.1 Produção dramatúrgica 
 
 O Grupo Teatral Cultura Social realizou diversas 
apresentações, geralmente utilizando textos de autores locais ou 
que atuavam em nível local. No ano de sua inauguração foram 
apresentadas, segundo levantamento realizado no jornal 
pelotense O Rebate, as peças Famintos, drama em um ato de 
Santos Barbosa; Amores em Cristo

33
, comédia em um ato de 

Zenon de Almeida; e A Volta, drama de atualidade de Santos 
Barbosa que, como veremos posteriormente, versa sobre a 
temática militar, repudiando a guerra. As três peças foram 
apresentadas duas vezes naquele ano. Além destas, foi noticiado 
no mesmo periódico que vinha sendo encenada O Naufrago, 
original em um ato de Manuel Laranjeira e O Homem das 
Bombas, comédia em um ato de Santos Barbosa e que entrariam 
em ensaios o drama O Tuberculoso, de Carlos Simões Dias e a 
comédia Pró-pátria. Como se pode observar, houve uma 
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predominância, nas apresentações, dos escritos de Santos 
Barbosa e Zenon de Almeida neste período. 
 O ano de 1915 foi bastante efervescente para o Grupo 
Teatral Cultura Social, tendo seus eventos divulgados 
constantemente nas páginas de O Rebate. Entre as peças 
caracterizadas como comédias levadas à cena encontram-se: 
Abaixo a Palmatória, cuja autoria não foi informada pelo O 
Rebate; Amores em Cristo, comédia em um ato de Zenon de 
Almeida, já apresentada no ano anterior; Noivo por Anúncio e Até 
na Roça, ambas comédias em um ato de Carlos Simões Dias; 
Pamonha e Comp. de Santos Barbosa, caracterizada em O 
Rebate como disparate cômico; e O Homem das Bombas, 
também de Santos Barbosa que, mesmo não sendo inédita, visto 
sua apresentação em 1914, subiu aos palcos duas vezes em 
1915.  

Entre os dramas noticiados nas páginas de O Rebate, em 
1915, está a peça em um ato A Volta, de Santos Barbosa, 
também caracterizado como prólogo dramático ou drama de 
atualidade, apresentado duas vezes neste ano; Germinal! de 
Carlos Simões Dias; Cenas

34
 da Vida, de Carlos Simões Dias; e 

O Tuberculoso, entreato dramático de Carlos Simões Dias, 
apresentado três vezes. Além destas, também foi levada à cena 
duas vezes neste ano a peça Amores de Crianças, de Santos 
Barbosa, que, conforme notícia de O Rebate, dia 9 de janeiro de 
1915, trata-se de uma “opereta mignon ornada de lindos 
números de música; e de crítica irreverente à sociedade atual” e 
“já representada na capital da República e na próspera cidade de 
Angra dos Reis, Estado do Rio”, de acordo com informação 
fornecida pelo mesmo periódico no dia 16 de janeiro; a “alegoria 
revolucionária”, O Sol de Amanhã, de Carlos Simões Dias; a 
peça em um ato Os Pacatos, de Zenon de Almeida; A 
Recompensa, do gênero grand guignol, de Santos Barbosa; o 
“compendio infantil” A Liga, sem autoria informada; os versos 
musicais de Santos Barbosa, denominados de O Notivago; e a 
peça “social revolucionária” Na Barricada, de Santos Barbosa, 
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dividida em três atos denominados: A colisão, Dia último e Fogo 
a Fogo. 

O ano de 1916, assim como o anterior, foi bastante 
movimentado para o Grupo Teatral. Entre as comédias 
apresentadas destaca-se Até na Roça, de Carlos Simões Dias, 
apresentada quatro vezes neste ano. Além desta, subiram ao 
palco duas vezes as seguintes peças: Noivo por Anúncio, de 
Carlos Simões Dias, já lida em 1915; A Mão, de Santos Barbosa; 
Que Três!, de autoria desconhecida; O Homem das Bombas, de 
Santos Barbosa, apresentada também no ano anterior; e Criado 
Mudo ou Modelo, comédia em dois atos de autoria 
desconhecida. Por fim, apresentada uma vez, sem autoria 
informada, teve a comédia Os Dois Ciumentos. 

Entre os dramas apresentados em 1916 encontram-se: 
Os Renegados, drama em dois episódios, adaptação de Santos 
Barbosa; A Volta, de Santos Barbosa, já apresentado em 1915; 
Famintos, drama do mesmo autor, apresentado em 1914; Cenas 
da Vida, de Carlos Simões Dias, também apresentado no ano 
anterior e que, segundo destaca O Rebate, em 29 de novembro 
de 1915, “fez revoltar o sangue do mais caduco trabalhador”; e a 
“narração dramática” de autoria desconhecida denominada Eles 
Estavam Doidos. Além desses dois gêneros, foi apresentada, do 
gênero grand guignol, O Disfarce, de autoria desconhecida, e A 
Lei, de Santos Barbosa, e que, segundo notícias de O Rebate, já 
tinha sido lida pelo Grupo em 1915. Também foi apresentada 
duas vezes a sátira em um ato Um homem Sério, de autoria não 
informada. O Grupo Teatral também encenou o gênero revista

35
, 

com a peça em três atos e duas apoteoses intitulada Ali no Duro. 
Na Barricada, de Santos Barbosa, foi encenada também neste 
ano. Por fim, sem maiores detalhamentos por parte do jornal A 
Luta, foram apresentadas neste ano o “a propósito em um ato” A 
Comuna de Paris, duas vezes; Calúnia; e O Rapto.  

                                            
35

 De acordo com Guinsburg, Faria e Lima (2009, p. 296), o Teatro de 
Revista é um “espetáculo ligeiro, misto de prosa e verso, música e 
dança que passa em revista, por meio de inúmeros quadros, fatos 
sempre inspirados na atualidade, utilizando jocosas caricaturas, com o 
objetivo de fornecer crítica e alegre diversão ao público. O terreno 
revisteiro é o domínio dos costumes, da moda, dos prazeres e, 
principalmente, da atualidade”. 
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No ano de 1917 foram noticiadas as apresentações da 
peça grand guignol A Lei; da sátira em um ato, Um Homem Sério 
e da comédia O Homem das Bombas, de Santos Barbosa. Como 
se pode observar, as três não eram inéditas, já tinham sido 
apresentadas em 1916. Não foram encontrados mais registros de 
eventos teatrais que possam ser diretamente ligados ao Grupo 
Teatral Cultura Social neste ano. É possível que este fato tenha 
relação com a greve geral que ocorreu em Pelotas, em 1917, a 
qual teve grande engajamento operário, com a polícia chegando 
a invadir a Liga Operária, restando como saldo alguns operários 
mortos e feridos. Carlos Simões Dias publica um texto em O 
Rebate, dia 14 de agosto de 1917, intitulado Meu Protesto e 
Minha Atitude, no qual ele relata o que ocorreu: 

 
Lamentava eu que tal se tivesse dado, 
especialmente em se tratando de uma classe 
também sofredora e oprimida, quando a noite 
me achava na sede da “Liga Operária”, 
momento em que no portão da “Liga” 
começasse o tiroteio tendo a policia invadido 
a cavalo fazendo fogo contra a massa 
popular que ali se comprimia. 

 
Neste texto, Carlos Simões Dias se demonstra 

extremamente revoltado com a atitude violenta da polícia e 
ressalta a carestia à qual a população está submetida. A autora 
Beatriz Loner (1999) comenta a respeito das reivindicações da 
greve geral: 

 
A greve geral em Pelotas desenrolou-se de 9 
a 17 de agosto de 1917. Essa mobilização foi 
preparada, contando com cuidadosa e séria 
avaliação das lideranças da Liga e União 
Operária e originou-se a partir do exemplo de 
Porto Alegre e outras capitais. [...] foi enviado 
circular aos patrões com as exigências das 
categorias, 25% de aumento e 8 horas para 
o trabalho masculino, 6 horas para mulheres 
e crianças, com prazo de 48 horas para 
resposta; e quanto a população, em geral, 
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foram feitas várias reivindicações como 
tabelamento de gêneros de primeira 
necessidade; pão vendido a peso; medidas 
para baratear o preço da carne; diminuição 
de impostos sobre imóveis, para tornar 
compatíveis os aluguéis, e algumas questões 
de interesse dos varejistas do mercado 
público. Formou-se uma Comissão de 
Defesa Popular, para comandar o movimento 
em geral, e comissões de operários por 
categoria, para negociar com os patrões 
(Loner, 1999, p. 294-295). 

 
 Outro fator que pode ter contribuído para esse 
esmaecimento do grupo é a saída de alguns membros. Embora 
não seja possível afirmar categoricamente, nem comprovar com 
mais detalhes, há indícios de membros do Grupo Teatral 
participando de outros grupos teatrais. O jornal O Rebate 
publicou no dia 06 de novembro de 1917 uma comunicação do 
Grupo Dramático Arthur Azevedo. Entre os participantes do 
grupo estavam Darcy Cazarré e Manoel Bordallo, ambos já 
participantes do Grupo Teatral Cultura Social.  
 Embora não seja possível compreender, até o momento, 
o que de fato ocorreu com o Grupo, é possível apreender que 
houve uma diminuição de sua atividade no ano de 1917. No ano 
de 1918, novamente foram encontradas poucas notícias. 
 Conforme informa O Rebate, em 14 de agosto de 1918, a 
Liga resolveu que o Grupo Teatral Cultura Social poderia 
trabalhar no palco da mesma, livre de ônus. Ainda neste mês, em 
26 de agosto, O Rebate traz a transcrição do artigo quarto do 
estatuto do Grupo Teatral, que sugere uma subordinação do 
mesmo às decisões da Liga: “Art. 4 _ O grupo acatará as 
resoluções da Liga Operária, sempre que esta necessite para 
execução de suas iniciativas”. Segundo o mesmo periódico, em 
publicação do dia 15 de agosto de 1918, o Grupo Teatral Cultura 
Social, recentemente reorganizado, se reuniu no dia anterior e 
distribuiu os papeis do drama em três atos Liberdade ou A 
Batalha do Amor. A estreia estava marcada para início de 
outubro com a comédia Os Impalpáveis, cuja arrecadação seria 
em benefício da Escola Racionalista.  
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 Os dois espetáculos parecem não ter vingado, pois o 
jornal O Rebate traz, no dia 30 de maio de 1919, a informação 
que o Grupo Teatral Cultura Social faria sua estreia dia 31 de 
maio, com um espetáculo em benefício das grevistas da fábrica 
de Chapéus

36
 Pelotense que continuavam em “parede”, isto é, 

mantinham suas atividades paralisadas. 
 Dia 03 de julho de 1919, O Rebate informa que haverá 
uma reunião na sexta-feira, dia 04 de julho, para leitura e 
organização do espetáculo do dia 14 do mês corrente. Não foi 
possível detectar quando o Grupo se dissolveu, no entanto, em 
1920 não foram encontradas mais notícias relacionadas ao 
Grupo Teatral Cultura Social. No dia 16 de junho de 1920, 
porém, o jornal O Rebate publica o último artigo de Manuel 
Bordallo na coluna Opiniões Alheias. Manuel Bordallo era um 
operário ativo na Liga Operária e no Grupo Teatral Cultura 
Social, juntamente com Carlos Simões Dias, Santos Barbosa e 
Zenon de Almeida. Nesta coluna, Manuel Bordallo anuncia seu 
afastamento da propaganda devido ao descontentamento dele 
com um grupo que estava ascendendo à diretoria da Liga. 
Segundo ele, esses membros se diziam anarquistas, mas eram 
piores que os burgueses, tentando impor suas opiniões aos seus 
colegas. Este grupo teria colocado os operários contra Santos 
Barbosa, Zenon de Almeida e Alberto Lauro. Nas palavras de 
Manuel Bordallo: 

 
Os burgueses são uns canalhas, perseguem 
os trabalhadores, formam intrigas nos seios 
operários difamam os mais conscientes e 
ativos. E esse tal grupo procede da mesma 
forma; eles criticam, difamam, caluniam; a 
prova esta ai clara, palpável, insofismável, 
essa prova é o proceder desses seres com 
os inteligentes camaradas Zenon de 
Almeida, Santos Barbosa e ultimamente com 
Alberto Lauro (M. Rita); intrigaram esses 
camaradas com o operariado de Pelotas, 
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difamaram os mesmos e agora se descobre 
que é tudo inveja, tudo orgulho baixo e 
mesquinho, tudo pretensão, mau intimo, e a 
conclusão que tiro é que estes seres 
semelhantes que formam esse grupo são 
mais canalhas e porcos que a burguesia; 
esta ao menos combate aqueles que a 
prejudicam no açambarcamento,  a 
exploração, na ganância sem limites, e 
estes? Que fazem estes? Intrigam difamam, 
caluniam os seus próprios amigos, os seus 
próprios camaradas de ideias, aqueles que 
são mais inteligentes do que eles todos 
juntos (O Rebate, 16 jun. 1920). 

 
 Bordallo continua, na matéria, os exortando, afirmando 
que estes são infelizes e covardes, que o acaso fez com que a 
organização operária lhes caísse de joelhos. Diante do exposto, 
este revolucionário afirma não poder se adaptar à revoltante 
situação, que deseja uma sociedade livre, a anarquia, e não a 
ditadura. Retira-se da propaganda em Pelotas até que o povo 
tome uma atitude e tire esses elementos da Liga Operária.  
 Esta publicação pode auxiliar na compreensão dos 
motivos que levaram o Grupo Teatral à dissolução. Santos 
Barbosa e Zenon de Almeida eram grandes fomentadores, 
amadores e dramaturgos da atividade teatral. Sendo assim, 
talvez o fato de eles terem sido alvo de críticas por um grupo 
manipulador de opinião, possa ter ocasionado um 
enfraquecimento da atividade anarquista na Liga Operária a 
partir do ano de 1920.  
 Como se pode perceber, a trajetória do Grupo Teatral, 
embora tenha durado poucos anos, foi bastante intensa, tendo 
encenado pelo menos quarenta (40) peças teatrais, em sua 
maioria de autores brasileiros que militavam na cidade de 
Pelotas. Entre os autores destacam-se, como pode ser 
observado no levantamento acima, Carlos Simões Dias, com seis 
títulos, Santos Barbosa, com sete títulos, e Zenon de Almeida, 
com dois títulos.  
 Fazendo uma síntese das atividades cênicas do Grupo 
Teatral percebe-se que em 1914 foram apresentadas três (3) 
peças, sendo do gênero drama. Em 1915 foi possível encontrar 
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dezessete (17) títulos, sendo quatro dramas, seis comédias, uma 
opereta mignon, um grand guignol, entre outros gêneros. Em 
1916, vinte e um (21) títulos, sendo quatro dramas, oito 
comédias, dois grand guignol, uma sátira, uma revista, uma 
narração dramática e as restantes indeterminadas. Em 1917, três 
títulos foram levantados, sendo uma sátira, um grand guignol e 
uma comédia. Em 1918 e 1919 aparecem anúncios de leituras 
de textos, títulos de peças que reinaugurariam as atividades do 
Grupo Teatral, mas as informações de textos levados à cena por 
esse grupo desaparecem na imprensa de Pelotas. Possivelmente 
a greve de 1917 pode ter contribuído para o enfraquecimento do 
movimento operário anarquista e, por conseguinte, para a queda 
na produtividade do Grupo Teatral. Além disso, outro fator que 
pode ter auxiliado essa desarticulação foi a ausência de um dos 
principais fomentadores das atividades teatrais na Liga Operária, 
Santos Barbosa, que nesse período estava no Rio de Janeiro. 
 As apresentações geralmente traziam duas ou três 
peças, alternando dramas e comédias. Os temas que eram 
abordados nas dramatizações diziam respeito ao cotidiano 
operário do período: greve, desemprego, militarismo, arbítrio 
legalizado do patronato, péssimas condições de subsistência, 
condenação de um estado de apatia do operariado, entre tantos 
outros. Estes textos eram produzidos e levados à cena na 
intenção de mobilizar o trabalhador, chamá-lo para luta e cultivar, 
entre o proletariado, a semente anarquista.  
 
2.2.2 Principais envolvidos 

 
Na maioria das vezes, as notas nos periódicos 

divulgando e comentando os eventos operários não traziam a 
relação nominal dos amadores que tomavam parte nos 
espetáculos. No entanto, na divulgação da inauguração do Grupo 
Teatral Cultura Social foi publicado os nomes daqueles que a 
integraram. Os operários que atuaram como amadores na estreia 
do Grupo, segundo o jornal O Rebate, no dia 10 de setembro de 
1914, foram: Antonio Luiz da Silva, Oscar de Araujo e Silva, 
Manuel Luiz da Silva, Zenon de Almeida, Lourival Pereira, 
Manuel Bordallo, Santos Barbosa, José Monteiro, Guilherme 
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Nogueira, Adacto Rocha e Laila Anderson. Na função de ponto, 
consta o nome de Manuel Bordallo; de contrarregra, Pedro 
Bischoff; de cenógrafo, J. F. La Torre; de arquivista, Antonio 
Martins; de secretário, Zenon de Almeida; e de tesoureiro, João 
Luiz da Silva.  

O jornal A Voz do Trabalhador narra com entusiasmo, no 
dia 01 de outubro de 1914, a inauguração do Teatro 1º de Maio. 
Segundo esse jornal, a inauguração foi um evento repleto de 
atividades: uma conferência, prestada por Zenon de Almeida; um 
esboço dramático de Famintos, escrito por Santos Barbosa, no 
qual encenaram, além do autor, Lourival Pereira, Antonio Luiz da 
Silva e Laila Anderson. Durante o intermédio, a declamação de 
poesias sociais; a encenação, a cargo de José Monteiro, de uma 
cena social de Santos Barbosa; a apresentação da comédia 
Amores em Cristo, de Zenon de Almeida, encenada por Antonio 
Luiz da Silva, Lourival Pereira, Zenon de Almeida, Santos 
Barbosa, Oscar Araújo, Antonio Ignácio Martins e Laila 
Anderson. A noitada foi finalizada e a finalização com música, 
pela apresentação da Orquestra 18 de Março. 
 Em 28 de novembro de 1914 ocorreu, de acordo com O 
Rebate, um encontro em benefício de Manoel Mischeter. Neste 
encontro, participaram O. Araujo, Manuel Bordallo, Darcy 
Cazarré, Walter Molina, A. L. da Silva, Laila Anderson e a menina 
Maria, que apresentariam, novamente, A Volta e Amores em 
Cristo

37
 – executadas na inauguração do Grupo - e o drama em 

um ato, de Santos Barbosa, Famintos. 
 Já em 1915, houve no dia 27 de novembro um evento no 
qual houve a apresentação da comédia de costumes rio-
grandenses Até na Roça, de Carlos Simões Dias, a qual foi 
encenada por José Monteiro, Carlos Simões Dias, Antônio S. 
Martins, Armando Vinholes, Antonio Luiz da Silva, Italo Brum, 
Oscar Chagas, Dyrceu D. Dias, Francisco Torregrossa, Maria 
Martins e Julia Ceciliano. Tendo se salientado, segundo notícia 
de O Rebate, no dia 29 de novembro de 1915, Maria, Júlia, José, 
Carlos e Armando.  

No dia 04 de novembro de 1916, O Rebate propagandeia 
um variado espetáculo, no Palco Salão da Liga Operária, 
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dedicado a S. R. Progresso da Juventude, em benefício do 
popular amador Darcy Cazarré, no qual tomaram parte os 
seguintes amadores: Darcy Cazarré, Santos Barbosa, Carlos 
Dias, Alvaro Porto, Italo Brum, Dirceu Dias, Filinto Moura, 
Antonio Luiz, Joaquim Avendano, Maria Martins e Ida A. e Silva. 

Da pequena relação nominal localizada, sobre os 
participantes dos espetáculos, percebe-se o número reduzido de 
mulheres em cena. As peças exigiam uma relação substancial de 
homens e poucos papeis femininos. Entre as mulheres destaca-
se o nome de Laila Anderson, que frequentemente aparece 
atuando nas montagens do referido Grupo Teatral. Além dela, 
outras mulheres também tem sua participação registrada, como é 
o caso de Maria Martins, Julia Ceciliano e Ida A. e Silva.  

Em 29 de outubro de 1914, O Rebate traz a informação 
de que o cenógrafo La Torre se desligou do Grupo Teatral 
Cultura Social e que o cargo passou a ser ocupado por 
Segismundo Pintoriano. 
 Analisando a trajetória do Grupo Teatral Cultura Social, 
destaco Joaquim Santos Barbosa, Zenon de Almeida e Carlos 
Simões Dias, operários que tiveram intensa participação no 
cenário da cidade de Pelotas e significativa articulação com o 
movimento operário anarquista do país. O jornal carioca A Voz 
do Trabalhador, em 7 de abril de 1915, afirma que devido a 
enfermidade de Santos Barbosa, não funcionará o curso de arte 
dramática nem iniciarão os ensaios das peças Tuberculoso e 
Amores de Crianças, do Grupo Teatral Cultura Social, estando, 
portanto, de acordo com o periódico, de férias o Teatro 1º de 
Maio. Esta notícia permite perceber a importância de Santos 
Barbosa para o Grupo, visto que a impossibilidade de sua 
participação fez paralisar as atividades do mesmo. No dia 26 de 
agosto de 1918, O Rebate noticiou a composição da diretoria do 
Grupo: como diretor ensaiador consta Zenon de Almeida; como 
secretária, Amélia Molina; como tesoureiro, Aurelio Gomes e 
como diretor de cena, Carlos Dias. 
 Tanto Santo Barbosa, quanto Carlos Simões Dias e 
Zenon de Almeida, tiveram intensa participação no Grupo Teatral 
em diversos períodos de sua existência, não só no momento de 
sua criação, mas, também, nos anos que sucederam, 
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escrevendo textos de teatro social, realizando cursos e 
conferências, e representando a Liga Operária de Pelotas em 
outras cidades.  

 
2.2.2.1 Carlos Simões Dias 

 
 Nasceu em 1881 e faleceu em 03 de novembro de 1920, 
na cidade de Pelotas. Durante sua trajetória atuou intensamente 
no movimento operário pelotense como conferencista, autor, ator 
e ocupando diversos cargos em associações. Sua profissão era 
caixeiro viajante da Drogaria Khautz. Foi casado com Filomena 
Dephino Dias, com a qual teve quatro filhos. Segundo Loner, 
Petersen e Schmidt, em Dicionário do Movimento Operário do 
Rio Grande do Sul (em fase de elaboração), Carlos Simões Dias 
foi secretário da Liga em 1901, 1902, 1903 e 1912. Como 
presidente da Liga Operária, em 1913, se correspondia com o 
jornal carioca A Voz do Trabalhador. Ele foi para o Rio de Janeiro 
neste mesmo ano, participar do Congresso Operário.  

Carlos Simões Dias realizou diversas conferências na 
Liga Operária. Participou do Grupo Teatral Cultura Social. 
Acompanhou Zenon de Almeida em excursões de propaganda. 
Sua esposa também colaborava na militância. O jornal O Rebate, 
de 7 de agosto de 1918, informa a realização de uma quermesse 
na qual ela aparece como parte da comissão diretora, juntamente 
com outras mulheres. Suas peças encenadas pelo Grupo Teatral 
Cultura Social, segundo dados da pesquisa, foram: Noivo por 
Anúncio, Até na Roça, Germinal!, O Tuberculoso, Sol de Amanhã 
e Cenas da vida. 
 
2.2.2.2 Joaquim Francisco Santos Barbosa 
 
 Geralmente referenciado apenas como Santos Barbosa, 
ou ainda sob seu pseudônimo Saint-Barb. Não se sabe o local e 
a data de seu nascimento. O militante anarquista era pintor. E 
como coloca Beatriz Loner:  
 

[ele] participou do movimento operário no Rio 
de Janeiro, sendo delegado da União Geral 
dos Pintores junto a Federação Operária e 
depois tornando-se seu secretario geral. 
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Teve participação destacada no Congresso 
Operário Brasileiro de 1913, realizado 
naquela cidade. Depois do Congresso, 
transfere-se para a cidade de Pelotas, onde 
vai exercer liderança junto ao grupo 
anarquista localizado na Liga Operária dessa 
cidade, contribuindo para a organização dos 
libertários na cidade (1998, p.1).  

 
No Rio de Janeiro, em 1913, participou da criação do 

Grupo Dramático Cultura Social. O seu envolvimento com o 
teatro anarquista vai ser relevante na sua atuação junto aos 
anarquistas de Pelotas, onde vai contribuir, “principalmente para 
seu desenvolvimento cultural, através da educação, teatro e 
educação musical” (Loner, 1998, p. 1).   
 Em Pelotas, segundo Loner (1998), ele atuou como 
secretário geral da Federação Operária Pelotense, lecionou no 
Atheneu Sindicalista Pelotense, foi professor de música e teatro, 
atuando e produzindo peças teatrais. Além dessas atividades, 
Santos Barbosa também se dedicou à literatura escrevendo 
contos e crônicas que o propiciaram estreitar laços com Frediano 
Trebbi, conforme destaca Beatriz Loner: “Devido a essas 
qualidades, desenvolveu ótimas relações de amizade com 
Frediano Trebbi, dono do jornal O Rebate, de orientação 
oposicionista, com o qual vai colaborar frequentemente” (1998, 
p.1).  

De acordo com a notícia de O Rebate, em 02 de outubro 
de 1915, ele foi para o Rio de Janeiro, representando a Liga 
Operária e o Grupo Iconoclasta de Pelotas, participou do 
Congresso Pró Paz e, também, do Congresso Anarquista Sul 
Americano. Ele permanece no Rio até meados de 1916. 
Retornou à Pelotas onde retomou suas atividades teatrais e de 
militância anarquista. Em 1918 encontrou-se outra vez no Rio de 
Janeiro, de onde enviou notícias relacionadas ao movimento 
operário, à política e a vida teatral da cidade carioca, publicadas 
em O Rebate. Em 1919, esteve no 3º Congresso Operário 
Brasileiro, atuando como correspondente de O Rebate (Loner, 
1998).  
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  Além da profissão de pintor, é possível que Santos 
Barbosa tenha desenvolvido um novo ofício nos anos finais da 
década de 1910.  Conforme a coluna Missivas Destoantes, 
escrita por ele no jornal carioca O Cosmopolita, “órgão dos 
empregados em hotéis, restaurantes, bares e classes 
congêneres”, no dia 27 de julho de 1918, ele teria atuado no 
comércio. Santos Barbosa, ao direcionar seu texto a Abílio Lobo, 
o assina da seguinte forma: "Do teu ex colega de ofício, hoje feito 
empregado no comércio, e correspondente epistolar de um jornal 
diário do Rio Grande do Sul”. 

Em sua nova estadia no Rio de Janeiro, ele assumiu a 
direção do jornal carioca Spartacus. Segundo Loner, Petersen e 
Schmidt, em Dicionário do Movimento Operário do Rio Grande 
do Sul (em fase de elaboração), ele foi preso com mais dois 
anarquistas por se recusar a tirar o chapéu no Teatro da 
República, no início da década de 1920, durante a execução do 
Hino Nacional. Retirou-se para o interior do país onde atuou 
como professor da Escola Moderna. Entre as peças de sua 
autoria, foram encenadas pelo Grupo Teatral Cultura Social, 
conforme já citado anteriormente: Famintos, A Volta, O Homem 
das Bombas, Pamonha e Comp. Amores de Crianças, A 
Recompensa, Na Barricada, Os Renegados e O Notivago. 

 
2.2.2.3 Zenon Budaszewsky de Almeida 

 
Filho de imigrantes poloneses, o anarquista Zenon de 

Almeida nasceu em 1892, na cidade de Porto Alegre, no bairro 
Navegantes. Foi sapateiro, marinheiro, mineiro, químico, 
fabricante de balas, perfumes e doces. Segundo Frederico Bartz 
(2007), Zenon falava alemão, iídiche, francês, inglês, italiano e 
turco, línguas que ele aprendeu no convívio familiar ou quando 
esteve trabalhando em um navio holandês entre os anos de 1907 
a 1911. 

No Brasil, militou como conferencista, professor, autor e 
diretor de teatro social. Em 1913, participou da fundação do 
Grupo Dramático Cultura Social, no Rio de Janeiro e, em 1914, 
do Grupo Teatral Cultura Social, em Pelotas, onde ficou atuando 
por alguns anos. Segundo notícia publicada em A Voz do 
Trabalhador, dia 15 de maio de 1913, Zenon de Almeida estava 
em São Paulo, de onde veio, juntamente com Edgard Leuenroth, 
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para realizar uma fala em um comício alusivo ao Primeiro de 
Maio, no largo São Francisco, organizado pela Federação 
Operária. Também participaram desse comício, Luiz de França, 
Cecílio Villar e Demétrio Minhana.  

De acordo com Loner (2007), Zenon de Almeida possuía 
uma gráfica portátil na qual editou o jornal Terra Livre (1915) e A 
Luta (1916), em Pelotas, e Nosso Verbo (1920), na cidade de Rio 
Grande. Conforme publicado no jornal O Rebate, de 28 de 
agosto de 1914, Zenon de Almeida tinha palestra pública 
marcada para o dia posterior, na Casa dos Trabalhadores, às 20 
horas. A conferência foi promovida pelo Grupo Iconoclasta de 
Pensadores Livres e a entrada era franca. De acordo com o 
mesmo periódico, dia 01 de setembro de 1914, a conferência 
esteve muito concorrida, e Zenon foi bastante aplaudido. Em 
1915, segundo noticiado em O Rebate, dia 09 de janeiro de 
1915, partiu em excursão de propaganda ao interior do Rio 
Grande do Sul, pela Federação Operária Estadual. Isabel Bilhão 
(2008), em sua obra Identidade e Trabalho: uma história do 
operariado porto-alegrense, ao se referir a Zenon de Almeida, faz 
um bom apanhado de sua trajetória: 
 

O anarquista Zenon de Almeida viveu no Rio 
de Janeiro entre 1912 e 1913, período em 
que ajudou a organizar e dirigir o sindicato 
dos sapateiros, participou da reorganização 
da Central Operária Brasileira (COB), 
escreveu e encenou peças teatrais no Grupo 
Dramático da Cultura Social e publicou 
artigos no jornal A Voz do Trabalhador. 
Nessa militância também, conheceu 
Henrique Martins [pseudônimo: Cecílio Vilar], 
que viria a se tornar seu cunhado. Retornou 
ao Rio Grande do Sul, logo após seus 
embates com a polícia carioca, 
provavelmente em fins de 1913, instalando-
se inicialmente na cidade de Pelotas – 
naquele momento um importante polo 
industrial da região Sul do Estado – e ali 
passou a desenvolver a atividade de auxiliar 
químico. Enquanto participava do grupo 
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teatral operário, ajudava a fundar o Ateneu 
Operário Pelotense, demonstrando estar 
influenciado pela pedagogia racionalista de 
Francisco Ferrer y Guardia. Em 1915, Zenon 
e Henrique reencontraram-se em Porto 
Alegre.  Atendendo a um convite desse 
último, Zenon passou a integrar a diretoria da 
FORGS e a lecionar na Escola Moderna. 
Entretanto, sua permanência na capital 
gaúcha não se estende por mais que dois 
anos. Em 1917, já casado com Eulina 
Martins, partiu novamente para o interior do 
estado, de onde foi expulso, por volta de 
1919, pelo governador Borges de Medeiros. 
Retornando ao centro do país, acabou por 
fixar residência em Campos, no Rio de 
Janeiro, onde faleceu devido a um ataque 
cardíaco, em 1939 (Bilhão, 2008, p. 181 – 
nota de rodapé). 

 
 Zenon de Almeida foi um operário muito ativo. Segundo 
Loner, Petersen e Schmidt, em Dicionário do Movimento 
Operário do Rio Grande do Sul (em fase de elaboração), sua 
experiência como químico o capacitou para confeccionar bombas 
que foram utilizadas em confrontos com a Brigada Militar, na 
greve de 1917, em Porto Alegre. Faleceu comunista, em 1939. 
Ele escreveu diversas peças teatrais, no entanto, pelo Grupo 
Teatral Cultura Social, foram encenadas apenas Amores em 
Cristo e Os Pacatos. 
 
2.2.3 Eixo Pelotas-Rio de Janeiro: parceria entre Grupo 
Teatral Cultura Social e Grupo Dramático Cultura Social 
 
 Conforme notícia publicada no Rio de Janeiro no jornal A 
Voz do Trabalhador, do dia 20 de julho de 1914, a respeito da 
inauguração do Grupo Teatral Cultura Social em Pelotas, o 
programa do Grupo é idêntico aos dos demais estados. Por essa 
afirmação, é possível apreender que haveria em outros estados 
grupos teatrais semelhantes. Essa tendência foi salientada por 
Arêas: 
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Para muitos militantes a criação de grupos 
amadores de teatro incentivava a 
sindicalização de operários e a divulgação da 
doutrina. A arte é colocada como um 
instrumento a serviço da propaganda dos 
ideais, preparando o operariado para a nova 
sociedade que surgiria após a revolução 
social (1996, p. 33). 

 
 O periódico A Luta, informa no dia 14 de Maio de 1916, 
que o Grupo Dramático Social de Porto Alegre tem efetuado 
sugestivos saraus de propaganda. Através desses exemplos é 
possível perceber que a atuação de grupos teatrais operários 
estava disseminada naquele momento. Conforme salienta 
Petersen (2001, p. 70): 

[...] existem numerosos indícios provenientes 
destas pesquisas regionais de que o 
movimento operário, em várias de suas 
dimensões, literalmente atravessa as 
fronteiras estaduais. Assim, congressos, 
greves, movimentos de solidariedade e 
causas comuns como denuncias e 
reivindicações nutriam-se de estímulos 
provenientes de diferentes pontos do País, 
jornais e livros de “literatura social” ou 
doutrinária circulavam entre os Estados. 
Circunstâncias tais, como perseguições e 
deportações ou a própria dinâmica da vida 
daqueles personagens que eram um misto 
de agitadores-pedagogos-animadores 
culturais, ou ainda as características 
profissionais de algumas categorias, 
determinaram uma intensa mobilidade destes 
sujeitos através de diferentes locais do País. 

 
 Observa-se que o Grupo Teatral Cultura Social, de 
Pelotas, e o Grupo Dramático Cultura Social, do Rio de Janeiro, 
estavam em contato direto e tinham produção teatral semelhante.  
 O Grupo Dramático Cultura Social foi criado no dia 03 de 
agosto de 1913, no Rio de Janeiro, segundo notícia do jornal A 
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Voz do Trabalhador, do dia 01 de setembro de 1913, com a 
finalidade de “difundir por meio de representações teatrais os 
ideais avançados”. Como amadores do grupo constam J. Diniz, 
Zenon de Almeida, Pascoal Gravina, Hermojenio Silva, Demetrio 
Ninhana, Elvira Fernandes, Alberto Martins, Antonio Gonçalves, 
Plutarco Frurtoz, Delfina Monteiro e José Ribeiro. O contrarregra 
era Astrojildo Pereira e o ponto Zenon de Almeida. Já o Grupo 
Teatral Cultura Social foi fundando no ano de 1914, em Pelotas, 
e também contou com a participação de Zenon de Almeida entre 
os operários, já citados, na sua inauguração. Pelas notícias 
encontradas nos periódicos do período, destaco A Voz do 
Trabalhador, O Rebate e A Luta, percebe-se que esses grupos 
tinham uma produção semelhante e mantinham estreitas 
relações. Essa articulação dos gaúchos com o restante do país 
era comum, conforme destacam Petersen e Schmidt: 
 

Embora Rio de Janeiro e São Paulo tenham 
sido os centro hegemônicos do movimento 
operário brasileiro, a importância do Rio 
Grande do Sul não foi menor e suas 
associações e militantes mantiveram muitos 
contatos com os companheiros do centro do 
país, participando, às vezes de modo 
fundamental, para a definição dos rumos da 
luta operária nacional (2004, p. 218). 

 
 Sendo assim, é possível constatar a existência de uma 
união entre os anarquistas de diversas regiões do país. Tendo o 
Rio de Janeiro acolhido operários gaúchos e o Rio Grande do Sul 
acolhido militantes cariocas, e colocado em prática suas 
atividades culturais e teatrais, bem como suas militâncias 
políticas. 
 
2.3 PROPOSIÇÕES DA CENA 
 
 O jornal A Luta publicou diversos textos relacionados à 
arte. Os três textos aqui trabalhados permitem perceber qual era 
a instrução que estava sendo passada para os amadores do 
Grupo Teatral Cultura Social. É possível fazer esta suposição 
pois o jornal A Luta era direcionado para os frequentadores da 
Liga Operária de Pelotas. Sendo assim, é natural que a visão do 
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teatro, e da arte como um todo, apontada pelo periódico, 
estivesse em consonância com a dos militantes do Grupo 
Teatral. 
 Julio Dantas publicou um texto intitulado Arte e Ciência, 
dividido em duas partes, nos dias 11 e 18 de março de 1916. 
Julio Dantas inicia sua coluna afirmando que o “teatro é a ficção 
expressiva dos sentimentos e paixões humanas”. Na sequência 
afirma que o gesto, o grito e a palavra são os três elementos da 
expressão teatral, no entanto, observa que a cena pode existir 
sem o grito e a palavra – elementos secundários da ficção teatral 
- mas o gesto é fundamental. Afirma: “a base de todo o teatro é a 
mímica. Deve pois ser a mímica a base de todo ensino. A mímica 
compreende a atitude, o gesto propriamente dito, na expressão, 
o gesto facial”. Para apreender a gesticulação facial seria 
necessário, segundo o autor, o estudo da estática e da dinâmica 
da fisionomia, sendo um aprendizado essencialmente plástico. 
Cada emoção tem a sua musculatura. Segundo ele, o teatro 
nunca conseguirá viver sem o gesto, no entanto, o mesmo não 
se aplica à palavra.   
 Outro texto publicado em A Luta, 14 de maio de 1916, foi 
o de M. Moriones, intitulado Da Arte. A coluna inicia afirmando 
que a arte deve abarcar o mundo moral e a subjetividade do 
indivíduo, refletindo as alterações da alma humana, sejam elas 
lentas ou precipitadas. Segundo ele, a arte verdadeira deveria 
“extrair de si mesmo suas fraquezas, suas debilidades, seus 
bons e maus gestos, suas paixões ou desejos, tendo por norma 
a sinceridade do indivíduo”. Em sua escrita, ele critica a falta de 
sinceridade da arte, sua vulgarização, tratando dos baixos 
desejos e das baixas paixões, ao invés de preocupar-se em 
trabalhar pensamentos nobres e elevados.   
  É possível que quando M. Moriones critica a utilização 
não engajada da arte, sua argumentação, talvez, tivesse o intuito 
de alertar os operários da necessidade de a arte ser utilizada 
para a luta operária, produzindo reflexão, e não apenas para o 
divertimento vazio, propagando ideais e comportamentos 
inadequados à necessidade dos trabalhadores. 
 Por fim, foi publicado em A Luta, dia 31 de julho de 1916, 
de autoria de Adolfo Lima, o texto A sua função social – A missão 



98 

do ator. Nesta coluna, o autor destaca o teatro como um 
complemento da escola, contribuindo para a educação geral e 
artística das crianças e prolongando a educação e a instrução 
dos adultos. Assim, o professor tem a incumbência de transmitir 
as descobertas das ciências, os saberes, enquanto que o ator 
comunica às massas populares as intuições dessas descobertas 
e invenções previstas pelos autores e pelos artistas dramáticos 
que as apresentam, patenteando a vida das sociedades, 
educando o povo, assim como o professor. A seguir, ele defende 
a superioridade do teatro: 

 
A sua grande superioridade está em que é 
uma arte eminentemente social.  O teatro 
efetiva-se diante de centenas de pessoas 
que comunicam entre si as ideias, os 
pensamentos, os sentimentos que vibram 
sob a mesma gestão debaixo das mesmas 
determinantes! (Lima, A Luta, 31 jul.1916). 

 
 Afirma o autor que o objetivo da arte dramática, assim 
como todas as artes, é interpretar a natureza, tendo como 
matéria própria o ser humano. Apontando os costumes injustos e 
imorais, destruindo-os e desenvolvendo novas ideias e o anseio 
por novas organizações sociais para um mundo mais justo e 
saudável. Critica a comercialização da arte, a pornografia e a 
falta de convicções que se exibem pelos palcos. Finaliza 
lamentando que os atores não possam desempenhar sua função 
educativa, visto que são obrigados pelos empresários a serem 
agentes involuntários do nosso estado perturbador da sociedade 
que mantém a ordem burguesa. A questão levantada por Adolfo 
Lima reflete a grande importância dada pelos participantes da 
Liga ao teatro social, visto que seu potencial foi igualado ao de 
um professor, profissão fundamental para a construção da nova 
sociedade, buscada pelos anarquistas. 
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CAPÍTULO III ESCRITAS LITERÁRIAS E DRAMATÚRGICAS DE 
SANTOS BARBOSA 

 
El teatro - y la política - no es sino 
energía pura, instinto, anarquismo. 
(André Rezsler, La Estética 
Anarquista) 

 

 Neste capítulo trato da escrita de Santos Barbosa, 
localizada em publicações do jornal pelotense O Rebate e do 
jornal carioca A Voz do Trabalhador. Logo, analiso suas obras 
dramatúrgicas e literárias, sendo estas últimas denominadas por 
ele de diálogos e contos. A possibilidade do estudo de outras 
formas de manifestações artísticas, além daquelas diretamente 
vinculadas às dramatizações, se dá pela crença de que o estudo 
das formas literárias permite localizar as preocupações operárias 
que também estariam presentes em seus repertórios teatrais. Os 
temas e preocupações sócio-políticas dos operários se 
apresentam não só na dramaturgia, mas também, possivelmente 
na literatura produzida por eles.  
 Através da análise dramatúrgica e literária das obras 
operárias é possível, pela perspectiva da Nova História Cultural, 
adentrar no universo desses militantes anarquistas. O uso desse 
tipo de fonte possibilita à história o testemunho do olhar dos 
trabalhadores organizados. Conforme destaca Sevcenko, a 
literatura de determinado grupo traz:  

 
a revelação de seus “focos mais candentes 
de tensão e a mágoa dos aflitos” trazendo 
“no seu âmago mais um anseio de mudança 
do que os mecanismos da permanecia”. 
Nesse sentido, a escrita literária feita pelos 
operários, fornece uma leitura da expectativa 
do seu “vir-a-ser” (2003, p. 29). 
 

 Os textos teatrais e/ou literários traziam as tensões, os 
sentimentos e os anseios do trabalhador dedicado à mudança 
social, que, segundo Hipólide (2011), via a arte, de um modo 
geral, “verdadeira” apenas quando comprometida e engajada. A 
arte não era vista como um mero instrumento de entretenimento, 
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mas como um meio útil para a promoção e regeneração social. 
Para realizar esse estudo e entender seus meandros parto do 
princípio de que todos os mecanismos de concepção devem ser 
analisados com atenção, seguindo a orientação de Jean-Pierre 
Ryngaert para uma leitura analítica de uma obra: 

 
O título e o gênero da obra, a maneira como 
suas grandes partes são nomeadas, como se 
articulam, os vazios e os cheios da escrita, 
as marcações, a existência de indicações 
cênicas, o nome das personagens e o modo 
como os discursos se distribuem sob esses 
nomes, eis as primeiras revelações que a 
leitura em sobrevôo de uma peça permite 
(1995, p. 36). 

 

 Destas primeiras revelações, como coloca Ryngaert, 
pretendo adentrar nos conteúdos e estrutura maior das obras 
aqui detalhadas. Para tanto, utilizo como apoio de estudo os 
autores Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, em sua obra 
Dicionário de Teoria Narrativa (1988); R. L. Trask em seu 
Dicionário de Linguagem e Linguística (2004); e Newton Cunha, 
em Dicionário Sesc: a linguagem da cultura (2003). Além destes, 
destaco Patrice Pavis, em Dicionário de Teatro (2008); e David 
Ball na obra Para trás e para frente: um guia para a leitura de 
peças teatrais (2009); por fim, o já citado autor, Jean-Pierre 
Ryngaert, com Introdução à análise do teatro (1995). Estas obras 
são fundamentais para a compreensão e a análise da literatura e 
da dramaturgia, na medida em que trazem aportes teóricos 
essenciais para o trabalho aqui proposto. 
 Para desenvolver a análise do conjunto das obras de 
autoria de Santos Barbosa, dividi este capítulo em duas partes, 
que enfocam: a análise da escrita literária – diálogos e contos -, e 
a análise da escrita dramatúrgica – peça teatral. Este corpo 
textual está composto por: dois (02) diálogos, cinco (05) contos e 
uma (01) peça.  
 
3.1 OS ESCRITOS LITERÁRIOS DE SANTOS BARBOSA 
 
 Os anos de 1914 e, especialmente, 1915 foram muito 
férteis no que diz respeito à escrita do operário Santos Barbosa. 



101 

 

Isso se confirma pelas diversas publicações que ele fez no jornal 
pelotense O Rebate. Seus escritos nesse jornal podem ser 
encontrados na Coluna Operária, onde foi publicado o diálogo 
Palavras Simples. Essa mesma coluna abordava temas 
relacionados ao anarquismo e à situação política do momento, e 
contava com a colaboração de diversos operários. Além da 
Coluna Operária, Santos Barbosa também publicava na coluna 
denominada Contos Rebeldes, da qual retirei quatro dos cinco 
contos aqui analisados – Maio!..., A Volta..., A Recompensa e 
Por uma madrugada -, e na coluna intitulada Teatro Social 
Popular, na qual encontrei o prólogo dramático denominado A 
Volta.... Além desses contos, em O Rebate, Santos Barbosa 
também publicou, diversas vezes, no também jornal pelotense A 
Luta e no jornal carioca A Voz do Trabalhador, onde localizei o 
diálogo Entre Amigos Velhos, e o conto Tuberculoso...

38
, também 

analisados neste trabalho. 
 Santos Barbosa militava em todo Brasil, em especial nas 
cidades do Rio de Janeiro e Pelotas. Embora nesses locais tenha 
atuado com maior intensidade, ele também publicou em jornais 
de outras cidades, como São Paulo, utilizando várias formas 
literárias. Santos Barbosa transitava sua escrita 
harmoniosamente entre diálogos, contos, poemas, canções e 
peças, sem descartar a grande quantidade de conferências 
realizadas. As produções literárias de Santos Barbosa refletem a 
dimensão do conhecimento e engajamento desse operário.   

Na primeira parte deste capítulo analiso os textos 
literários de Santos Barbosa, subdividindo-os em dois blocos: 
primeiro, apresento uma análise de dois diálogos - Entre Amigos 
Velhos e Palavras Simples -, e depois, os seus cinco contos: 
Tuberculoso..., Maio!..., A Recompensa, Por uma madrugada, e 
A Volta.... 

 
3.1.1 Os diálogos de Santos Barbosa 
 
 Os dois (2) diálogos aqui analisados – Entre Amigos 
Velhos e Palavras Simples – foram publicados em jornais 

                                            
38

 Grafia atualizada, no periódico consta “Tuberculozo”. 
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operários anarquistas. O primeiro, no periódico A Voz do 
Trabalhador, do Rio de Janeiro, em 05 de setembro de 1914, e o 
segundo, publicado no periódico O Rebate, de Pelotas, no dia 12 
de novembro de 1915. Ambos estão assinados por “S.B.”, ou 
seja, as iniciais do nome de Santos Barbosa. 

Antes de iniciar a análise textual, desejo expor, mesmo 
que minimamente, qual é definição de “diálogos” utilizada nesta 
dissertação, enquanto forma literária escolhida por Santos 
Barbosa para dialogar com seu público leitor. Para tal, parto da 
definição de diálogo evidenciada por Newton Cunha: 

 
Conversa ou relação de troca verbal entre 
pessoas e, do ponto de vista literário, entre 
personagens dramáticos, narrativos ou de 
epopeias. A técnica ou o recurso ao diálogo 
tem início nas literaturas teatral e filosófica 
da Grécia, servindo, nesta última, para 
facilitar ou amenizar, didaticamente, a 
exposição de ideias e de conceitos [...]. 
(2003, p. 228). 

 
 Sendo assim, o diálogo é utilizado pela possibilidade que 
tem de proporcionar um melhor entendimento do tema abordado, 
pois ao mostrar como se comunicam os locutores, “o efeito de 
realidade é então muito mais forte” (Pavis, 2008, p. 93). 
 Nos dois diálogos aqui analisados me encontro diante de 
uma estrutura narrativa que se estabelece como diálogo ou 
discurso direto. Segundo Cunha, essa é uma forma na qual “o 
autor dá aos seus personagens a oportunidade de manifestarem 
diretamente suas intenções, por meio de falas” (2003, p. 228).  
 Neste tipo de diálogo, associado a um discurso da 
personagem e ao conceito de encenação, o narrador opta por 
uma estratégia de representação próxima à dramática, 
dissimulando a sua presença e dando voz às personagens: 
 

A reprodução fiel do diálogo entre as 
personagens implica a utilização do discurso 
citado, ou, em terminologia tradicional, do 
discurso direto: surge então a cena, 
momento de dramatização da narrativa que 
constitui a tentativa mais aproximada de 
imitação, no plano do discurso, da duração 
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dos eventos diegéticos
39

 (Reis e Lopes, 
1988, p. 236). 

 
 Quando o autor “cede a palavra” às personagens, 
escolha feita por Santos Barbosa, ele opta por utilizar o diálogo, 
que, segundo Reis e Lopes (1988), é a forma mais mimética de 
representação, pois o narrador se coloca em segundo plano e as 
personagens se transformam em atores que desenvolvem seus 
discursos

40
. 

 Provavelmente a intenção de Santos Barbosa não era 
estar presente na ação do diálogo, mas sim dar espaço para a 
existência de outras vozes que, através da “ação falada”, isto é, 
através dos enunciados, desenvolvessem a ideia pretendida por 
ele. Dessa forma, o público leitor, nesse caso os operários, podia 
imaginar a transformação daqueles diálogos em ações 
dramáticas. 
 Essa possibilidade se dá pela compreensão do 
intercâmbio do discurso entre os participantes do diálogo, sendo 
que este discurso ocorre quando alguém se pronuncia, oralmente 
ou por escrito, na intenção de se comunicar. Sendo assim, 
conforme destaca Newton Cunha, o discurso possibilita 
“transmitir e dar significado ao pensamento, às emoções, aos 
desejos, a fatos vividos ou imaginados” (2003, p. 231). Logo, há 
uma comunicação que tem o seu protagonismo alternado na 
troca de enunciados entre os seus participantes. Nas palavras de 
Reis e Lopes, “o ato da enunciação pressupõe sempre a 
existência de duas ‘figuras’, o eu e o tu, o locutor e o alocutário” 
(1988, p. 235). 

                                            
39

 Os eventos diegéticos estão vinculados ao espaço e ao tempo no 
qual ocorre determinada história, isto é, “a diegese é então o universo 
do significado, o ‘mundo possível’ que enquadra, valida e confere 
inteligibilidade à história (Reis e Lopes, 1988, p. 27). 
40

 Para Pavis, “o teatro, conforme uma convenção tácita, o diálogo (e 
qualquer discurso das personagens) é “ação falada”. Basta que os 
protagonistas tenham uma atividade linguística para que o espectador 
imagine a transformação do universo dramático, a modificação do 
esquema actancial, a dinâmica da ação” (2008, p. 93). 



104 

 Sendo assim, a escrita nos diálogos, não se vale só de 
frases, isto é, de sentenças, para desenvolver as “falas” das 
personagens, mas também de enunciados, visto que, “quando 
falamos, não produzimos propriamente sentenças: produzimos, 
sim, enunciados. Segundo Trask, um enunciado é um fragmento 
de fala marcado de algum modo como unidade; por exemplo, por 
meio de pausas e pela entonação” (2004, p.92). Desta forma, as 
falas nem sempre correspondem a uma sentença, pois são 
possíveis enunciados compostos apenas por fragmentos da 
estrutura da mesma, podendo sofrer interrupções ou ficar 
truncados. Neste sentido, os enunciados são utilizados, conforme 
salienta Anne Ubersfeld, por “los hablantes, con el propósito de 
actuar unos sobre otros [...]. Es uso de esos enunciados lo que 
describe la pragmática. Es la disciplina fundamental para 
compreender el funcionamento de la palabra teatral” (2002, p. 
91). 
 Os enunciados são fundamentais para o estudo da 
pragmática que, trata de entender de que forma eles apresentam 
determinados significados de acordo com o contexto, pois, 
conforme destaca Trask (2004), além dos significados 
semânticos das expressões utilizadas, há outro tipo de 
informação que não é intrínseca à expressão linguística, mas que 
é fundamental e resulta da articulação da mesma com o contexto 
em que é usada. Neste sentido, articular as informações trazidas 
nos diálogos com o contexto, com o conjunto de circunstâncias 
que rodeiam os enunciados, contribui para o melhor 
entendimento da mensagem linguística e cênica desenvolvida 
pelo autor. 
 Para trabalhar os diálogos de Santos Barbosa, é 
relevante o entendimento do período histórico em que foram 
escritos e a quem se direcionavam. Assim, aspectos referentes 
às condições do trabalhador, à situação política do Brasil no 
período, aos objetivos da militância operária e à concepção 
ideológica anarquista

41
, são significativos para a compreensão 

das obras literárias desenvolvidas pelo operário.  

                                            
41

 O anarquismo é composto por diversas tendências que, embora 
tenham divergências, convergem na mesma essência libertária. 
Conforme salienta Caio Túlio Costa, "os anarquistas sempre estiveram 
de acordo em relação ao fim último de seus propósitos, divergindo 
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3.1.1.1 Entre Amigos Velhos  
 
 Este texto é um brevíssimo diálogo, constituído de vinte e 
duas (22) linhas, e tem como subtítulo: (o soldado e o grevista). 
O subtítulo já nos apresenta as duas personagens que dialogam 
neste pequeno texto, ou seja, um soldado e um grevista que 
discorrem sobre os motivos que levam um trabalhador a realizar 
uma greve. O Soldado destaca o perigo de prisão para aqueles 
que se rebelavam. O Grevista reage discorrendo sobre a lei que 
injustamente pune os inocentes e privilegia aqueles que são os 
verdadeiros criminosos. Apontando as desigualdades sociais 
existentes pelas diferenças econômicas e culpando a existência 
do capital, o Grevista incentiva o Soldado a, juntamente com ele, 
exigir igualdade. 

O diálogo se inicia com o Soldado perguntando ao 
Grevista porque ele faz greve. Este responde que faz porque o 
patrão assim deseja. Sem entender, o Soldado o questiona.  A 
resposta é dada com firmeza pelo amigo: “Sim, deve-nos cinco 
meses de ordenado. Tem a barriga cheia, é claro...”.  
 Com esse pequeno diálogo o autor parece estimular os 
movimentos grevistas, mostrando que para os patrões manterem 
seu padrão de vida, deixam os operários entregues à miséria, 
não lhes pagando seus salários.  
 O incentivo à greve geral está presente nas obras de 
diversos teóricos anarquistas. Entre eles destaco Errico 
Malatesta

42
 que afirma ser ela “uma arma poderosa nas mãos do 

                                                                                             
apenas quanto à tática mais convincente para consegui-lo” (1980, p, 
15). Como utilizo vários teóricos anarquistas para demonstrar a 
congruência dos propósitos de Santos Barbosa com a teoria existente 
no período, destaco que, ao citá-los, faço algumas considerações. No 
entanto, devido a complexidade de suas teorias, a alternância de ideias 
ao longo de suas trajetória e as diversas experiências vividas por eles, 
saliento que cito apenas alguns pontos, me eximindo dos possíveis 
debates teóricos que vão além do que se propõe esta dissertação. 
42

 Errico Malatesta (italiano; 1853-1932) – Foi um anarquista muito ativo. 
Defendia, entre outros pontos, o uso da greve, a participação em 
sindicatos e o uso da força apenas em casos extremos. Cursou 
medicina, mas não concluiu, dedicando-se a agitação anarquista. 
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proletariado; ela é ou pode ser um modo e a ocasião de 
desencadear uma revolução social radical” (1989, p. 107). 
Entretanto, Malatesta destaca que a greve deve ser feita em 
momento oportuno, quando há a possibilidade do governo e dos 
patrões cederem às reivindicações operárias. Quando não há 
essa possibilidade, é necessário, para não se curvar aos patrões, 
enfrentar a ideia da insurreição, devendo os grevistas estar 
preparados para resolver a questão pela força.  
 A possibilidade de enfrentamento direto com as 
estruturas governamentais era uma constante nas mobilizações 
feitas pelos trabalhadores que frequentemente sofriam 
perseguições, tendo seus líderes presos e seus sindicatos 
invadidos (Hardman e Leonardi, 1991). A esse respeito, na 
sequência do diálogo o Soldado questiona o Grevista se ele 
ignora o fato de que pode ser preso como “grevista exaltado”. O 
Grevista afirma não ser tolo e que sabe sim desse risco. 
 Com relação a essa problemática, a violência era tanta 
que os protestos operários se tornaram ainda mais frequentes no 
intuito de denunciar os espancamentos que vitimavam os 
trabalhadores. Como resposta as reivindicações, o governo envia 
à Câmara de Deputados um projeto de lei que serviu para 
legitimar essa repressão. Assim, foi aprovada em 1907 uma lei 
que justificava as agressões sofridas pelos operários. Esta lei 
ficou conhecida pelo nome do deputado que a propôs, Adolfo 
Gordo, e 
 

visava principalmente cercear a liberdade de 
pensamento e sobretudo impedir a formação 
de organizações operárias e movimentos 
grevistas, dando, para isso, poderes 
especiais à Polícia. A lei Adolfo Gordo, 
premiava os delatores e a espionagem nos 
meios operários, e bastava simples denúncia 
patronal ou dum fura-greves, para que os 
trabalhadores fossem, se estrangeiros, 
expulsos com o labéu de malfeitores, e os 

                                                                                             
Participou da Associação Internacional dos Trabalhadores. Foi preso 
diversas vezes e militou não só em seu país, mas também na Turquia, 
na Argentina, na Bélgica, na Espanha, entre outros (Costa, 1980; 
Woodcock, 1986). 
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nacionais atirados para os seringais do Acre 
ou para os sertões do Nordeste (Rodrigues, 
1969, p. 85). 
 

 Mesmo temendo essa represália legal, com a 
possibilidade de exílio, através da expulsão do país ou da 
transferência regional, Rodrigues (1969) destaca a coragem dos 
militantes do período que não se abateram e continuaram seu 
movimento de resistência, criando mais associações e 
intensificando sua articulação. Esse diálogo de Santos Barbosa 
vem corroborar a afirmação de Rodrigues (1969), visto que foi 
publicado em 1914, após a instauração da Lei Adolfo Gordo, e 
mesmo assim incitava os operários à greve, reconhecendo sua 
importância, apesar dos riscos. 
 O confronto a seguir exposto é referente à engrenagem 
do sistema. Afirma o Grevista anarquista: “Que a lei que tu e 
outros sustentam é isso mesmo: encarcera e sacrifica as vítimas 
e conserva a liberdade dos criminosos, sugando-lhes 
cortesmente as narinas... O dinheiro, meu caro, o metal...”.  
 Neste momento, o anarquista faz a alusão ao dinheiro 
como sendo um dos principais responsáveis pelas injustiças 
sociais. O dinheiro é o que garante a propriedade sobre bens 
que, segundo o anarquista Kropotkin

43
 (1986), pertencem, em 

linhas gerais, a todas as pessoas e a nenhuma, em particular.  
 Pela necessidade da obtenção de poder, os capitalistas 
manipulam homens inocentes, como é o caso do Soldado deste 
diálogo, visando vitórias motivadas pela ganância, com o objetivo 
constante de aumentar o acúmulo e concentração de riquezas. 
Esta manipulação se dá justamente através da lei, que se revela, 
na visão exposta por Barbosa, como verdadeiro instrumento de 
injustiça social e opressão, sacrificando as vítimas e libertando 

                                            
43

 Peter Alexeyevich Kropotkin (russo; 1842-1921) - Foi geógrafo e 
escritor. Anarquista, impulsionou o anarco-comunismo. De acordo com 
esse modelo, os homens não seriam obrigados a trabalhar. Cada um 
trabalharia de acordo com o que considerava correto e retiraria dos 
armazéns coletivos - onde ficariam os frutos do trabalho de todos - 
aquilo que fosse necessário para sua sobrevivência. Aceitava o uso da 
violência para atingir a revolução (Costa, 1980; Woodcock, 1986). 
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os criminosos, os detentores do poder, visto que, de acordo com 
Tostói

44
: 

 
Se as leis existem, é necessário que haja 
uma força capaz de obrigar as pessoas a 
respeitá-las. E só há uma força capaz de 
fazer com que alguns seres se submetam à 
vontade de outros e esta força é a violência 
[...]. Assim, a essência da Legislação não 
está no Sujeito, no Objeto, no Direito, na 
ideia de domínio da vontade coletiva do povo 
ou em qualquer outra condição tão confusa e 
indefinida, mas sim no fato de que aqueles 
que controlam a violência organizada 
dispõem de poderes para forçar os outros a 
obedecê-los, fazendo aquilo que eles querem 
que seja feito (Tolstói, 1986, p. 107). 

 
 A abordagem dessa temática destaca que mesmo com a 
existência de leis opressoras é necessário continuar os 
movimentos grevistas e prosseguir na luta pela justiça social, já 
que a lei não é eficaz em garanti-la.  
 Esta estrutura que utiliza as leis para a repressão 
operária, composta pelos capitalistas e governantes, manipulava 
vários jovens, como é o caso do Soldado deste diálogo, e os 
fazia servir como engrenagens no desenvolvimento do 
militarismo. Assim, contribuía para a propagação do que, 
segundo a anarquista Emma Goldman

45
 (2007, p. 49), era um 

                                            
44

  León Tolstói (russo; 1828-1910) – Escritor. Não se autodenominava 
anarquista, mas suas ideias foram posteriormente taxadas de 
anarquismo cristão. Sendo assim, se destacou da maioria dos 
anarquistas por crer no evangelho. Denunciou incansavelmente o 
Estado e a propriedade. Defendia a negação da obediência, incitando 
aqueles que queriam abolir o Estado a não pagar os impostos e não 
servir ao exército e à polícia (Costa, 1980; Woodcock, 1986). 
45

 Emma Goldman (russa; 1869-1940) – Atuou boa parte de sua vida 
nos Estados Unidos, mas teve atuação também no continente europeu. 
Escritora anarquista, ela se destacou por defender os direitos femininos, 
lutando pela emancipação da mulher e pela livre expressão, criticando o 
militarismo e o capitalismo (Costa, 1980; Woodcock, 1986). 
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“germe mortal” que “contamina os espíritos mais lúcidos e os 
corações mais bravos”; além disso, ela ressalta que: 
 

Defender as instituições de nosso país é 
defender as instituições que protegem e 
apoiam um punhado de indivíduos pra que 
eles roubem e pilhem as massas; instituições 
que sugam o sangue dos autóctones tanto 
quanto dos estrangeiros. E transformam-no 
em riqueza e em poder (Goldman, 2007, p. 
52). 

 
 O pequeno diálogo termina com a junção das duas 
vozes: 
 

Grevista - Olha, diz comigo, exclama, grita: 
Viva a igualdade perante a lei!!!  
Soldado – Vivôôôôô! 

 
 O eixo principal deste sucinto diálogo é a defesa da greve 
e dos grevistas. O texto denuncia a violência sofrida por eles 
através do uso arbitrário da lei, com as retaliações 
governamentais às quais os trabalhadores estavam suscetíveis. 
Ainda que em breves linhas, aborda temas de grande relevância 
para a afirmação da luta da classe operária em busca de 
dignidade: a greve. Santos Barbosa, enquanto operário mais 
instruído e atento à necessidade de conscientização de sua 
classe, demonstra a intenção de mostrar ao seu leitor o quanto é 
importante o uso da greve como um meio de luta.  
 
3.1.1.2 Palavras Simples 

 
O diálogo Palavras Simples tem o subtítulo de Um 

diálogo e, ao longo da leitura, se apresenta como tal, através da 
característica desse estilo: a troca verbal entre duas 
personagens. Este texto possui uma envergadura maior do que o 
diálogo anterior. Foi publicado em duas (2) colunas do jornal O 
Rebate, e apresenta maior complexidade na defesa de ideias 
anarquistas. 
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Esse texto aborda uma conversa entre um carpinteiro e 
um operário anarquista que dialogam sobre diversos pontos 
relacionados à militância anarquista. O Carpinteiro informa que 
trabalhou na cidade de Pelotas durante um ano e meio. Ao ser 
questionado pelo Anarquista, afirma que não foi sócio do 
Sindicato de Classes Várias, pois não era um sindicato 
exclusivamente de carpinteiros. O Anarquista ressalta que isso 
não era um empecilho e que houve uma tentativa organizativa 
por parte de um grupo de carpinteiros, redigindo um manifesto 
que convidava a todos para se engajar na organização de sua 
classe. O Carpinteiro se defende dizendo que teve acesso ao 
convite, mas julgou já ser representado por chefes do Rio de 
Janeiro e de Porto Alegre. A seguir, conversam sobre as 
diferenças entre o socialismo e o anarquismo, sobre as leis, 
sobre os deputados que representavam o povo e sobre o ideal 
da nova sociedade anarquista. 

Com relação as personagens, percebe-se ao ler o texto 
que se trata de uma troca verbal entre um carpinteiro e um 
operário anarquista que participa das lutas operárias. O texto 
oferece esboços de personagens para defender as ideias 
propostas.  

Pavis (2008) destaca que uma personagem é definida por 
uma série de traços que a distingue das outras, como a sua 
personalidade e as suas características físicas e morais. Logo, 
ela pode se definir como: “herói/vilão, mulher/homem, 
criança/adulto, enamorado/não-enamorado, etc. Tais traços 
binários fazem dela um paradigma, um cruzamento de 
propriedades contraditórias” (Pavis, 2008, p.287). No diálogo 
analisado, Santos Barbosa apresenta de forma esquemática as 
personagens, dividindo-as nos dois principais tipos de operários 
que existiam naquele período: o militante engajado e o 
trabalhador alienado politicamente. Este foco no perfil geral das 
personagens, e não em suas características mais pessoais, 
retrata um traço estilístico dos diálogos de Santos Barbosa: o 
foco na mensagem a ser passada. 

Nesse texto, bem como no anterior, o autor simplifica a 
apresentação espaço-temporal, ou seja, não traz para o diálogo 
detalhamentos cenográfico-espaciais ou a definição de tempos 
possíveis para a realização da conversa. Da leitura do texto se 
retira a informação de que as personagens estão na cidade do 
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Rio de Janeiro. Mas eles se reportam à cidade de Pelotas, no Rio 
Grande do Sul, onde o Carpinteiro tinha trabalhado durante um 
ano e meio. A partir desse tópico se desenvolve o diálogo, que 
vai abordar alguns pontos nevrálgicos para o movimento 
anarquista.  

Nas primeiras linhas, vem à tona a questão da 
necessidade dos operários se fazerem associados às 
organizações anarquistas. Esta é uma das principais 
características para o sucesso da atuação anarquista através das 
associações – ou sindicatos -, visto que era destacada a 
necessidade de estar no meio dos operários, reuni-los, para 
assim articular e propagar a militância, conforme salienta o 
anarquista Malatesta:  

 
É preciso que os anarquistas continuem 
ingressando nos sindicatos antes de mais 
nada para difundir o anarquismo entre os 
operários e depois, porque esta é a única 
forma de que chegue o dia – pelo qual todos 
esperamos – em que poderemos ter a nossa 
disposição grupos capazes de assumir o 
controle da produção. É preciso filiar-se aos 
sindicatos, finalmente, para lutar com energia 
contra essa odiosa atitude mental que faz 
com que os sindicatos não sintam o menor 
entusiasmo para defender nada além dos 
seus próprios interesses particulares (1986, 
p. 204). 
 

 A filiação ao sindicato era muito importante e deveria ir 
além das lutas por melhores condições de vida e salários. O 
anarcossindicalismo defendia o uso das associações para 
potencializar o alcance anarquista entre os operários e promover 
a luta em prol da revolução social. 

Com relação à cidade de Pelotas, o diálogo aponta a Liga 
Operária, também denominada de Sindicato de Classes Varias, 
como sendo o espaço apropriado para a participação dos 
trabalhadores que desejarem mudar sua realidade. O 
Carpinteiro, porém, mesmo sabendo desse sindicato, informa 
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não ser associado, sob a justificativa de que a Liga Operária de 
Pelotas não era uma sociedade especificamente de carpinteiros. 
Esta divisão de organizações de acordo com a categoria dos 
trabalhadores era muito comum, conforme salienta Farinha Neto: 
“os sindicatos serão organizados por ofício, por indústria ou por 
ofícios vários, neste último caso apenas com o objetivo de 
facilitar e provocar a formação de outras associações de 
resistência” (2007, p.27).  

A Liga Operária de Pelotas, na década de 1910, era uma 
associação que congregava operários de ofícios diversos:  

 
[...] seu novo estatuto [datado de 1914] 
transformou-a numa associação de classes 
várias, para aquelas categorias do 
operariado ainda não organizadas, adotando 
a organização sindicalista que tem por base 
os métodos de ação direta (greve, 
sabotagem, boicote, label) lutando pela 
conquista dos direitos do proletariado e sua 
completa emancipação (Loner, 1999, p. 187). 
 

No entanto, além dessas categorias não organizadas, 
Beatriz Loner (1999) coloca que a Liga, após mudar sua 
orientação ideológica optando pelo anarquismo, também servia 
de sede para a atuação de várias associações e grupos:  

 
[...] servindo sua sede, a Casa do 
Trabalhador, como base para todas as 
atividades sindicais e anarquistas da cidade. 
Nesse sentido, a própria localização 
geográfica de sua sede, em pleno coração 
central da cidade, com seus salões amplos, 
permitindo mais de uma reunião ao mesmo 
tempo e a construção de um palco-salão, 
permitiram potencializar as atividades 
culturais e organizatórias e impulsionar as 
lutas operárias num ritmo até então nunca 
alcançado em Pelotas (Loner, 1999, p 185-
186). 

 

Após a referência à ausência de uma associação 
específica de sua categoria, o Carpinteiro acrescenta mais um 
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elemento para justificar sua não associação à Liga: “Tinham-me 
dito que haviam lá chefes idos daqui do Rio de Janeiro e de 
Porto Alegre...”. Esta fala expõe outro aspecto fundamental para 
os anarquistas. Segue, assim, a resposta: “Chefes? Como podia 
ser isso se nós combatemos toda a espécie de chefias”. O 
Anarquista demonstra sua indignação com a alegação feita pelo 
Carpinteiro e afirma: “O chefe goza de prestígio e autoridade e o 
orientador de estima e companheirismo”. Neste trecho, Santos 
Barbosa expõe uma ideia central da doutrina anarquista: a 
defesa da igualdade entre os homens, e o repúdio à 
hierarquização dada a partir das relações de chefia. O Anarquista 
rebate, afirmando que quem iria expor na cidade de Pelotas eram 
orientadores do movimento e não lideranças-chefias. O papel do 
orientador é o de informar os operários, estimular o 
companheirismo e a solidariedade da classe trabalhadora, e não 
colocá-la em papel de submissão, comandando-a.  

O próximo assunto abordado é o mais pulsante desse 
diálogo. Ingressando em um debate ideológico efervescente no 
período em questão, o Anarquista acusa o socialismo e outros 
partidos políticos de serem oportunistas, não servindo à causa 
operária. 

 
Carpinteiro - E precisamos nós de 
anarquismo ou de socialismo para nos 
associar? 
Anarquista – O socialismo tal qual se define 
atualmente é simplesmente um partido como 
outro qualquer, e portanto, nada temos de 
esperar desse sistema... 
 

  A década de 1910, conforme já destacada, foi um 
período de ascensão do anarquismo frente ao socialismo. Sendo 
assim, no início da década, a presença de representantes da 
social-democracia nas associações significava um risco para os 
militantes anarquistas. Santos Barbosa retrata aqui a 
necessidade de reforçar, nos meios operários, a disputa 
ideológica presente no dia a dia das associações. Desta maneira, 
o autor busca manter a hegemonia do movimento operário em 
consonância com as concepções libertárias. A principal crítica 
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direcionada aos militantes socialistas era o seu envolvimento na 
política partidária, como a tentativa de alcançar cargos do 
governo e, assim, trazer o poder para as mãos operárias. De 
acordo com Sílvia Petersen: 
 

Enquanto os socialistas consideravam a luta 
político-partidária uma das vias para a 
derrubada da sociedade capitalista, a 
vertente sindicalista do anarquismo 
considerava que o sindicato e suas lutas de 
caráter econômico seriam experiências 
fundantes da futura sociedade ácrata, 
recusando a participação política e a luta 
pelo domínio do Estado, vias que apenas 
instaurariam outro tipo de poder (2001, 
p.147-148). 

 
 Ao questionar o socialismo e os partidos, o Anarquista 
expõe, também, que: 
  

Anarquista – [...] Jamais o operariado 
conseguiu melhorias vindas de cima. Um 
operário no parlamento corromper-se-á 
incontinente. Passará a ser um deputado e 
nada mais. Nunca mais se lembrará dos 
seus antigos companheiros.  
 

 A não participação operária nos cargos do governo era 
uma questão muito defendida pelos libertários. Ao se manter 
longe de cargos políticos, o operário tinha mais condições de 
garantir a sua firmeza de princípios e a sua fidelidade à causa 
operária. Do contrário, se voltaria contra os seus companheiros, 
conforme destaca o anarquista Proudhon

46
 (1986, p.101): “temer 

                                            
46

 Pierre-Joseph Proudhon (francês; 1809-1865) - Inspirou a corrente 

denominada mutualismo. Os mutualistas sustentam que a nova 
sociedade deveria ser baseada na cooperação entre as associações, 
sem o poder coercitivo do Estado. Proudhon acreditava na possibilidade 
de uma mudança social através da criação de cooperativas e abolição 
da propriedade, considerada por ele um furto. Participou de barricadas, 
sendo, inclusive, preso (Costa, 1980; Woodcock, 1986). 
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o povo é um mal que aflige todos aqueles que estão do lado da 
autoridade; para os que estão no poder, o inimigo é o povo”.  
 A seguir, Santos Barbosa expõe para seu leitor os 
“pseudos-amigos” da classe operária, naquele momento: 
 

Carpinteiro – Então os deputados Mário 
Hermes e Maurício Lacerda, autores do 
projeto operário, não são nossos amigos? 
Anarquista – Qual, meu caro. O que eles são 
é bastante espertos, isso sim. Depois das 
últimas greves... 

 
 Essa acusação está diretamente vinculada a conjuntura 
política do período. Mario Hermes e Maurício Lacerda eram 
deputados federais que sofriam críticas constantes por tentarem 
tirar proveito dos trabalhadores. O primeiro, filho do presidente 
Marechal Hermes da Fonseca, organizou, em 1912, um 
Congresso Operário que entre as resoluções decidiu pela criação 
de um partido político operário que se denominaria Confederação 
Brasileira do Trabalho (CBT).  Esta foi a tentativa do deputado de 
estimular a colaboração dos sindicalistas com o governo e 
transformar as organizações sindicais em órgãos de assistência, 
excluindo o caráter resistente dos mesmos. O Congresso 
realizado por Mario Hermes, embora tenha contado com o apoio 
oficial do governo, não teve boa recepção nos meios operários, 
contando com poucas participações significativas (Andrade, 
199_). Mário Hermes continuou a tentativa de conquistar o 
apreço dos operários em 1915, quando propôs um projeto de lei 
de diminuição da jornada de trabalho para oito horas diárias 
como tempo regular de trabalho, e doze horas como tempo 
máximo. Essa foi mais uma tentativa do deputado de cativar o 
operariado, respondendo aos movimentos grevistas que se 
intensificavam, reivindicando a redução da jornada de trabalho. 
No entanto, não obteve sucesso, teve sua proposta recusada 
pelo Congresso, devido à influência empresarial (Ramos Filho, 
2009). Segundo Ramos Filho (2009), no ano de 1917, o 
deputado Maurício Lacerda também propôs um projeto de lei que 
reduziria da jornada de trabalho, mas, assim como o deputado 
Mário Hermes, não obteve sucesso. 
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 As partes finais do diálogo defendem os ideais 
anarquistas, e os temores com os tempos de guerra: 
 

Anarquista – [O anarquismo] Quer que os 
trabalhadores conquistem pelas suas 
próprias mãos, aquilo a que tem direito e que 
lhes foi roubado pela classe rica. Orienta o 
operariado a fim de que este se 
emancipando dos preconceitos religiosos, 
sociais e patrióticos, e prepare ao lado de 
todos os homens de bem, a grande 
revolução social, que virá redimir a 
humanidade do princípio de autoridade e 
tantos outros males humanos, sociais, físicos 
e morais... se a atual guerra europeia não 
nos fizer retrogradar um século. 

 
Neste ponto há a defesa da necessidade da luta da 

classe operária como único meio de alcançar com efetividade as 
demandas dos trabalhadores. O Anarquista defende ser 
necessário recuperar o que foi roubado pela classe rica. 
Importante salientar que, em contrapartida à necessidade de 
enfrentamento na luta por justiça, nesta mesma fala há, também, 
o realce de uma importante bandeira anarquista que é a aversão 
ao militarismo. O posicionamento contrário ao confronto sem 
propósito que “a título de defender a pátria, se organizava e se 
efetivaria [...], para a desgraça da família proletária” (Rodrigues, 
1969, p. 229). Nesse sentido, embora não seja o foco do diálogo, 
há uma rápida referência à Primeira Guerra Mundial, que é 
exposta como um possível retrocesso para a humanidade.  

Na sua fala final, o Anarquista defende a igualdade 
conquistada pela força de trabalho de todo ser humano: 

 
Anarquista - Quer o anarquista uma nova 
sociedade em que todos trabalhem na 
medida de suas forças e consumam segundo 
as suas necessidades. Quem não trabalhar 
morrerá de fome e não como hoje que uns 
comem sem trabalhar e outros trabalham 
sem comer. 
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Apesar do título do texto sugerir algo simples, ao analisar 
a intenção dessa conversa observa-se que vários pontos 
importantes da ideologia anarquista foram abordados, visando à 
instrução do público-alvo – neste caso, o operariado. Santos 
Barbosa é mais um daqueles trabalhadores que se esforçavam 
para incentivar o operariado a se envolver nas atividades de seus 
sindicatos, contribuindo para o crescimento da causa operária. 
 
3.1.2 Os contos de Santos Barbosa 
  
 Além dos diálogos para propagar os ideais operários e 
anarquistas, a forma literária denominada conto também foi muito 
utilizada pelos que se empenhavam na instrução e no 
engajamento de seus companheiros. Neste subitem analiso 
cincos contos escritos por Santos Barbosa, que, assim como os 
diálogos anteriores, foram publicados em jornais, trabalhando, 
portanto, com outra linguagem que ele utilizou para estabelecer 
um canal de comunicação com a classe trabalhadora. 
 No jornal carioca A Voz do Trabalhador, do dia 20 de 
julho de 1914, foi publicado o Tuberculoso..., ocupando o espaço 
físico de metade de uma coluna em uma das páginas

47
 do 

periódico. Os outros quatro contos foram publicados no jornal 
pelotense O Rebate, durante o ano de 1915, na coluna intitulada 
Contos Rebeldes. O espaço destinado à publicação dos textos 
desta seção do jornal era de duas colunas em uma das 
páginas

48
. Maio!...

49
 foi publicado dia 17 de maio de 1915. O 

conto A Recompensa foi publicado na edição de 22 de julho de 

                                            
47

 O jornal A Voz do Trabalhador tem suas páginas, de tamanho 
próximo ao formato A2 (42,0 cm x 59,4 cm), divididas, via de regra, em 
quatro (4) grandes colunas. 
48

 O jornal O Rebate tem suas páginas, de tamanho próximo ao formato 
A2 (42,0 cm x 59,4 cm), divididas, via de regra, em sete (7) colunas 
estreitas. 
49

 Foi publicado uma segunda vez no jornal pelotense A Luta, no dia 15 
de julho de 1916. No entanto, nesta segunda oportunidade Santos 
Barbosa trocou o título do conto por Armando. 
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1915. Por uma madrugada
50

, foi publicado no dia 06 de agosto 
de 1915, e dedicado por Santos Barbosa a Frediano Trebbi, 
redator do jornal O Rebate. O último conto analisado tem como 
título A Volta..., sendo publicado no dia 04 de junho de 1915. 
Dentro das limitações e dificuldades encontradas ao longo da 
pesquisa, como já relatado na introdução desta dissertação, a 
seleção destes contos foi feita de acordo com a disponibilidade 
deste tipo de texto, de autoria de Santos Barbosa, nos jornais 
pesquisados. 
 Publicados nos anos de 1914 e 1915, em plena Primeira 
Guerra Mundial, os contos mostram os sofrimentos que a guerra 
traz para a humanidade, refletindo a preocupação de Santos 
Barbosa com a violência desenfreada e sem propósito. Nesse 
mesmo contexto, denunciam a manipulação dos dirigentes que, 
por ganância, enviam jovens para o fronte de batalha, 
desestruturando famílias operárias, condenando jovens à morte, 
deixando mulheres viúvas, e mães e pais desamparados. 

Antes de seguir para a análise textual, é pertinente 
apresentar, em linhas gerais, qual a definição da forma literária 
conto, que servirá de parâmetro comparativo com o estilo de 
conto desenvolvido por Santos Barbosa ao dialogar com seu 
público leitor. Para tal, destaco o conceito atribuído por João 
Décio:  

 
Uma forma dramática reduzida no tempo e 
no espaço, para configurar um acidente, ou 
um incidente, enfim um acontecimento na 
vida de uma personagem. [...] Tudo deve 
convergir para a elaboração de um problema, 
limitado no tempo e no espaço (1976-77, p. 
46). 

 
O conto, tal como outras narrativas literárias similares, é 

elaborado a partir de alguns elementos básicos, tais como: o 
narrador, a descrição, a ação, os diálogos, as transições, o 
enredo, e funcionando como maestrina de todos eles, a trama. 
Neste sentido, o conto se destaca como sendo um episódio 
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 Uma versão idêntica deste conto foi publicada no jornal A Voz do 
Trabalhador, de 1º de maio de 1914, também assinada por Santos 
Barbosa.  
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breve, tratando de uma única ação de maneira concisa, conforme 
frisa Newton Cunha: 
 

Do ponto de vista de sua composição, os 
recursos narrativos, como os diálogos, as 
descrições e as dissertações, recebem um 
tratamento sumário e concentrado. Daí dizer-
se que o conto é univalente, ou seja, dedica-
se a um só conflito, a uma ação determinada, 
envolvendo poucos personagens, tratados 
necessariamente de maneira plana (2003, p. 
183). 

 
O conto se constrói, a partir de algumas características, 

entre estas destaco a problemática da unidade que é a 
característica mais marcante dessa estrutura literária: “Unidade 
de ação, tempo e lugar constituem as três unidades 
fundamentais do conto que o diferenciam grandemente do 
romance ou da novela” (Décio, 1976-77, p.47). Para atingir essa 
forma concentrada de tempo, espaço e ação, é necessário que o 
tema - ou enredo - seja desenvolvido de maneira objetiva e 
horizontal. Para isso utiliza-se quase sempre a 3ª pessoa do 
singular, pois facilita o desenvolvimento do enredo, no qual 
predomina a forma dramática, demonstrada pelo uso do diálogo 
e da narração (Décio, 1976-77). 

As características centralizadoras do gênero condicionam 
a essa forma literária um número reduzido de personagens. Não 
há espaço para o desenvolvimento da complexidade das 
personagens. Sendo que a ação fica centrada em uma 
personagem específica, com a qual, ou em relação a qual, ela 
ocorre. Por ser marcado pela sua concisão, o conto deve trazer à 
tona um momento significante na vida da personagem. Já que o 
conto faz um “recorte” na trajetória de uma personagem, seu 
autor tem a incumbência de construí-lo de maneira que o leitor 
perceba os efeitos da ação sobre a vida da personagem. De 
acordo com Décio, “o verdadeiro conto deve traduzir uma ação 
de tal forma que todos os outros elementos (personagens, 
tempo, espaço, recursos narrativos) estejam subordinados a esta 
ação” (1976-77, p. 49). 
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A natureza compacta do conto vem ao encontro da 
necessidade de um público leitor que não dispõe de muito tempo 
para leitura. Este fato ocorre, conforme aponta Décio, como um 

 
reflexo da agitação cada vez mais crescente 
nos seres humanos, especialmente das 
grandes cidades. O conto, por ser narrativa 
curta, equaciona-se perfeitamente com a 
velocidade da época. O conto atende às 
pessoas apressadas, que não tem tempo a 
gastar com longas narrativas (romance e 
novela) (1976-77, p. 49). 

 
Com relação aos leitores operários, o problema da 

escassez de tempo era ainda mais agravado. Os trabalhadores 
do início do século XX estavam vivendo um período no qual a 
jornada de trabalho era intensa, chegando, em algumas fábricas, 
a quinze horas por dia (Hardman e Leonardi, 1991). Como era 
escasso o tempo destinado ao lazer e à instrução, os contos 
proporcionavam o acesso à literatura em um curto espaço de 
tempo. O oferecimento de uma leitura rápida e simples aos 
operários cansados do longo dia de trabalho foi a maneira 
encontrada por Santos Barbosa para que os trabalhadores 
tivessem acesso a cultura literária. Os contos publicados 
serviam, assim, como um excelente meio de entretenimento e 
propagação dos ideais anarquistas entre os operários leitores. 

Outro fator que justifica a utilização dessa forma sucinta 
de escrita era o local em que os contos viriam a ser publicados: 
nos jornais operários. Sendo um precioso veículo de 
comunicação entre os trabalhadores, o jornal servia para instruir, 
mas, principalmente para mobilizar a militância em eventos, 
divulgando as atividades e estimulando o engajamento. Sendo 
financiado pelos próprios operários, pouco era o espaço 
disponível nas limitadas páginas e deveria ser objetivamente 
utilizado. Neste sentido, se destaca a falta de recursos para a 
publicação dos periódicos libertários. As limitações financeiras 
eram cruciais para determinar o bom aproveitamento dos 
espaços nas páginas destes jornais. Segundo Rodrigues (1996, 
p. 12), estes jornais eram “publicados com o suor dos 
trabalhadores e quase sempre com recursos retirados dos 
miseráveis salários destinados a sustentar seus filhos – e muitas 
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vezes custaram-lhes perseguições e prisões”. Neste sentido, 
devido às dificuldades que enfrentava a imprensa operária, a 
publicação dos contos reflete a importância que os operários 
davam à literatura engajada, reservando um espaço para ela em 
suas publicações. 

Para discorrer a respeito dos cinco contos escritos por 
Santos Barbosa, dividi a análise em cinco blocos temáticos. Inicio 
com a abordagem do enredo das obras, para, sucintamente, 
fazer um apanhado de como cada conto se desenvolve e quais 
são os fatos narrados em cada um deles. Em um segundo 
momento, faço uma análise dos elementos espaciais, 
destacando a composição do cenário que ambienta os contos, e 
a abordagem temporal realizada, observando em que momento 
se desenvolve a trama. A seguir, analiso as personagens de 
cada conto e a forma pela qual se apresentam. Posteriormente, 
abordo a estruturação do conflito proposto, isto é, o embate que 
se estabelece entre a vontade da personagem e algo que a 
impede de ser realizada, seu obstáculo. Na sequência, são 
observados os temas apresentados nos contos, possibilitando a 
percepção de quais eram as preocupações de Santos Barbosa, 
que assuntos ele considerava relevantes para serem tratados em 
seus escritos. Por fim, faço um apanhado dessa produção, a fim 
de perceber de que forma Santos Barbosa utilizou os contos e se 
veio ao encontro ou de encontro aos aspectos característicos 
deste estilo literário. Saliento que todos estes elementos foram 
abordados observando a perspectiva ideológica do autor dos 
contos. Sendo assim, a tentativa de identificar as ideias 
anarquistas norteou a análise aqui realizada. 
 
3.1.2.1 Os enredos de cinco contos de Santos Barbosa  
 
 Apresento a seguir o enredo de cinco contos escritos por 
Santos Barbosa, organizados na ordem de sua publicação. Com 
isso, objetivo expor como se desenvolve a ação em cada conto, 
e, assim, possibilitar o acompanhamento dos desdobramentos 
sequenciais da análise destas obras. 
 Antes de expor os enredos, julgo pertinente apresentar, 
mesmo que de modo sumário, uma noção de enredo, e para 
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tanto encontro apoio em Newton Cunha que no seu verbete 
sobre enredo o define como sendo uma: “Sequência de 
incidentes ou de ações imaginárias, interrelacionadas e 
completas, que representam e descrevem uma história ou 
assunto em obras narrativas, dramáticas, épicas ou 
coreográficas, dando-lhes um significado” (Cunha, 2003, p. 246). 
E observa ainda, esse autor, que o enredo tem como sinônimos 
as palavras trama e intriga narrativa ou dramática (Cunha, 2003, 
p.648). 
 O primeiro conto aqui analisado, Tuberculoso..., 
apresenta o seguinte enredo: Um carro é perseguido, aos gritos, 
por um grupo de populares que acusam o motorista – Chauffeur 
– de haver matado alguém. O Chauffeur atropelou um jovem 
menino de 12 anos que era filho e arrimo da casa da Tia Marta. 
O motorista consegue fugir do alcance dos populares. 
Desesperados e consternados, os populares comentam a 
tragédia que se abate sobre suas vidas de classe trabalhadora, 
classe explorada ao máximo pelos patrões. A tuberculose se 
apodera dos pulmões dos trabalhadores, e o bacilo destrói o 
pulmão social. 
 O conto Maio!... apresenta um enredo mais detalhado, 
oferecendo maiores descrições e narrações dos estados 
emotivos da personagem central da história. Armando viaja do 
Rio de Janeiro (RJ) para Paranaguá (PR), no barco da 
Navegação Costeira denominado de Itaperuna, embarcado na 
terceira classe junto com outros trabalhadores e pessoas de 
baixa renda. O anoitecer, de maio de 1915, está gélido e o mar 
muito revolto, tal qual o estado emocional desse 
passageiro/trabalhador magro e pobre. Um som marcava as 18 
horas. Armando segurando-se no “corrimão gordurento do navio” 
vai buscar ar livre para escapar do ar fétido do porão. Ele dorme 
sob lonas ao ar livre. Não consegue jantar e nem mais comer, 
pois a comida da terceira classe lhe causava enjoos. Restava-lhe 
apenas, nessa longa e miserável travessia, refletir sobre a 
exploração a que estavam submetidos os trabalhadores. A 
revolta o domina. E ela atinge seu clímax quando ele fita, quase 
hipnotizado, uma placa que discriminadamente informa aos que 
tentassem adentrar no corredor direito: “É proibida a passagem 
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para a ré
51

, aos passageiros da 3
a
 classe”. Seus olhos castanho-

claro emanam “asco e indignação”.  
 Este segundo conto, como debaterei mais a frente, está 
envolto em processo descritivo/narrativo. Quase nada ocorre no 
conto, a personagem não age. Temos a descrição de seu estado 
emocional, físico e suas ações através da fala do narrador. Em 
contrapartida, o próximo conto, embora com muitas descrições, 
esbanja diferentes espacialidades de ação.  
 No conto A Recompensa Santos Barbosa rompe a 
unicidade espacial e transcreve a ação em três espaços 
diferentes. Num quarto fétido inicia-se o conto. Uma jovem loura 
tecelã, moribunda devido a tuberculose, deitada numa esteira e 
tendo por travesseiro uns trapos empoeirados, tenta acalmar seu 
menininho que tem fome e pede pão. Ela lhe diz que o pai saiu 
para tentar conseguir pão para eles. As forças lhe somem do 
doente corpo. O marido da enferma tinha ido, num ato 
desesperado, até a casa do deputado para quem ele trabalhou 
no processo eleitoral. Mas, não pode passar do portão do jardim. 
Uma copeira o dispensou dizendo que o deputado não estava 
em casa. O operário, num gesto de revolta, percebe que foi 
ludibriado pelo processo eleitoral. Meditativo e vagaroso vai 
embora. Desesperado, furta um pedaço de queijo num 
estabelecimento, come um pedaço, mas tem que fugir pois é 
perseguido por uma multidão pelo Boulervard de S. Cristovão. O 
maltrapilho, frágil e também tuberculoso operário cai e na queda 
deixa no chão o seu furto e a sua fome. A multidão escarnece e 
humilha o doente operário. Chega um policial que com a ponta 
do sapato maltrata mais ainda o corpo caído no asfalto, sem 
mais condições de reagir, a não ser chorar, ante a dor e a 
degradação humana. Um jovem reage ante esta violência e 
ataca o policial. O doente operário morre nessa confusão. Um 
amigo, também desempregado, vai levar a trágica notícia para a 
esposa do operário. E a cena que vê: ela, vencida pelo bacilo de 
Koch, o menino, asfixiado de encontro ao peito de sua mãe, o faz 
retroceder apavorado. 

                                            
51

 Espaço localizado entre o mastro grande e a popa no navio. 
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 O próximo conto, Por uma madrugada, também mergulha 
o leitor em processos descritos/narrativos mais fortes do que 
uma ação da personagem central. O enredo inicia-se com um 
grupo de trabalhadores, entre os quais alguns desempregados, 
vindos de uma festa de propaganda do Centro Gallego 
promovida pelo Sindicato dos Sapateiros, caminhando as quatro 
horas da madrugada pelo passeio público do Rio de Janeiro, 
tendo ao fundo a majestosa Baía da Guanabara, e parando no 
cais de porto. O narrador do conto tinha tomado parte num dos 
espetáculos da noitada.  O grupo e outros curiosos que passeiam 
pela noite chegam perto de uma lancha da polícia que informa 
que um “homem trajando miseravelmente, havia se atirado ao 
mar e desaparecido”. Todos divagam sobre o acontecido e suas 
possíveis causas. Era mais um miserável, desempregado e 
desesperado trabalhador, eis a conclusão mais contundente. A 
lancha vai embora, desiste da busca pelo corpo perdido. Um 
garoto, miserável, maltrapilho e com voz rouca de tuberculoso, 
dormia envolto em “uma velha e imunda toalha”, na fedorenta 
rampa do cais do porto. Amanhece e todos retornam para o 
centro da cidade, refletindo sobre a miséria e falta de perspectiva 
em suas vidas. 
 O conto A Volta... aborda a problemática da Primeira 
Grande Guerra Mundial. Lourival, um jovem que retorna da 
guerra, é recebido como um herói por populares que estavam a 
sua espera, na pobre e velha casa de sua tia Rita. O rapaz é 
ovacionado, todos querem ter contato com ele. Ele discursa, 
agradece e reforça que, embora emocionado, espera que os 
presentes nunca sejam aplaudidos por tal feito. Lourival aponta 
os aspectos cruéis da guerra e se posiciona totalmente contra ela 
e contra aqueles que se tornam soldados, denominados por ele 
de “profissionais da morte”. O rapaz defende e exalta a anarquia, 
grita e conclama o povo a gritar com ele. Entre os gritos de 
“viva!” a anarquia, Lourival, que estava sobre um caixote, um 
pouco acima da população que o cercava, é alvo de um tiro, e 
após ser alvejado “caiu desamparadamente sobre as pessoas 
que o rodeavam”. 
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3.1.2.2 Os espaços cenográficos  
  
 Conforme já comentado, por se tratar de uma escrita 
necessariamente concisa, o cenário que ambienta um conto deve 
ser único. João Décio ressalta que: 
 

Tudo portanto deve convergir para a 
elaboração de um problema limitado no 
tempo e no espaço. Do fato de haver 
unidade de ação deriva a impossibilidade de 
deslocação no espaço, ou mais 
rigorosamente, de lugar (1976-77, p. 47). 

 
 O autor de um conto tem a incumbência de estabelecer o 
espaço textual em que a ação ocorre e a desenvolver nele. O 
espaço textual aparece nas enunciações do texto, na forma 
como ele é construído, constituindo os elementos físicos, isto é, o 
cenário no qual ocorre a ação. Com relação ao espaço textual, 
Patrice Pavis destaca que:  
  

é o espaço considerado em sua 
materialidade gráfica, fônica ou retórica; o 
espaço da “partitura” onde são consignadas 
réplicas e didascálias. O espaço textual é 
realizado quando o texto é usado não como 
espaço dramático ficcionalizado pelo leitor ou 
pelo ouvinte, mas como material bruto 
disposto à vista e ao ouvido do público [...] 
(2008, p. 133). 

  
No conto Tuberculoso..., Santos Barbosa cria uma 

imagem cenográfica de asfixia pela poeira levantada por um 
carro em fuga, carro que percorre uma rua apertada e sem 
pavimento. A rua que termina em uma curva, visivelmente em um 
bairro miserável, onde vivem trabalhadores sem muitas 
perspectivas de vida. A descrição do cenário é muito breve e fica 
restrita a um parágrafo do conto:  

Envolto numa asfixiante nuvem pardo-
vermelha de pó, cheirando e estrume seco 
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de cavalo, o auto desapareceu, na curva 
apertada da rua, perseguido por um pequeno 
grupo de populares aos gritos de – pega! 
Sorvendo aquele pó infecto, um oxigênio 
impuro.  

 
Em Maio!... a descrição cenográfica ganha importância, 

sendo grande o nível de detalhamento e descrição do cenário se 
comparado, por exemplo, ao conto anterior:  

 
O mar revolto, perturbado, contorcendo-se 
em convulsões ondulantes, brincava como 
criança, irrequieta, sorrindo enfarruscado 
com o bojo delgado e leve de um barco da 
Navegação Costeira. [...] Pelo espaço 
enegrecido e feio as nuvens se confundiam, 
variando continuamente, desagregando-se. 
[...] garganta de montanhas obscurecidas 
pelas camadas atmosféricas, golfadas auri-
rubras da luz se acumulam, fundindo-se num 
tom fantástico, belo, infernal! [...] raios 
abundantes de sol enfeitam graciosamente 
as brumas pardacentas do horizonte! 

 
A seguir, Santos Barbosa indica o trajeto percorrido pela 

embarcação, fornecendo indicações geográficas que permitem 
esboçar o caminho traçado. Primeiramente, cita que o navio 
balança pelo “jogar incômodo do Itaperuna”, provavelmente se 
referindo ao rio atualmente conhecido como Muriaé, localizado 
na cidade de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Outra 
indicação ainda mais clara é dada quando narra que o trajeto foi 
feito entre as cidades de Rio de Janeiro e Paranaguá, no estado 
do Paraná.  

O ambiente deste conto contrasta a beleza do pôr do sol 
com as péssimas condições impostas aos tripulantes da terceira 
classe que estavam no porão. O porão, destinado aos 
trabalhadores que viajavam, não foi um cenário que ambientou 
diretamente o conto. Armando não esteve nele enquanto a ação 
se desenvolvia, mas, em seus pensamentos, o descreve 
intensamente. Com esse recurso, Santos Barbosa faz com que o 
leitor imagine as péssimas condições daquela embarcação e, 
possivelmente, se identifique com aquela situação.  
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Muitos dos operários que liam os contos eram imigrantes 
europeus. Para chegarem ao Brasil, atravessaram o oceano 
Atlântico em longas viagens a bordo de navios nos quais “a 
situação também era muitas vezes calamitosa. As viagens eram 
longas, árduas e as condições de higiene e alimentação 
frequentemente péssimas” (Miranda, 2008, p. 9). Além disso, 
considerável era o número de tripulantes que morriam nesses 
trajetos após contraírem alguma doença contagiosa. Logo, 
quando Santos Barbosa descreve as características ambientais 
da embarcação em que Armando viaja, é possível que sua 
intenção fosse fazer com que o leitor as associasse a uma 
experiência passada, a algum cenário vivenciado. 

Em A Recompensa, Santos Barbosa se afasta da teoria a 
respeito da unicidade do cenário no conto. Neste conto, há três 
cenários que se sucedem a fim de ambientar as diversas ações 
da narrativa, e outro que é apenas descrito. O conto começa em 
um quarto de casa de cômodos, onde mora uma família operária: 
“no pequeno e mal arejado quarto na casa de cômodos, onde a 
higiene jamais havia penetrado [...]”. Barbosa repete aqui o que 
fez no conto Maio!... e contrasta este cenário com outro que não 
faz parte da ação, a residência de uma família rica: “suntuoso 
palacete próximo, onde tudo era gozo, felicidade, luxuria, vida!”. 
Novamente, é provável que a intenção do autor fosse denunciar 
as desigualdades sociais, característica marcante dos militantes 
que defendiam o ideal anárquico, sustentando, conforme afirma o 
anarquista Willian Godwin

52
: 

 
O fato de que determinado homem possa 
desfrutar dos confortos mais rudimentares 
enquanto estes mesmos confortos 
permanecem inacessíveis à maioria dos 
membros da comunidade é, em termos 
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 William Godwin (inglês; 1756 -1836) – Jornalista, filósofo e novelista. 
Embora não tenha utilizado a palavra anarquista, ele é considerado um 
dos precursores do anarquismo. Era totalmente contrário ao 
autoritarismo, as instituições políticas e as desigualdades sociais 
(Costa, 1980; Woodcock, 1986). 

http://por.anarchopedia.org/index.php?title=1756&action=edit&redlink=1
http://por.anarchopedia.org/index.php?title=1836&action=edit&redlink=1
http://por.anarchopedia.org/anarquismo
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absolutos, um erro. Todos os refinamentos, 
todos os luxos supérfluos, todas as 
inovações que exijam o emprego de um 
grande número de trabalhadores são 
diretamente contrárias à propagação da 
felicidade (1986, p.118). 

 
O segundo cenário de A Recompensa é o portão do 

jardim, a frente da casa de um político. Sem mais descrições, 
ocorre uma pequena ação e novamente há a troca de ambiente. 
A ação a seguir continua ao ar livre, mas não mais naquele local. 
Agora a indicação é o Boulevar São Christovão, próximo à região 
central da cidade do Rio de Janeiro. O conto finaliza-se com o 
retorno da ação ao quarto do início do relato, pondo fim à saga 
de sofrimento e morte da família operária. 

É possível constatar que Santos Barbosa não convergiu 
com a regra de espaço único dessa forma literária. 
Possivelmente tenha optado por outra forma de narrar os 
acontecimentos que pensava relevantes sem essas trocas 
cenográficas. O conto, embora tenha praticamente o mesmo 
tamanho dos outros de sua autoria, é constantemente 
“recortado”, isto é, há troca de ação e cenário frequentemente. 
Sem finalizar determinada ação, o conto segue para outro 
momento. 

Em Por uma madrugada o espaço cenográfico é o cais 
do porto, às margens da Baía de Guanabara, na cidade do Rio 
de Janeiro. Na outra margem da Guanabara, se avista as luzes 
da cidade de Niterói. O espaço onde se passa o enredo é 
próximo ao centro da cidade e serve como dormitório para os 
moradores de rua e ponto de encontro para aqueles que 
costumam passar a noite nas ruas, confraternizando. A descrição 
apresenta o lugar como silencioso: 

 
O silêncio é apenas entrecortado pelo ruído 
surdo de algum automóvel que passa veloz, 
pelo marulhar cadenciado de ondas que se 
batem de encontro as pedras soltas do cais, 
pelas vozes dos vadios que palestram aqui e 
ali [...]. 
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Há uma descrição especifica que determina até as 
condições cenográficas do céu que ambienta o conto: 

 
Céu límpido e claro. Milhares de estrelinhas 
tremeluzem.  
Tristonha, no seu quarto minguante, a lua 
parece olhar a terra com enfado, indiferente. 

 
A atmosfera criada nesse conto favorece a percepção de 

um cenário apartado da cidade. Um espaço geograficamente 
perto do local de grande movimentação diurna, familiar durante o 
dia, mas que à noite se torna estranho ao restante da população 
da cidade, assumindo características de um reduto da 
marginalização social. Na madrugada o cais é povoado por 
pessoas pobres, por histórias de miséria e desespero. Os 
operários ali representados fazem parte desse ambiente. 

A Volta... tem por espaço uma estalagem extremamente 
humilde. Pequena e sofrendo os desgastes do tempo, a 
estalagem tem o assoalho podre e esburacado. Toda a narrativa 
se passa nesse local, onde é realizado o discurso pelo jovem que 
voltava da guerra. O discurso do “herói” em cima de uma caixa, 
com a população inquieta se apertando no local para conseguir 
ouvi-lo, passa a ideia da simplicidade que permeia o meio 
operário, tornado o cenário semelhante à realidade vivida pelo 
leitor, que consegue mais facilmente se identificar com a história. 
Sem mais detalhamentos, portanto, a narração se limita à sala da 
casa de tia Rita. 

 
3.1.2.3 As questões temporais  
 

Com relação aos aspectos temporais, dentro da ideia de 
concisão da obra, no conto deve haver unidade de tempo. 
Destaco, com as palavras de Reis e Lopes, que o tempo em um 
conto se entende como “matemático propriamente dito, sucessão 
cronológica de eventos suscetíveis de serem datados com maior 
ou menor rigor” (1988, p. 220). Nesse sentido, “sendo a 
apresentação de uma ação, de um acontecimento, também não 
há deslocamento no tempo” (Décio, 1976-77, p. 47). Logo, este 
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gênero literário se restringe a um ponto minimamente situacional, 
o que faz com que não ocorram grandes mudanças cronológicas 
na narrativa. Em uma obra literária, conforme Reis e Lopes 
(1988) afirmam, é possível apreender o tempo da história através 
dos marcos temporais que o autor fornece. 

Na estrutura do conto o tempo 
 

fica restrito a um pequeno lapso; horas e, 
quando muito, dias. Não interessa ao conto o 
passado ou o futuro das personagens. Se o 
contista dilata esse tempo para semanas, 
meses etc., parte dele ficará sem carga 
dramática; ou se trata de um tempo referido: 
“passaram-se semanas...”. Esse longo tempo 
referido aparece, assim, na forma de síntese 
dramática (Sérgio, 2009, s/p.). 

 
No conto Tuberculoso... não há a menor referência 

explícita a qualquer temporalidade. Não é possível perceber se o 
acontecimento ocorreu pela manhã, à tarde ou à noite. Inverno? 
Verão? Essa questão não se mostra significativa para o 
andamento da narrativa. Talvez, por dedução, seja possível 
pensar que o incidente tenha ocorrido num domingo, dia que os 
trabalhadores não estavam na fábrica. Essa possibilidade resulta 
da percepção da concentração de pessoas no local. Elas 
estariam no trabalho se fosse um dia de semana. Mas, para o 
autor-operário não foi importante dar qualquer pista sobre a 
situação temporal. 

A Recompensa também apresenta uma escassez de 
elementos temporais. Há a possibilidade dedutiva de que a ação 
se passe durante o dia, visto que ocorre um furto a um 
estabelecimento comercial e várias pessoas o presenciam. 
Embora ocorra o desenvolvimento de várias ações, a narrativa 
sequencial curta sugere que estas tenham ocorrido em um 
período que compreenda poucas horas. 

No conto A Volta..., assim como nos anteriores, não há 
referências cronológicas. No entanto, a história se passa com 
uma grande concentração de populares que aguardavam no 
local da ação, sendo provável que não tenha ocorrido em um dia 
de trabalho, assim como em Tuberculoso.... O lapso temporal em 
que ocorre a narrativa é extremamente curto, pois a trama se 
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inicia com um discurso, e acaba com a morte do discursante 
ainda em cima de seu “palanque”. 

Já nos contos Maio!... e Por uma madrugada, Santos 
Barbosa elege a noite como espaço temporal da ação. O 
primeiro, Maio!..., inicia ao pôr do sol, às 18 horas: 

 
Mais além, irmanando-se a imensuráveis 
repuxos, raios abundantes de sol enfeitam 
graciosamente as brumas pardacentas do 
horizonte! 
Rasgas de um vermelho de sangue e fogo, 
nodam lindamente o céu entristecido, 
nublado e turvo... [...]  
Extinguiam-se lentamente no horizonte, os 
últimos coloridos de um crepúsculo 

sanguineo-bronzeo. 
 

O andamento da narrativa prossegue sendo interrompida, 
no espaço desse conto, ao amanhecer: “Vem amanhecendo um 
clarão ainda toldado pelos últimos rastros da noite que se vai. [...] 
o sol nascente daquela manhã de Maio!”. Aqui, Santos Barbosa 
faz referência ao mês de maio, e situa aquele sol como 
pertencente a esse mês. Optando por delimitar o tempo do conto 
nesse mês, ele remete seu leitor a uma data muito significativa 
no meio operário. O dia 1º de maio no Brasil era um dia muito 
significativo, destinado a intensas atividades operárias 
contestatórias, visando a organização dos trabalhadores para a 
conquista de melhores condições de vida (Rodrigues, 1969). 

Por fim, o conto Por uma madrugada oferece a 
informação de que a narrativa ocorre em um período específico 
do dia e do ano: uma madrugada de verão. A seguir, um dos 
operários do conto, que narra o enredo, indica que são quatro 
horas da madrugada. A ação segue até o momento em que “a 
lua corre, corre, pela imensidão” e que “subiram no horizonte os 
primeiros rubores da manhã”.   

Santos Barbosa utiliza frequentemente na escrita de seus 
contos a linguagem conotativa. Sendo assim, aplica palavras que 
evocam significados diferentes do sentido básico das mesmas, 
fazendo o que Newton Cunha descreve como “associações de 
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ideias, analogias ou figuras retóricas de linguagem” (2003, 
p.181). Em Maio!... e Por uma madrugada essa relação entre 
significados é intensamente utilizada nos momentos que ele 
descreve os aspectos cenográficos e espaciais, atribuindo 
características animadas a seres inanimados, ressaltando 
aspectos que personificam a figura  do sol, do mar, da lua, entre 
outros. 

 
3.1.2.4 As personagens que povoam os contos 

 
 Nos contos, a ação é desenvolvida em relação direta com 
a personagem. A narrativa apresenta uma parte da vida da 
personagem, algum acontecimento significativo na sua trajetória. 
De acordo com Reis e Lopes: 
 

Na narrativa literária (da epopéia ao romance 
e do conto ao romance cor-de-rosa), no 
cinema, na história em quadrinhos, no 
folhetim radiofônico ou na telenovela, a 
personagem revela-se, não raro, o eixo 
condutor em torno do qual gira a ação e em 
função do qual se organiza a economia da 
narrativa [...] (1988, p. 215). 

 
 Em virtude da estrutura unificada do conto, não há a 
possibilidade da presença de grande número de personagens, 
exceto nos casos em que elas ambientem o cenário e não 
exercem nenhuma ação direta. Além disso, por essa estrutura 
literária representar um “recorte” na trajetória de uma 
personagem, não é possível percebê-la em suas complexidades 
ideológicas e psicológicas. Ricardo Sérgio destaca que  
 

as personagens centrais não exibem 
complexidade de caráter, isto é, são 
previsíveis em suas atitudes, pois a 
brevidade do conto não lhe dá tempo 
suficiente para mostrar uma faceta 
imprevisível (2009, s/p.). 

  
 Natália Müller (2011), ao comentar a respeito de uma 
tendência dos contos modernos, ressalta que as personagens se 
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voltam ora mais para o social, ora mais para o psicológico. Nas 
personagens de Santos Barbosa podem ser constatadas 
características que a autora destaca como uma “tendência na 
narrativa moderna”. Uma característica muito presente na obra 
de Santos Barbosa é a de representar nos contos personagens 
marginalizados socialmente. Suas personagens refletem o 
contexto em que viviam. Nesse sentido, esse autor converge 
com a característica moderna destacada por Müller, na qual a 
personagem se mostra 
 

muito mais ligada à realidade social, à ação; 
reagem, muitas vezes instintivamente, à 
condição de degradação que lhes é imposta. 
Essas características dessas personagens 
[modernas] são exemplos específicos da 
realidade social, na qual, na maioria das 
vezes, as únicas opções são a violência ou a 
inércia (2011, p. 3). 

 
 Há a construção de personagens mais voltadas para o 
lado psicológico, embora não aprofundadas devido às limitações 
da narrativa breve que é estabelecida no conto. É possível 
relacionar esse aspecto da escrita de Santos Barbosa com o 
modelo apontado por Müller, no qual as personagens são: 
  

Muito mais reflexivas e introspectivas do que 
aquelas engajadas em mudar a sua 
realidade, quais quer sejam os modos de 
fazê-los. Suas personagens são mais 
conscientes de suas situações 
marginalizadas, ao mesmo tempo em que 
mobilizam menos para mudar esse estigma, 
possivelmente porque embora haja a noção 
do problema não exista a consciência dos 
instrumentos necessários para solvê-lo 
(2011, p.3). 

 
Um aspecto frequente da literatura libertária anarquista é 

a representação maniqueísta dos personagens presentes ou 
relacionados à ação principal da narrativa. Logo, nos contos de 
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Santos Barbosa, o vilão está sempre representado pelo sistema 
capitalista e seus seguidores. Assim, a grande personagem 
ausente e responsável pela vida sofrida e miserável da 
população trabalhadora é a detentora da riqueza, a burguesia.  

No conto Tuberculoso... esse vilão é denominado como 
sendo “os ricos”. Essa personagem não aparece no conto, ela é 
citada duas vezes. Outra personagem não vista, mas 
responsável pela tragédia, é o Chauffeur. Que é retratado como 
irresponsável e protegido pelos ricos. Mais duas personagens 
são apenas citadas: o jovem de 12 anos que morreu atropelado. 
Descrito como: “[...] o filhinho da Tia Marta. Tinha só 12 anos... 
[...] era o único arrimo de sua desventurada e entrevada mãe”. E 
a mãe – Tia Marta - é apresentada pela voz dos populares, que a 
apresentam como sendo uma mulher doente, entrevada e 
sustentada por esse filho que acaba de morrer. Os populares se 
preocupam: “Como irá viver doravante aquela mãe? [...] Pobre 
mulherzinha!”.  

As personagens que dialogam no conto possuem apenas 
a descrição de sua miséria, aparecem indicados apenas como 
populares. Pelo diálogo travado após a fuga do carro do 
Chauffeur se pode minimamente esboçar os tipos de pessoas 
presentes na rua. Uma personagem descarrega sua raiva no 
motorista. Mas é contida por outra que coloca que: “Os 
chauffeurs não tem culpa; são protegidos... Corte-se logo o mal 
pela raiz, com mil canhões”.  

Com um pouco mais de detalhes é apresentado a 
personagem do Tuberculoso, que, após saber que morreu o 
jovem de apenas 12 anos: 

 
Algumas lágrimas se desprenderam dumas 
orbitas fundas e denegridas, umedeceram-se 
dois olhos embaciados, de um azul claro 
descorado, e um trapo muito sujo perpassou 
de leve num rosto enrugado, tétrico, 
cadavérico.  

 
 É possível perceber que a descrição das personagens 
nesse conto perpassa por uma terrível condição de vida. Os 
trabalhadores se veem num beco sem saída. A única perspectiva 
que avistam é a morte. 
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 Outro conto que apresenta essa visão dos populares, na 
rua, se deparando com a falta de perspectiva em suas vidas, é 
Por uma madrugada. É indicada a presença de pessoas bem 
diversas, compartilhando o espaço do cais, na madrugada:  
 

Vozes enfraquecidas dos vadios que 
palestram aqui e ali, sobre assuntos fúteis, 
próprios da educação que os envilece, da 
vida errante que os degenera e mata; pelo 
gargalhar e o algazarrear incômodos de 
jovens burguesóides ou empregados do 
comércio, a quem se torna agradável passar 
em claro a noite de sábado para domingo. 

 
 Assim, tanto pessoas desocupadas - “farristas” e 
“vagabundos” –, quanto jovens retratados como burgueses e 
ainda os trabalhadores do comércio dividiam esse espaço 
público na penumbra da noite, sem qualquer separação 
econômica entre eles. Ali, naquele cenário, as personagens 
convivem sem nenhum confronto. 
 No entanto, mesmo sem haver algum atrito entre essas 
personagens, nesse parágrafo Santos Barbosa demonstra a 
existência de um preconceito com relação aos empregados do 
comércio. Embora também fossem trabalhadores, eram vistos 
pelos operários anarquistas como próximos às camadas mais 
abastadas da população. Logo, há resquícios, no texto, da 
possibilidade de uma de uma divisão “hierárquica” entre os 
trabalhadores, seja pela quantia paga em troca da sua mão de 
obra, ou pela especificidade de seu trabalho.  
 Há ainda o destaque de um grupo de operários que estão 
retornando de uma festa de propaganda libertária realizada no 
Centro Galego, organizada pelo Sindicato dos Sapateiros. Um 
dos operários que esteve na festa é quem está narrando o conto. 
Ele relata que havia tomado parte em uma das peças 
representadas naquela noite e que estava cansado.   
 O foco do enredo se volta para o sumiço de uma 
personagem descrita como: “um homem trajando 
miseravelmente”. Este havia se suicidado e faz com que outras 
personagens apareçam: os tripulantes da lancha policial que 
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procuravam o corpo do suicida. No conto, as autoridades 
policiais são retratadas como desinteressadas, revelando a 
crítica àqueles que podem ser entendidos como a extensão do 
Estado opressor: 
 

Os tripulantes pouco interessados “davam a 
língua”. Percebiam-se bem os seus 
movimentos mímicos. Um deles, unicamente, 
sondava as águas, contrariando, sonolento, 
movendo preguiçosamente as pálpebras, 
rezando – quem sabe? – pela “alma” da 
vítima infeliz da sociedade em que vivemos. 

 
 Entre os comentários a respeito da tragédia, duas 
personagens se destacam: imigrantes desempregados, oriundos 
da província portuguesa de Trás-os-Montes. Um deles viu o 
homem se jogar ao mar, no entanto, nada fez para impedir, pois 
compreendia a dor que era viver e respeitava o desejo de morte 
daquele. Na fala desse imigrante, ao se defender de sua inação, 
há a descrição do cotidiano daqueles que chegavam ao Brasil e 
não encontravam um trabalho, passavam fome, viviam na 
miséria, vagando pelas ruas. 
 Em Por uma madrugada, assim como em Tuberculoso..., 
a morte novamente é tratada e sua antecipação se apresenta 
como uma possibilidade de alívio para as crueldades impostas 
pelo dia a dia às personagens marginalizadas. Assim, para a 
maioria das personagens que se encontram marginalizadas a 
morte já se tornou familiar e não provoca mais receio. 
 No conto A Volta... a personagem que se destaca é 
Lourival.  Um rapaz de cabelos negros e crespos e “voz de 
rebelde” que retorna da guerra. No final do conto percebemos 
que, ao ter contato com a guerra, Lourival começa a criticá-la, 
aderindo ao anarquismo. Ele é recebido na casa de sua tia Rita, 
que se encontra cheia vizinhos que esperam ansiosos para ver 
de perto o, conforme descrição do conto, “herói”: “Em todos 
aqueles semblantes plebeus esvoaçava uma alegria estranha, 
uma nova e singular satisfação”. Lourival é apresentado por 
Santos Barbosa como herói por ter abdicado de atuar na guerra. 
Esta postura de repúdio à guerra era muito defendida pelos 
anarquistas, conforme já citado anteriormente. 
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 Há poucas descrições das personagens. A narrativa se 
centra mais na descrição que o jovem faz da guerra reafirmando 
esperançoso e cheio de energia sua adesão à anarquia. Neste 
momento, quando ele descreve a guerra, salienta uma 
personagem que povoa seu imaginário: o soldado que se 
sucumbe a barbárie, assassinando seus pares em nome da 
pátria, na tentativa de sair vivo das trincheiras. Havia a presença 
de mulheres entre os presentes, algumas lhe atiravam flores e 
beijos. Dentre elas, é destacada uma “rapariguita loira, muito 
viva” que lhe serve água. Os homens queriam carregá-lo no colo. 
Todas as personagens se apresentam muito acolhedoras e 
felizes pela chegada do rapaz. Sua tia, Rita, se abraçava nele e 
chorava, talvez por estar alegre ou, até mesmo, aliviada por 
Lourival ter conseguido retornar vivo pra casa. Há apenas uma 
personagem que destoa do clima fraternal e alegre 
compartilhado pelas outras. Essa personagem é descrita como 
um trabalhador enérgico e bastante indignado com as exaltações 
libertárias de Lourival. Esse homem, exaltado, com um tiro, tira a 
vida do jovem rapaz. 
 Por fim, em A Recompensa se destaca a família operária. 
Aqui, como em Tuberculoso..., novamente aparece a 
personagem oculta dos detentores do poder, dos burgueses, dos 
governantes. Graças a estas personagens a família operária, 
enfraquecida e sem vislumbrar outro horizonte, acaba entregue 
aos braços da morte. A família operária é representada no conto 
pelo filho inocente, pequeno e com fome; pela mãe, uma tecelã, 
“tuberculosa aconchegando aos seios murchos o filho amado, 
tossia já sem forças, sorrindo... soluçando...” e o seu 
companheiro, um homem idoso, eleitor, com o “corpo exausto e 
famélico” em um “casaco seboso”. A mulher e o filho aguardam 
ansiosos pelo pai que foi buscar algo para comerem. Esse, 
desesperado e sem perspectivas, furta um queijo e, quando é 
perseguido por uma massa popular, implora por sua vida, se 
humilha pedindo a piedade e a ajuda da multidão que nada faz. 
 A situação dessa personagem, enfraquecida é descrita: 
 

Pelas faces cavas, descoradas, da vítima, 
rolavam lagrimas sentidas, lagrimas de 
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covardia e revolta. Já não articulava uma só 
palavra. Os soluços embargavam-lhe a voz 
cavernosa de tísico. 

 
 O homem é representado no conto como a vítima. Vítima 
da miséria instituída por uma sociedade egoísta e gananciosa. 
Santos Barbosa os descreve como: “populacho ingrato e bruto” e 
“multidão selvagem e indiferente”. Estes vitimaram e levaram à 
morte, por omissão de socorro, a sacrificada família operária. 
 Mas não só os populares foram os responsáveis por tal 
feito. Há uma personagem que não aparece no conto, mas é 
mencionada como possuidora de sua parcela de culpa na 
situação. Antes de cometer o furto, o desesperado homem vai 
até a casa de um político, o qual ele havia ajudado a eleger como 
deputado, na tentativa de obter algum auxílio. Lá ele sequer é 
recebido. Apenas a “graciosa copeirinha” o atende e 
violentamente comunica que o deputado não está em casa. Esta 
personagem do deputado, que se omite de atender o pobre 
homem, possibilita mais um olhar pejorativo com relação aos 
políticos. 
 Nesse conto, só aparece uma personagem que se mostra 
solidária à família operária: um amigo “que também lutava com a 
falta de trabalho”. Interessante observar aqui que Santos 
Barbosa ao inserir essa personagem operária, também 
desempregada, indo ao encontro de seus pares, possivelmente 
represente uma intenção de mostrar aos seus leitores que eles 
não estão sozinhos. Salientando a importância da união entre os 
operários, o dever de oferecer apoio, mesmo que pouco possa 
ser feito. O amigo, na intenção de comunicar a morte do homem 
à sua esposa e filho, ao entrar no pequeno quarto da casa de 
cômodos, apavorado, grita ao testemunhar o triste fim da família 
operária.  
 Nos contos até aqui expostos, as personagens se 
apresentam mais ligadas aos conflitos sociais, retratando uma 
condição de precariedade da classe operária. Denunciando a 
arbitrariedade dos políticos, a ociosidade da burguesia e as 
injustas desigualdades sociais.  
 Já em Maio!..., Armando, a personagem condutora da 
ação, assume uma postura mais voltada para o lado psicológico. 
Na narração, ele é descrito como um “puro iconoclasta plebeu”, 
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ou ainda como “nosso amigo”, possivelmente procurando 
estabelecer uma identificação entre o público leitor e a 
personagem. A ação se passa mais nos pensamentos do rapaz 
do que no ambiente que o cerca. Assim, em uma postura 
introspectiva, Armando reflete sobre as coisas que presencia ou 
sente. Há, então, a construção de uma personagem mais voltada 
para o lado psicológico, embora não aprofundada devido às 
limitações da narrativa breve que é estabelecida no conto. O 
leitor poderia dizer que o rapaz estava sozinho no navio se não 
fossem as pequenas referências a outras personagens que 
povoam o cenário, mas não se relacionam diretamente com 
Armando. Essas personagens são citadas como: “um ou outro 
passageiro, apenas, que palestra em voz baixa, sobre assuntos 
fúteis”. Além deles há também os trabalhadores da embarcação: 
“foguistas passam alegres, excessivamente suados, 
cantarolando, assobiando...”. A condição destes foguistas, 
animados, contrasta bastante com a passividade do jovem que, 
pensativo, sofre enjoos. 
 As condições climáticas, o vento e o frio, fazem com que 
Armando pense nos outros tripulantes que viajam com ele. 
Dormindo no porão do navio, onde ele não quis permanecer, 
estão outras personagens, trabalhadores que, como ele, 
viajavam na terceira classe: “outros desgraçados como eu, nesse 
porão maldito, contaminam os pulmões... já debilitados pelos 
trabalhos cotidiano...” E, em oposição a eles, outras personagens 
ocultas que representam os “lá de trás, em fofos e aromatizados 
leitos, nos asseados beliches, os parasitas dormem.... dormem 
sobre o produto do suor, das dores e das misérias alheias! Ah! 
Sociedade maldita!”. Mais uma vez se revela presente a possível 
intenção de Santos Barbosa de constantemente contrapor a 
figura do bem e do mal, do capital e do trabalho, incitando à 
crítica seu público alvo, que se encontra no lado mais frágil deste 
quadro. 
 As personagens neste conto representam determinados 
grupos sociais. Nenhuma característica física lhes é atribuída, 
assim como não efetuam ações que influenciem o andamento do 
conto. Estão presentes como resultados de uma estrutura social, 
seja na personagem de vilão, como aqueles que 
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confortavelmente viajam, ou na personagem de vítima, como os 
trabalhadores que viajam em insalubres condições. 
  
3.1.2.5 Estruturação do conflito? (Obstáculo?) 

 
 Uma parte muito importante no desenvolvimento de uma 
narrativa é a construção do conflito. O conflito ocorre quando há 
uma oposição de forças. Patrice Pavis afirma que 

 
há conflito quando um sujeito (qualquer que 
seja sua natureza exata), ao perseguir certo 
objeto (amor, poder, ideal) é “enfrentado” em 
sua empreitada por outro sujeito (uma 
personagem, um obstáculo psicológico ou 
moral). Esta oposição se traduz então por um 
combate individual ou “filosófico” [...] (2008, 
p. 67).  

 
 Esse “combate” descrito por Pavis ocorre ao longo da 
ação e se constitui, na maioria das vezes em seu ponto alto. 
Para a existência do conflito é necessário que exista a presença 
de alguma dificuldade para o desenvolvimento de algo, isto é, um 
obstáculo: 
 

Um obstáculo é qualquer resistência a que 
eu [personagem] obtenha o que eu quero. O 
que eu quero e o que resiste à sua obtenção 
(obstáculo) trabalham, um contra o outro, 
com o objetivo de criar o conflito dramático 
(Ball, 2009, p. 49). 

 
 Com relação às diversas formas de apresentação dos 
obstáculos, David Ball (2009) destaca que existem quatro tipos: a 
personagem contra ela mesma, a personagem contra outros 
indivíduos, a personagem contra a sociedade e a personagem 
contra o destino, ou o universo, ou as forças naturais, ou deus, 
ou os deuses. 
 Para a melhor apreensão dos conflitos nos contos, o 
diálogo se torna muito importante, visto que através da fala das 
personagens é possível detectar quais são os seus desejos e, 
assim, ao longo da ação perceber qual é o obstáculo para a 
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obtenção do objeto de desejo. É importante ressaltar que, devido 
ao caráter conciso do conto, os conflitos são mais simples do que 
em romances ou formas narrativas maiores.  
 Como já esboçado até aqui, o conflito no conto o 
Tuberculoso... ocorre entre a classe trabalhadora e a classe 
detentora do capital. Trabalhadores versus Ricos. O fator 
desencadeador da crise na narrativa se dá pela morte, por 
atropelamento, do jovem trabalhador de apenas 12 anos de 
idade, que sustentava sua pobre e entrevada mãe. E, 
evidentemente, o total desamparo dessa pobre mãe, pois o 
motorista foge do local do crime, e, consequentemente, os ricos 
vão considerar esse fato apenas um acidente. Cabe aos pobres 
resolverem seus problemas, mesmo quando esses são criados 
pelos ricos. O que se percebe é uma população sem condições 
de vida e sem condições de lutar contra quem a oprime. 
 O mesmo ocorre em Maio!..., o conflito se apresenta no 
confronto entre classes. Armando é uma vítima desse confronto. 
Ele passa mal com a péssima comida oferecida e com as 
instalações infectas do porão destinado à terceira classe. Em 
contrapartida, os “parasitas” detentores do capital, habitam as 
melhores instalações do navio. O que os trabalhadores 
tripulantes do navio, representados pela personagem de 
Armando, desejam é uma melhor qualidade de vida e o que as 
impede, seu obstáculo, é a divisão injusta do capital e a 
exploração de uns homens sobre os outros. Armando inclusive 
descreve, em seus pensamentos, detalhadamente os obstáculos 
da classe trabalhadora: 
 

Alimentam-se exércitos colossais, juízes, 
padres, parlamentares, ministros, chefes de 
Estado, negociantes, banqueiros, industriais 
pátrias, religiões, deuses e vagabundos 
privilegiados e a humanidade repousa no 
mais degradante estado de sofrimento e 
desesperos cruéis. E de que nos servem 
todos esses ídolos, todas essas frivolidades 
próprias de sentimentos egoístas, malignos e 
cérebros vazios? 
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 O conto termina e o confronto não se soluciona, está 
muito enraizado na sociedade. No entanto, Armando não perde a 
esperança de um dia vencer seu obstáculo. Ele acredita na 
“revolução de amanhã” que trará a vitória: “Mas... ‘o coração 
humano há de também um dia ser feliz!’ À natureza fecunda! Ó 
natureza criadora!...”. 
 No conto Por uma madrugada, Santos Barbosa reitera o 
enfoque do conflito: a miséria de alguns ante a fartura de outros. 
Há a presença de vários homens, vítimas das injustiças sociais, 
que vagam pela rua, alguns sem nenhuma esperança de 
melhoria em suas vidas. Outros retornam da festa de 
propaganda operária anarquista, no Centro Galego, onde 
provavelmente se discutiu a necessidade da luta e do 
enfrentamento operário frente aos obstáculos em comum: a 
injusta estrutura social, a burguesia, os patrões e os governantes 
que perpetuam a miséria, a fome e a propagação de doenças. 
 Em A Volta... o conflito central é a oposição entre os 
governos gananciosos que promovem a guerra e os jovens que 
se tornam vítimas quando são levados à batalha sem propósito. 
Lourival defende fortemente sua posição de aversão à guerra. 
Ele que vivenciou as atrocidades, denuncia o obstáculo para a 
existência da civilização e da humanidade:  
 

Deixa de ser homem para ser soldado, deixa 
de ser gente para transformar-se num 
autômato, que se manifesta ignorantemente, 
atiçado pelos seus superiores hierárquicos, 
pela vontade dos governantes e dos homens 
de dinheiro! 

 
 Como solução para o conflito, o jovem encontra a 
resposta na anarquia afirmando sua repulsa a deus e à pátria. As 
palavras de Lourival, rejeitando a pátria e a guerra, abominando 
deus, aclamando e fazendo o povo aclamar a anarquia, 
representam uma ameaça. 
 No conto A Recompensa, o conflito central permanece 
com o confronto entre o proletariado e a burguesia e os 
governantes. A família operária é dizimada pelos obstáculos à 
sua sobrevivência: a fome, a tuberculose, a falta de emprego. Os 
responsáveis são os políticos, que lhes negam ajuda; os 
burgueses, que lhes tiram o emprego e as condições de acesso 
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ao alimento; e o restante da população, que ignora os 
sofrimentos alheios. A vontade da família era permanecer viva, 
tanto que o homem – marido e pai – busca ajuda, implora 
piedade e nada consegue. Com relação a esta personagem, é 
possível apreender outro conflito existente. Embora fosse um 
homem íntegro e trabalhador, na falta de trabalho e na tentativa 
de manter sua família viva acabou cometendo um furto. Há, 
neste momento, o conflito da personagem com ela mesma, em 
que a vontade de manter sua família viva fez com que ele 
vencesse o obstáculo que se opunha – a vontade de permanecer 
íntegro, não cometendo um furto – e abrisse mão de um desejo 
em prol de outro bem maior, cometendo, assim, um ato 
desonesto.  
 Em vista da análise realizada, depois de um olhar sobre 
os conflitos presentes nos contos de Santos Barbosa, fica claro 
qual era a posição desse autor. Ao evidenciar diversos conflitos 
onde a estrutura social era o obstáculo para a boa vivência 
operária, os leitores tinham a visão clara de quem era o “inimigo”. 
Viam retratada nos contos uma sociedade doente, contaminada 
pela ganância, pela exploração, pela violência. A única forma de 
garantir uma melhor condição para os operários foi apontada em 
A Volta...: a anarquia. 
 
3.1.2.6 O universo temático dos contos 
  
 O universo temático refere-se aos temas que o autor 
elege como relevantes para debater através da escrita de seus 
contos. Conforme Pavis (2008, p. 399) destaca: “o tema geral é o 
resumo da ação ou do universo dramático, sua ideia central ou 
seu principio organizador”.  
 Assim, ao escolher o tema que deseja tratar, o autor 
utiliza toda a estrutura do conto para desenvolvê-lo através da 
ação. No caso do conto, não há espaço para desenvolver vários 
temas, como ocorre em uma novela ou romance, visto que trata 
de uma narrativa breve que aborda uma ação simples (Décio, 
1976-77). 
 A doença que dá título ao primeiro conto analisado é um 
tema recorrente nos cinco contos aqui trabalhados, a tuberculose 
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como o mal resultante das péssimas condições de trabalho e de 
vida da classe oprimida. Conforme destaca Margareth Rago, no 
período que compreende a República Velha: 
 

alarmam-se os surtos epidêmicos que dos 
bairros pobres se alastram pela cidade, 
ameaçando invadir as casas elegantes dos 
recentes bairros ricos; com a exaltação dos 
odores fétidos e miasmáticos gerados pela 
aglomeração perniciosa da população pobre 
em cubículos estreitos (Rago, 1997, p. 163). 

 
 Assim, a classe operária acaba sendo dizimada, de modo 
cruel, pela exploração e insensibilidade dos ricos, como diz a 
personagem Tuberculoso: 

 
Olha para mim... Vê?... Estou tuberculoso... 
não tenho dinheiro para me tratar... Tenho 
trabalhado, tenho produzido, para que os 
outros – os ricos – estejam gozando o suor 
do meu trabalho e de muitos trabalhadores 
como eu. Também... Daqui a pouco irei como 
o filhinho de Marta [...].  

 
 Em Pelotas, foi grande incidência da tuberculose entre a 
população: 

  
Entre os anos de 1890 e 1930 a tuberculose 
se constituía como uma grande endemia, 
causadora de mortes em número 
elevadíssimo em várias cidades brasileiras, 
dentre elas Pelotas, no Rio Grande do Sul 
(Gill, 2006, p. 2527). 

 
 Sendo um tema bastante presente no dia a dia dos 
operários, ele também se fazia presente na literatura escrita por 
eles. É possível que essa fosse uma tentativa de Santos Barbosa 
de denunciar os verdadeiros responsáveis pela propagação da 
doença: os governantes que nada faziam para melhorar as 
condições insalubres de habitação dos trabalhadores. Conforme 
afirma Lorena Gill: 
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no início do século XX, a percepção de que a 
tuberculose tratava-se de um mal social 
começou a se solidificar. Isto não quer dizer 
que, necessariamente, caberia ao poder 
público modificar a situação precária de infra-
estrutura vivida pela maior parte da 
população, a fim de evitar o adoecimento; na 
maior parte das vezes, o culpado aparecia 
como sendo o indivíduo, que, no final das 
contas, não dispunha de recursos financeiros 
que propiciasse a ele e a sua família 
melhores condições de moradia, higiene e 
trabalho (2006, p. 2531). 

 
 A tuberculose, portanto, está associada a outra temática 
cara ao mundo anarquista que é a exploração da classe operária 
pelos ricos. E junto com a desgraça debatida no primeiro conto 
aparece outra temática que muito preocupava o trabalhador na 
primeira metade do século XX: a falta de qualquer política pública 
que garantisse um mínimo de assistência ao trabalhador em 
caso de doenças, invalidez ou morte.  
 Diz um popular que dialoga com o Tuberculoso: 
“Enquanto podemos trabalhar... Depois de velhos ou doentes: 
hospital, asilo ou mendicidade”. Ao qual responde o Tuberculoso: 
“Existe por ai caridade, filantropia... o que não passa de 
calmantes, de conservação de nossa miséria [...]”.  
 Esse diálogo reflete uma preocupação compartilhada 
pelos trabalhadores que se sentiam desamparados. Conforme 
coloca Sílvia Petersen (2001), os trabalhadores no Brasil do 
início do século XX eram tão “livres” quanto desprotegidos, visto 
que não havia por parte do Estado nenhum cuidado que 
assegurasse garantias de subsistência mínimas ao cidadão. 
 Assim, surgiram as já citadas associações de socorro 
mútuo que, embora tendo seu alcance limitado pelas condições 
financeiras que vivenciavam, eram muito importantes para os 
trabalhadores. Conforme destaca Beatriz Loner: 
 

Consistiam em uma real necessidade para 
todos os setores sociais, provocada pela falta 
de mecanismos de apoio, fosse pelo Estado, 
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fosse por instituições que socorressem o 
indivíduo na doença, na morte ou no 
desemprego (2007, p. 503). 

 
 Outra temática abordada nos contos intimamente 
relacionada à falta de oportunidades que tinham os trabalhadores 
era a fome, causada pela falta de emprego e pelos baixos 
salários pagos pela burguesia que explorava a mão de obra 
operária. Em A Recompensa, a fome destrói uma família inteira. 
Mãe, pai e filho morrem desassistidos pela sociedade e pelo 
governo. Novamente se apresenta a necessidade de políticas 
que lhes proporcionasse uma vida melhor. Neste caso, nem se 
manter vivos eles conseguiram. A mesma fome que está prestes 
a se abater sobre Marta, senhora entrevada, depois da morte de 
seu filho, em Tuberculoso.... Reincide a temática da fome quando 
Armando não consegue comer, por causa dos enjoos sofridos 
em decorrência do balançar da embarcação, aliado ao péssimo 
odor vindo do porão do navio e a péssima qualidade da comida 
oferecida à terceira classe da embarcação na qual viajava, no 
conto Maio!.... 
 O total descaso e a falta de perspectiva que vivem os 
homens desempregados, marginalizados, traz em Por uma 
madrugada, mais uma temática: o suicídio, que se apresenta 
como a única saída para se livrar de uma sociedade doente. 
 Essa mesma sociedade doente, que deixa seus homens 
e mulheres desempregados, excluídos, entregues à própria 
sorte, é a que manda jovens rapazes para guerras sem 
propósitos, que tem como desculpa para a ganância dos 
governantes a defesa da pátria. No conto A Volta... Lourival 
descreve os horrores a que são submetidos aqueles que são 
enviados para a guerra: 
 

No campo de batalha, pisando e 
queimando cadáveres de irmãos, cego 
de sangue e de morte; desvairado ao 
lúgubre som do clarim e do rufar dos 
tambores e as fúnebres vozes de 
comando; em face das emboscadas e 
ataques horríveis e rios de sangue que 
corre ou coagula pelos campos, 
montes ou colinas; fuzilando, 
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decapitando, esquartejando, 
trucidando seres iguais, e tudo isso 
em nome dessa coisa que chamam - 
pátria! Do egoísmo dos poderosos e 
dos capitalistas; praticando tão cruéis 
barbaridades, o soldado mais justifica 
a perda dos sentimentos de homem 
que a caserna lhe rouba, gargalhando 
miseravelmente. 

 
 A responsabilidade sobre a guerra, que era muito 
combatida pelos anarquistas, conforme já exposto, em outros 
momentos, caía sobre os governantes que a promoviam, mas 
não arriscavam sua vida por ela. Conforme é ressaltado no conto 
A Volta... era o povo, que nenhum interesse tinha por ela, que ia 
para as trincheiras. Em Maio!... também há uma crítica aos 
parlamentares, juízes, ministros e chefes de Estado que, 
juntamente com os banqueiros e os religiosos, promoviam a 
degradação da sociedade, seu sofrimento e desespero. Em A 
Recompensa o deputado, após eleito, nem sequer aceita falar 
com seus eleitores que precisam de ajuda. Além dele, há a 
presença de um oficial que deveria garantir a segurança da 
população, o guarda civil, que aparece e, ao invés de ajudar o 
pai de família moribundo, tocava o homem com a ponta dos pés, 
ameaçando esbordoá-lo. No conto Por uma madrugada, a 
guarda costeira pouco se importava em procurar o corpo do 
pobre suicida, vítima da miséria.  

Assim, nos contos de Santos Barbosa ocorre uma 
constante denúncia e crítica ao arbítrio daqueles que deveriam 
se dedicar a melhorias sociais. Todas essas diferentes 
abordagens dos detentores do poder, nos contos de Santos 
Barbosa, vêm para reforçar uma temática muito defendida pelos 
anarquistas: o poder nunca é algo positivo, a sociedade não deve 
se organizar verticalmente. O anarquista Bakunin

53
 quando 

discorre a respeito da sociedade afirma que sua constituição: 

                                            
53

 Michael Alexandrovich Bakunin (russo; 1814-1876) - Um dos teóricos 
anarquistas mais conhecidos. Defendia o coletivismo, no qual os 
trabalhadores seriam membros de cooperativas e receberiam de acordo 
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Não [deveria ser] de cima para baixo e 
segundo algum plano ideal sonhado por 
alguns sábios eruditos, e menos ainda por 
decretos emanados de algum poder 
ditatorial, e menos ainda por uma assembleia 
nacional eleita por sufrágio universal. Como 
já demonstrei, um tal sistema levaria 
inevitavelmente à criação de um novo estado 
e, consequentemente, à formação de uma 
aristocracia oficial, isto é, uma classe de 
indivíduos que não teriam nada em comum 
com o povo e que começariam 
imediatamente a explorar e subjugar esse 
povo em nome do bem estar geral ou para 
salvar o Estado (1986, p. 76). 

  
 Outro tema que habita os contos anarquistas de Santos 
Barbosa é a crítica a crença em deus. Em Tuberculoso..., uma 
das personagens, indignada com o atropelamento do menino, 
constata: “As maiores desgraças atira-as deus sobre nós [...] E 
ainda dizem que há deus e solidariedade humana”. Nesta frase 
há a crítica forte à religiosidade que propõe que os homens 
sejam seguidores e submissos a um ser superior que os 
desampara. Renunciando a crença em um ser supremo, o 
anarquista Bakunin destaca: 
 

Já que nenhuma abstração existe por si só 
ou para si mesma, já que não tem pernas 
para andar, nem braços para criar, nem 
estomago para digerir as milhares de vítimas 
que lhe são dadas para que devore, torna-se 
óbvio que essa abstração religiosa e 
celestial, o próprio deus, representa na 
verdade os interesses muito positivos e reais 

                                                                                             
com seu trabalho. Além disso, os coletivistas eram favoráveis as 
organizações operárias guiadas por orientadores anarquistas. Esteve 
em diversos países, combateu em barricadas e, embora fosse contra a 
crueldade, admitia o uso da violência para atingir a revolução. Foi preso 
e condenado à morte, mas teve sua pena anulada. Era contra o estado 
e deus, os destacando como os principais opositores da liberdade 
humana (Costa, 1980; Woodcock, 1986). 
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de uma casta privilegiada, o clero (1986, p. 
75). 

 
 No conto Maio!..., Armando cita as religiões como parte 
da “gente inútil” que promove as injustiças sociais. Em A 
Recompensa, o pobre homem, a beira da morte implora piedade 
“pelo amor de deus”. O apelo ao amor a deus, não foi o suficiente 
pra comover a multidão selvagem sedenta por “vingança”. O 
jovem Lourival também cita deus, em seu discurso, no conto A 
Volta.... Grita, em meio aos que o assistem, que abomina, 
juntamente com a noção de pátria, a crença em um deus. 
Embora não se aprofunde neste tema, o autor-operário cita em 
seus contos a religião e a figura de deus, sempre 
pejorativamente, como era costume dos anarquistas. 
 Por fim, há a presença do ideal de revolução anarquista. 
Os anarquistas defendiam a necessidade de uma reestruturação 
social. Nas palavras do anarquista Woodcock

54
: 

 
Uma revolução moral, mais do que uma 
revolução política.  Uma revolução política 
luta contra o estado e a propriedade de fora, 
uma revolução social trabalha dentro da 
sociedade má e vai minando suas bases [...] 
através da razão e, basicamente, através da 
persuasão e do exemplo (1983, p. 206). 

 
 Em Maio!... a revolução aparece nas reflexões de 
Armando, quando, ao olhar para o sol, exclama: 
 

Sol de Maio! Alviçareiro sol! Sol dos que 
trabalham! – que as chamas flamejantes que 
do teu seio crepitam, sejam a luz do alvar do 
triunfo dos oprimidos na revolução de 
amanhã! 

                                            
54

 George Woodcock (canadense; 1912-1995) – Escritor e anarquista. 
Chegou as ideias anarquistas através do pacifismo. Escreveu e 
organizou diversas obras relacionadas ao anarquismo, inclusive 
biografias de personalidades anarquistas. (Costa, 1980; Woodcock, 
1986). 
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 Assim, a temática da revolução se apresenta no calor do 
sol que incendiará a sociedade, nos ideais libertários que se 
propagarão, abrindo espaço para a ascensão anarquista, quando 
a liberdade enfim triunfará. 
 
3.1.2.7 Usos e abusos da descrição e da narrativa  
 
 Para desenvolver a ação em seus contos, Santos 
Barbosa utiliza o gênero narrativo. Conforme salientam Reis e 
Lopes (1988, p. 47): “falar de gêneros narrativos é aludir a 
categorias históricas, tais como a epopeia, o romance, a novela 
ou o conto, nos quais se reconhecem implicações periodológicas 
mais ou menos efetivas”. 
 Assim, para construir uma narrativa, o desenvolvimento 
de uma ação em um determinado período de tempo, são 
construídos diálogos e descrições. Quanto a estas últimas, 
 

num texto narrativo há sempre fragmentos 
discursivos portadores de informações sobre 
as personagens, os objetos, o tempo e o 
espaço que configuram o cenário diegético. 
Esses fragmentos, as descrições, são 
facilmente destacáveis do conjunto textual: 
tendencialmente estáticos, proporcionam 
momentos de suspensão temporal, pausas 
na progressão linear dos eventos diegéticos 
(Reis e Lopes, 1988, p. 23). 

 
 O cuidado com o excesso de descrições abre espaço 
para o diálogo, isto é, para a troca entre as personagens, para a 
ação falada (Cunha, 2003). Quando o leitor tem acesso à fala 
das personagens, é possível detectar mais facilmente qual o 
desejo delas e, assim, o conflito que se estabelece – e seu 
obstáculo. Visto que, conforme indica David Ball, “o fato de eu 
[personagem] querer algo determina que eu fale. O que eu falo 
depende, precisamente, do que eu quero e do que se interpõe no 
meu caminho (obstáculo)” (2009, p. 49). 
 Santos Barbosa não desenvolve em seus contos essa 
objetividade nas descrições. Ele se destaca por dar um maior 
enfoque a descrição da narrativa, explicitando a miséria e as 
dificuldades na vida de suas personagens, dando pouca “voz” a 
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elas, devido ao número reduzido de diálogos. Além disso, 
desenvolve poucas ações físicas. Um exemplo desta 
característica se vê no conto A Volta.... O jovem Lourival ao 
regressar da guerra, entra na casa de sua tia Rita, onde todos o 
aguardam. Após ser abraçado por sua tia, ele “de pé, fardado, 
cabeça descoberta e erguida, sobre uma grande caixa de 
madeira” fala com os que ali estão. E assim permanece Lourival, 
sobre o caixote falando sobre a guerra, sobre a autoridade, sobre 
deus, criticando a tudo e a todos, exaltando a anarquia. Além da 
ação falada, nada mais ocorre até que ele é baleado e o conto 
termina. 
 Em Maio!... novamente é possível perceber que Santos 
Barbosa não deseja ser sucinto em suas descrições. Neste 
conto, o foco da narrativa são as sensações, opiniões e 
percepções de Armando sobre a estrutura social em que vive, 
refletida na maneira como a embarcação em que viaja está 
organizada. Não há no conto o desenvolvimento de ação que 
conduza a história. O objetivo é passar ao leitor, pelos olhos de 
Armando, a percepção que os anarquistas possuem da 
sociedade, as críticas a ela realizadas, e o apontamento do 
caminho para a revolução social. 

 
3.1.2.8 Uma visão macro da escrita literária de Santos 
Barbosa 

 
 Santos Barbosa produziu uma literatura bastante 
representativa. Com relação aos contos, é possível perceber que 
alguns traços de sua escrita demonstram uma autonomia com 
relação às proposições literárias deste gênero, apontadas pelos 
autores aqui trabalhados. 
 Com relação à narrativa, Santos Barbosa alterna o uso 
da terceira pessoa do singular - característica, apontada por 
Décio (1976-77) como frequente nos contos - e a primeira 
pessoa do singular e do plural. Esta última, a utilização da 
primeira pessoa, está exemplificada no conto Por uma 
madrugada. Quem constrói a narrativa é um dos operários que 
havia se apresentado em uma das peças no Centro Galego, na 
mesma noite em que presenciou a procura pelo suicida. Ele 
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descreve seu cansaço e suas ações, alternando 
harmoniosamente a primeira pessoa do singular e a primeira 
pessoa do plural quando se refere a ele e seus companheiros. 

Já na abordagem dos temas, Santos Barbosa fornece a 
seu leitor algumas possibilidades interessantes de analogias. O 
conto Tuberculoso..., por exemplo, termina com a seguinte 
afirmação feita pelo popular: “A sociedade assim o quer... 
façamos-lhe a vontade... O bacilo, porém, tem-lhe corroído os 
pulmões”. Com essa fala, Santos Barbosa finaliza seu conto, 
possibilitando uma relação entre o bacilo de Koch, bactéria 
responsável pela tuberculose, e o capital, bactéria responsável 
pela miséria, corrupção e degradação moral. Neste mesmo 
sentido, o título do conto também reflete a situação da 
sociedade, comprometida por uma bactéria extremamente 
nociva. 
 A escrita dos contos de Santos Barbosa se destaca pela 
constante representação das dificuldades enfrentadas pela 
classe operária. Nos contos, é possível perceber que mesmo 
lutando com todas as suas forças o operariado não consegue 
vencer. Para tal, há somente uma única alternativa: a revolução 
social. Somente através da abolição dos governos hierárquicos, 
da opressão religiosa, da exploração de uns sobre os outros é 
que os “pobres” e os “ricos”, conforme são representados em 
Tuberculoso..., poderão compartilhar uma sociedade justa e 
fraterna em que todos são iguais e tem direito às mesmas 
condições. 

Os contos de Santos Barbosa tiveram grande importância 
e alcance entre os operários. Este fato pode ser deduzido pela 
reincidência das publicações nos periódicos operários que, 
conforme já discutido, tinham um espaço restringido pelas 
limitações financeiras. Assim, a dedicação de um espaço de 
duas colunas, no caso do jornal pelotense O Rebate, demonstra 
que os contos eram vistos como um instrumento pela militância 
operária da cidade. Sendo assim, a literatura, representada na 
imprensa, estava na linha de frente na atuação operária 
anarquista, visando a propagação do ideal libertário, juntamente 
com a dramaturgia, presente nas peças anarquistas, 
apresentadas nos encontros operários. 
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3.2 OS ESCRITOS DRAMATÚRGICOS DE SANTOS BARBOSA  
 

 Santos Barbosa teve uma notável produção dramatúrgica 
encenada entre os trabalhadores na cidade de Pelotas, através 
do Grupo Teatral Cultura Social, e na cidade do Rio de Janeiro, 
pelo Grupo Dramático Cultura Social. Conforme já citado no 
capítulo anterior, ao longo da década de 1910, diversos textos 
desse operário foram levados à cena no Teatro 1º de Maio, pelo 
Grupo Teatral Cultura Social. Dentre os títulos levantados nesta 
pesquisa estão: Famintos, A Volta, O Homem das Bombas, 
Pamonha e Comp., Amores de Crianças, A Recompensa, O 
Notivago e Na Barricada. 

A análise dos escritos dramatúrgicos, isto é, da 
construção textual de peças teatrais, é importante para o 
entendimento de como o teatro era visto e realizado por 
determinado grupo. Através da dramaturgia é possível perceber 
a forma como os indivíduos representam seu mundo. Conforme 
Pavis destaca:  

 
O objetivo final da dramaturgia é representar 
o mundo, seja sob a ótica de um realismo 
mimético, seja quando toma distância em 
relação à mimese, contentando-se em figurar 
um universo autônomo. Em cada caso, ela 
estabelece o estatuto ficcional e o nível de 
realidade das personagens e das ações; ela 
figura o universo dramático através de meios 
visuais e auditivos, e decide o que parecerá 
real ao público: aquilo que é, para ela, 
verossímil (2008, p.114, grifo do autor). 

 
Sendo assim, o olhar sobre a dramaturgia de Santos 

Barbosa torna possível um olhar sobre o universo que ele 
vivenciava e o qual ele desejava representar: o cotidiano dos 
trabalhadores, suas angústias e seus planos.  

Embora esse operário tenha escrito diversos textos 
dramatúrgicos, foi possível encontrar, nos periódicos 
pesquisados, somente o prólogo dramático A Volta..., diversas 
vezes representado na Liga Operária de Pelotas. Apresento aqui 
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um estudo desse prólogo, no qual destaco aspectos relativos ao 
enredo, aos elementos espaciais e temporais, às personagens, 
ao conflito central, à temática e ao método de escrita 
desenvolvido pelo autor. Assim como nos diálogos e contos, 
esses elementos foram abordados visando identificar as ideias 
libertárias na escrita de Santos Barbosa.  

 
3.2.1 Prólogo dramático A Volta...  

 
O escrito dramatúrgico A Volta..., denominado por Santos 

Barbosa de prólogo dramático
55

, é dividido em duas cenas 
publicadas em quatro edições na coluna Social Teatro Popular, 
do jornal O Rebate, com diferença cronológica entre as 
publicações variando entre 11 e 14 dias, nos seguintes dias: 13 e 
24 de julho, 7 e 20 de agosto de 1915. A diferença cronológica 
entre as publicações é variável, o que permite perceber que eram 
destinadas ao público que assinava o jornal ou o acompanhava 
diariamente. Além disso, o fato de não haver um dia da semana 
específico para a coluna pode levar ao entendimento de que ela 
era publicada de acordo com a disponibilidade de espaço nas 
edições do periódico.  
 Conforme já citado, Newton Cunha (2003) define o 
enredo como uma sequência de ações que descrevem uma 
história em determinada obra. Seguindo a proposição de Cunha, 
A Volta... apresenta o seguinte enredo: um filho retorna para 
casa, onde seu pai, que estava dormindo, o recebe surpreso. Ao 
ser questionado, o Filho conta para o Pai que desertou da 
guerra. Não reagindo bem à notícia e demonstrando sua 
contrariedade, o Pai, que se encontrava com a saúde debilitada, 
é agressivo e rejeita seu Filho, que, tentando o comover, relata 
as atrocidades vivenciadas nas trincheiras. Ouvem-se sons de 
fuzilaria, vozes apavoradas e em desespero com a guerra. O Pai 
voltou a adormecer e o Filho angustiado acompanha a agitação 
exterior. Ocorre duas cenas simultâneas, o Filho e o seu 
desespero pelo que ouve da rua, e o som da voz de um homem 

                                            
55

 O termo prólogo dramático é usado aqui de acordo com o significado 
atribuído por Pavis (2008), se referindo a uma peça pequena e 
autônoma que se assemelha ao intermédio e a cortina, ou seja, formas 
curtas de dramatizações independentes. 
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(Pedinchão – mendigo) criticando os jovens que vão acompanhar 
os soldados na guerra. Das ruas o som tumultuado chega para o 
jovem Filho desesperado. O Pedinchão bate na porta e o Filho o 
deixa entrar. Ao ver que o rapaz regressara da guerra, 
Pedinchão se surpreende e o abraça alegre. Pedinchão 
confraterniza com o jovem que recusou a “arte de matar”. O Pai 
acorda, mas está atordoado, confuso e muito fraco. Pedinchão 
se assusta com os barulhos vindos de fora do aposento e, de 
imediato, propõe que o jovem fuja, pois do contrário será preso 
como desertor. O Filho, hesitando, demonstra estar confuso e 
não ter certeza do que fazer. O Pai, agonizante, tenta deter o 
Filho. Não consegue, e morre. Diante do quadro de dor, 
Pedinchão assume uma postura de defesa com arma em punho. 
O Filho, amaldiçoando a guerra, cai prostrado sobre o corpo do 
pai. O Pedinchão percebe que a única atitude a ser tomada é 
enfrentar, e, corajosamente, avança para a porta e dispara sua 
arma. 
 
3.2.1.1 As questões espaço-temporais 
 
 Com relação aos aspectos espaciais, o cenário do 
prólogo é único, sendo indicado por Santos Barbosa como: 
“Aposento pobre. Cama à D.F.

56
 Caixote à cabeceira... Moringue 

e caneco. Tamborete á E.B.
57

 Arde um candieiro. Porta à E.F.
58
”. 

Logo, toda a trama ocorre no mesmo ambiente, fazendo 
referência à parte externa quando se ouvem as vozes 
apavoradas por causa da guerra que ocorre na rua. Segundo Ball 
(2009), a atmosfera emerge de elementos específicos da peça, 
constituindo um efeito generalizado. A maneira como Santos 
Barbosa conduz o enredo e os elementos que insere nele, passa 
a sensação de uma atmosfera sombria, desolada pelos horrores 

                                            
56

  Direita fundo: tendo como referência o olhar do espectador, lado 
direito do palco, ao fundo. 
57

  Esquerda baixa: tendo como referência o olhar do espectador, lado 
esquerdo do palco, à frente. 
58

 Esquerda fundo: tendo como referência o olhar do espectador, lado 
esquerdo do palco, ao fundo. 
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da guerra e da miséria. A existência de poucos objetos em cena 
é justificada pela fala do Pai, na qual informa ter vendido alguns 
objetos para comprar comida, visto que, estando doente e com 
seu filho ausente, não tinha como se sustentar. Ainda na mesma 
fala, o Pai faz o seguinte comentário: “já colocava ante meus 
olhos moribundos, o espectro vivo da fome”. É outro fator que 
permite reforçar o clima denso, lúgubre. 
 A questão temporal também pode ser entendida como 
um período relativamente curto, visto que ocorre entre o 
momento que o jovem retorna e é recebido pelo Pai - que se 
revolta com ele e adormece - e o momento em que o Pedinchão 
entra - acorda o Pai que, logo após, morre nos braços do Filho – 
e acaba tendo que enfrentar o inevitável confronto com a guerra. 
É possível supor que a ação se passa à noite, por três motivos: 
há a indicação do candieiro aceso, o Pai estava dormindo 
quando o Filho regressa, e o Pedinchão antes de entrar em cena, 
ao dialogar com as vozes da rua, deseja “boa noite”. 
 
3.2.1.2 As personagens dramáticas 
  
 Na relação nominal das personagens, Santos Barbosa as 
identificou apenas pelo nome e idade. Ele as denomina de 
“figuras” e não de personagens. E esta designação, no caso 
desse texto, é bastante pertinente, dentro do entendimento do 
que venha a ser uma “figura” num texto dramático.  
 

A figura designa um tipo de personagem sem 
que seja precisado de que traços particulares 
essa personagem se compõe.  [...] A figura, 
como o papel e o tipo, reagrupa um conjunto 
de traços distintos bastante genéricos. Ela se 
apresenta como uma silhueta, uma massa 
ainda imprecisa [...] (Pavis, 2008, p.167). 

 
 A Volta... contém essa estrutura em que “a personagem” 
não é composta em diferentes nuances, e sim caracterizada com 
um traço específico, um comportamento que se deseja reforçar e 
expor ao espectador.  

Assim, a lista das personagens está composta por: Pai – 
60 anos; Filho – 25 anos; Pedinchão (mendigo) – 40 anos. Da 
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rua ouvem-se vozes e falas de homens, mulheres e crianças 
sobre a guerra que chega até eles. 

O Pai está elaborado a partir de um comportamento 
patriótico, capaz de qualquer sacrifício em nome da pátria. Tem a 
saúde debilitada pela cólera e temperamento explosivo. Rejeita o 
filho desertor, preferia ter um filho morto e herói de guerra. O 
Filho que foi para a guerra pelos valores paternos, se rebela com 
horrores que vivenciou. Ele diz ter regressado com “a alma 
despedaçada, o sangue nas veias e o coração dilacerado... o 
cérebro numa vertigem de sangue e morte, o espírito 
atormentado...”. É o desertor que compreende que a guerra só 
destrói e maltrata, e apenas os ricos é que ganham com o 
embate entre irmãos. O Pedinchão tem por traço a ironia e a 
coragem. Ele atua como um marginal da sociedade, ou seja, um 
mendigo. Mas nem por isso deixa de compreender o verdadeiro 
sentido destrutivo da guerra, e de agir com lealdade com os 
iguais. 

Interessante observar que ao colocar a personagem do 
Pedinchão, Santos Barbosa converge com outros autores 
anarquistas ao trazer para as peças teatrais a figura do homem 
marginalizado, do excluído social. Conforme pode ser observado 
na compilação organizada por Maria Thereza Vargas, intitulada 
Antologia do Teatro Anarquista (2009), na qual a autora traz 
textos de Avelino Fóscolo, Marino Espagnolo e Pedro Catallo, 
com a representação de personagens que ficam perdidas, 
vagando pela escória de uma sociedade carregada de 
preconceitos. 

Essas personagens apontam para o sofrimento que a 
sociedade capitalista patrocinava: uma legião de pobres homens 
e mulheres desgarrados e ignorados. No entanto, diferente das 
personagens marginalizadas e sofridas dos autores citados, o 
Pedinchão, mesmo estando em condições semelhantes, se 
mostra uma personagem bem humorada e extremamente crítica, 
denunciando os horrores da guerra. Essa característica do 
Pedinchão pode ser observada quando ele, fora da cena, antes 
de entrar na casa do Filho, dialoga com uma voz que representa 
um patriota: 
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Pendinchão (fora) – Boa noite, onde vai 
você? 
1ª voz – Vou em defesa da pátria!  
Pedinchão (rindo) – Hás de ganhar muito 
com isso! Olha: deixa-te morrer pela pátria, 
porque ela te fará ressuscitar no dia 
seguinte! 
1ª voz (afastando-se) - Vou cumprir o meu 
dever de jovem! 
Pedinchão – Isso, isso! (gargalha). Dá vida 
pelos outros, grande camelo! E depois da 
“ressurreição”, vem falar-me de novo em 
humanidade e em deus, meu gaiato! 
(gritando) Ó desmiolado sem coração e sem 
alma! Cabeça de taxo! Ó tu que de humano 
só tens a forma! Assassino! 

 
 Ainda com relação as personagens, esse texto de Santos 
Barbosa se enquadra em outras duas características comuns a 
outros textos anarquistas do período. A primeira é o uso de 
poucas personagens, o que facilitava a encenação do texto, pela 
necessidade de poucos atores. E a outra diz respeito a presença 
apenas de personagens masculinos. Como já colocado 
anteriormente, poucas eram as figuras femininas que apareciam 
em cena, dessa forma, fazer um texto apenas com figuras 
masculinas, auxiliava ao diretor na montagem do trabalho.  
 
3.2.1.3 Foco no conflito e temáticas 
  
 O conflito dramático está no foco do enredo e em seu 
obstáculo. Conforme salienta Pavis, “o conflito dramático resulta 
de forças antagônicas do drama. Ele acirra os ânimos entre duas 
ou mais personagens, entre duas visões de mundo ou entre 
posturas ante uma mesma situação” (2008, p. 67). Nesse 
prólogo, assim como no conto de mesmo nome, anteriormente 
analisado, o conflito está na oposição entre a ganância daqueles 
que promovem a guerra, a ilusão daqueles que a defendem e os 
jovens que são obrigados a ir para as trincheiras lutar por um 
ideal que não lhes pertence. Ao tentar fugir dessa realidade, o 
jovem é rejeitado pelo seu pai, que vê a atitude do filho como 
antipatriótica, indigna de um homem. Sendo assim, todos são 
reféns da violência, principalmente os jovens que desejam não 
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serem mais obrigados a lutar por uma causa desumana, mas 
enfrentam o obstáculo de serem forçados pela estrutura social a 
realizar tal feito, sob pena de, ao se absterem, enfrentar o 
julgamento daqueles que creem cegamente na defesa da pátria. 
 O esboço dramático desenvolve diversos temas de 
interesse dos anarquistas. O principal tema abordado em A 
Volta... é a guerra e as atrocidades que ela provoca. Nesse 
sentido, o rapaz a descreve detalhadamente: 

 
Filho – Se os olhos vagassem por sobre o 
cenário tétrico e clamoroso duma batalha 
encarniçada; pelos montes de cadáveres que 
juncam extensões inteiras de fecundas terras 
feitas lagos de sangue fresco e coagulado, 
coberto de insetos daninhos; se por toda 
aquela região da morte se lhe deparassem 
corpos decompostos, carnes mutiladas, 
órgãos humanos desagregados, atirados à 
mercê acariciadora e trágica do tempo; gritos 
lancinantes, dores e arrependimentos; - 
estou bem certo de que meu pai 
amaldiçoaria a pátria e os causadores do 
desperdício de tantas energias. 

 
 Observa-se que a postura tomada pelo pai, de rejeição 
ao seu filho, bate de frente com o ideal anarquista de repúdio à 
participação na guerra. Essa preocupação estava latente no 
período da escrita deste prólogo, devido à 1ª Guerra Mundial. 
Nos jornais do período, com destaque para O Rebate, são 
constantes as reflexões sobre os absurdos da guerra e a luta 
contra o alistamento obrigatório. Indo de encontro às ideias 
libertárias, o pai representa um trabalhador alienado e 
manipulado.  
 Um tema que também aparece é a crítica àqueles que 
personificam os pilares da sociedade que promovem a guerra:  
 

Filho – (continuando) Essa malta desprezível 
de governantes, banqueiros, capitalistas e 
militarões, que arruinando tudo, devastando 
vidas e arrastando cidades, gozam assim o 
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produto de suas ambições e caprichos 
loucos, conquistando territórios, esgotando 
“stocks”, movimentando dinheiros, atirando 
os filhos do povo uns contra os outros, como 
verdadeiros seres sem coração e sem alma. 

 
 Nesse momento, é possível observar que o autor também 
se aproxima da crítica anarquista ao monopólio das riquezas 
comuns, algo considerado inadmissível, visto que promovia as 
desigualdades e incentivava a violência. Errico Malatesta faz 
uma crítica ao capitalismo e destaca que: 

 
Um dos pontos fundamentais do anarquismo 
é a abolição do monopólio da terra, das 
matérias-primas e dos instrumentos de 
trabalho, e, consequentemente, a abolição 
da exploração do trabalho alheio exercida 
pelos detentores dos meios de produção. 
Toda apropriação do trabalho alheio, tudo o 
que serve a um homem para viver sem dar à 
sociedade sua contribuição à produção, é um 
roubo, do ponto de vista anarquista e 
socialista. 
Os proprietários, os capitalistas, roubaram do 
povo, pela fraude ou pela violência, a terra e 
todos os meios de produção, e como 
consequência deste roubo inicial podem 
subtrair dos trabalhadores, a cada dia, o 
produto de seu trabalho (1989, p. 120). 

 
 Como é corrente nos textos escritos por anarquistas, 
Santos Barbosa também traz o debate relacionado à 
religiosidade, vista de maneira negativa: 
 

Filho – (de si para si) Quantas lágrimas de 
mãe queridas, filhos amados e noivas 
estremecidas, vertidas por culpa dos 
potentados! Quanta dor! Quanta miséria!... E 
querem que sejamos patriotas; que 
acreditemos num deus que dizem ser 
piedoso e onipotente, criador do mundo e da 
vida, do coração e do pensamento, do amor 
e da razão... e também do ódio, da perfídia, 
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da desolação e da morte... sem que nos 
redima do flagelo! Não, não quero crer em 
deus! Não quero ser religioso nem patriota! 
(numa viva transposição físico-fisionômica) 
Oh! A guerra! A sociedade! O povo!... 

  
 Essa tendência de fazer referência direta ou indireta à 
figura de deus e também a de Cristo era muito comum em textos 
anarquistas, seja pela alusão ao “ritual” da paixão, seja pela 
referência às suas qualidades sacrificadoras. No livro de Souza 
(2003), intitulado O mito político no teatro anarquista brasileiro, é 
identificada a figura de Cristo em vários textos libertários. No 
entanto, os que foram analisados por Souza (2003), usam 
personagens anarquistas com qualidades muito semelhantes à 
abnegação de um mártir, que se sacrifica na luta em busca do 
ideal anárquico. Já nesse prólogo, quando Pedinchão relaciona o 
morrer pela pátria – dos jovens que vão à guerra - com a morte 
de Cristo na cruz, dizendo à 1ª voz que, já que ele dará a vida 
pela pátria, que aguarde que ela a ressuscite. Santos Barbosa, 
fazendo essa analogia, possivelmente intenta criticar a postura 
de abnegação semelhante a de Cristo, quando essa se associa a 
algo que não tem sentido, pois não há nobreza nem recompensa 
em lutar pelas riquezas e pela pátria. Logo, fica clara a postura 
anarquista de reconhecer o comportamento de Cristo como algo 
muito nobre desde que canalizado a uma boa causa. Assim, o 
sacrifício encontra apoio no bem comum, ao contrário da guerra, 
que ocorre visando o interesse de uma minoria que sequer se 
envolve na batalha. 
 Por fim, quando Pedinchão encontra o jovem desertor da 
guerra e tenta acalmá-lo enquanto ele se mostra fragilizado, o 
autor faz uma crítica, frequente entre os libertários, à atribuição 
distorcida dada ao sentido de legalidade e justiça. Embora nesse 
contexto assassinar não seja considerado um crime, pois é uma 
conduta amparada pela lei e pela necessidade de defesa da 
pátria, a situação seria bem diferente se fosse um assassinato 
em uma briga entre operários, por exemplo. O Pedinchão deixa 
claro sua posição: “um homem honrado é um homem honrado e 
um assassino legal é um assassino legal”. Logo, essa 
personagem expõe a incoerência do estado bélico que pretende 
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justificar a “desumanização” do homem, que se transforma em 
assassino apoiado pela “lei”, que se vê transformado em número, 
que precisa exterminar e/ou ser exterminado, 
independentemente de sua história, de seus sonhos, e de sua 
família. 
 O texto apresenta uma defesa da deserção dos jovens 
ante uma guerra capitalista/imperialista, e, consequentemente, 
sem qualquer sentido para uma vida digna para os 
trabalhadores. O autor deixa claro que é preciso combater os que 
se deixam iludir pelo discurso de defesa da pátria, e defender os 
que desejam realmente uma mudança social. Dessa forma, 
Santos Barbosa coloca o mendigo defendendo, mesmo que num 
gesto suicida, o jovem que desertou da guerra capitalista.   
 
3.2.1.4 Procedimentos dessa escrita dramatúrgica 
 
 Com relação ao método de escrita desenvolvido por 
Santos Barbosa nesse prólogo, diversos aspectos podem ser 
observados. Primeiramente, saliento a questão da estase e 
intrusão. Segundo David Ball, 
 

Estase é imobilidade: uma condição de 
equilíbrio entre várias forças; uma 
permanente quietude: uma imutável 
estabilidade; um estado em que todas as 
forças se equilibram entre si, e que resulta 
em falta de movimento. 
Intrusão é um empurrão, arremetida, 
compulsão (2009, p. 37). 

 
 A estase no prólogo é anterior ao seu início. Está na 
condição do Filho, que luta na guerra, e do Pai, que está em sua 
casa. Nada aconteceria sem algo que rompesse esse quadro, 
sem a intrusão: o retorno do rapaz. Sendo assim, este é o 
estopim para o início da primeira ação que, juntamente com as 
ações seguintes, conduzirá o enredo em busca da nova estase 
que colocará fim à peça. 
 Outro aspecto que pode ser observado na escrita de 
Santos Barbosa é a utilização frequente de didascálias. Segundo 
Ryngaert (1995), didascálias são indicações cênicas que 
auxiliam o leitor a compreender e imaginar a ação. Podem ser 
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sugestões de ação ou descrições de cenário. As didascálias 
servem de guia para o diretor e os atores que, ao encenarem 
determinado texto, optam por seguir, ou não, as indicações do 
autor. Santos Barbosa demonstra se preocupar, durante a 
redação de seu texto, em deixar bem estabelecidos os 
acontecimentos e as intenções de suas personagens: 

 
Pedinchão (volta da porta, rápido, prevenido, 
atemorizado). – Chê! Ai vem uma escolta! 
Fuja! Ainda há tempo! Ligeiro! Cebo nas 
canelas! (volta para a porta. O Filho, de pé 
aterrado

59
, num desespero louco, quase a 

chorar, vacila). Ande! Depressa! (mantem-se 
em inquieta observação, ouve-se o rufar de 
tambores em tom de marcha, que se 
aproximam). 
Pai (já sem forças) – Filho... não irás... Teu... 
Pai... eu... (procurando dete-lo). Tu...não...  
Filho (desvairado, numa angustia máxima) – 
Meu pai?! Meu pai?! 
Pai – A...de...us... Morte... (falece). 
Filho (numa viva exclamação de dor) – Meu 
pai?!... 
Pedinchão – Ai vem eles! (recua em atitude 
de defesa, de pistola em punho). 
Filho (no auge do desespero... em lagrimas). 
– Maldita seja a pátria! (cai debruçado sobre 
o corpo do pai, ao tempo que Pedinchão 
n’um – Ah! – feroz avança corajosamente 
para a porta detonando a arma).  

  
 Como pode ser observado no fragmento acima, a 
construção dramatúrgica feita por Santos Barbosa faz uso de 
expressões coloquiais e regionalistas gaúchas que, 
provavelmente, faziam parte do cotidiano dos trabalhadores 
daquele período.  
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 Amedrontado, apavorado. 
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 Outro recurso utilizado pelo autor é a associação de 
imagens já conhecidas pelo seu público alvo, com imagens 
desconhecidas que ele deseja tornar palpáveis. Segundo Ball, 

 
uma imagem é o emprego de algo que 
conhecemos, com o objetivo de nos mostrar 
o que não conhecemos. [...] Em vez de 
definirem e limitarem, as imagens evocam e 
expandem. Elas evocam associações que 
não são precisamente as mesmas de um 
espectador para outro: proporcionam, pois, 
uma modalidade de comunicação 
caracteristicamente pessoal (2009, p. 105). 

 
 Um dos exemplos de imagens aqui já citados é a alusão 
que Santos Barbosa faz, através da personagem do Pedinchão, 
do sacrifício de Cristo com o sacrifício dos jovens, levados ao 
campo de batalha. Nesse momento, é salientado o sofrimento a 
que se submetem aqueles jovens para defender uma causa 
considerada sem sentido. São condenados sem a possibilidade 
de ressuscitar depois da guerra. Outro exemplo que pode ser 
destacado é quando o jovem descreve as atrocidades que viu 
nas trincheiras e faz referência à imagem comum de um campo 
vasto de fecundas terras e um lago. No entanto, essa imagem 
serve para permitir a composição da imagem de um campo 
coberto de corpos, com lagos de sangue fresco e coagulado. 
 Quanto ao clímax de uma peça, David Ball afirma que ele 
é atingido quando “em algum ponto da peça, as mais importantes 
forças de conflito devem-se defrontar. Essa derradeira disputa 
resulta na restauração de um equilíbrio – seja o equilíbrio que 
deu início a peça, seja um novo equilíbrio" (2009, p. 127). Em A 
Volta..., o clímax se dá no momento em que Pedinchão avista a 
escolta que se aproxima. Ele sabe o que isso significa. O jovem 
desertor será preso e, certamente, fuzilado por ter deixado o 
campo de batalha. Grita ao jovem para que este fuja. Mas, o 
mesmo está atordoado e desesperado com o pai agonizante e 
que acaba, neste momento desesperante, morrendo. O jovem 
desesperado, amaldiçoando a pátria, cai debruçado sobre o 
corpo do seu pai. O pedinchão, diante do quadro de dor e morte, 
num ato de coragem e fúria suicida, se encaminha para a porta 
de saída e detona a sua arma. Eis que se instaura uma nova 
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estase. Após o choque final, a violência, o sofrimento e a morte 
prevaleceram. 
 Assim, cai o pano e termina a peça. O autor assina, 
datando a escrita do prólogo em novembro de 1914, e 
acrescenta que a peça era muito bem quista pelos operários: 
“Nota: Esta peça tem sido várias vezes e sempre com agrado 
geral, levada a cena no Teatro 1º de Maio, pelo G. T. Cultura 
Social. – S.B.”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Através da pesquisa para esta dissertação foi possível 
perceber que a década de 1910 foi de grande importância para a 
história do movimento operário anarquista em Pelotas. Foi nestes 
anos que o teatro feito por trabalhadores se desenvolveu mais 
plenamente e atingiu boa parte da classe, servindo não só como 
meio de diversão, mas também – e principalmente – para 
contribuir com a propagação dos ideais libertários e com a 
sociabilidade da classe operária. Diversos operários foram 
atraídos à causa através da arte dramática que defendia a 
necessidade de uma transformação social. O teatro operário 
divulgava as ideias anarquistas, criticava o Estado e as 
desigualdades sociais, auxiliava no desenvolvimento cultural do 
operariado e era, por vezes, beneficente, auxiliando diversos 
trabalhadores e organizações libertárias. Encarado com 
seriedade por aqueles que o faziam, ele era ensaiado e 
apresentado a fim de problematizar temáticas que preocupavam 
a classe trabalhadora naquele momento. Sendo assim, a arte 
“imitando” a triste vida dos trabalhadores os proporcionava 
momentos de reflexão e, por vezes, culminava na adesão de 
novos operários à luta. O teatro atraiu trabalhadores para a 
causa libertária, foi um estimulador do debate social e da 
fraternidade operária, além de proporcionar momentos de 
confraternização e lazer cultural operário. 
 O teatro operário anarquista, na cidade de Pelotas (RS), 
desenvolveu suas atividades através do Grupo Teatral Cultura 
Social, sediado na Liga Operária de Pelotas. Com sede própria – 
o Teatro 1º de Maio -, esse Grupo pode realizar eventos 
regulares. Diversos foram os registros encontrados dos festivais 
operários organizados por ele nos finais de semana. Nessas 
ocasiões eram levados à cena gêneros dramáticos variados, 
dentre os quais se destacam o grand-guignol, a comédia e o 
drama. O valor cobrado como ingresso, quando cobrado, servia 
para auxiliar jornais, associações e companheiros, mantendo 
uma atuação de marcante caráter beneficente. O Grupo Teatral 
teve ao longo da década de 1910 seu auge e seu declínio. 
Durante seu período mais efervescente, foram noticiados pelo 
menos quarenta (40) textos teatrais trabalhados por ele, cuja 
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maioria foi escrita por autores brasileiros diretamente vinculados 
à militância na cidade de Pelotas. Dentre esses, salientam-se 
Carlos Simões Dias, Santos Barbosa e Zenon de Almeida. 
Destacáveis militantes operários, os três atuaram na Liga 
Operária de Pelotas, auxiliando na formação do Grupo Teatral 
Cultura Social e do Grupo Musical 18 de Março, organizando 
cursos e conferências, e representando essa associação em 
eventos fora da cidade. 
 Com relação a esses eventos, significativas foram as 
trocas entre os operários que atuavam em Pelotas e os de outras 
localidades. Foi confirmada a afinidade entre o pelotense Grupo 
Teatral Cultura Social e o carioca Grupo Dramático Cultura 
Social. Estes grupos mantinham contato e tinham uma 
programação teatral muito próxima, encenando textos em 
comum. A década de 1910 contou com a criação de diversos 
grupos teatrais anarquistas disseminados pelo país. 
 O Grupo Teatral Cultura Social fez parte de todo um 
conjunto de ações anarquistas desenvolvidas na cidade de 
Pelotas pela Liga Operária ao longo da década de 1910. Dentre 
as ações levadas a cabo pelos libertários da Liga, está a criação 
do Grupo Iconoclasta de Pensadores Livres, que com a edição 
do jornal A Luta, proporcionou um importante espaço para 
discussão dos trabalhadores. Contando com a colaboração de 
vários operários, suas páginas estão repletas de textos 
anarquistas, reflexões acerca da emancipação feminina, textos 
relacionados à arte, divulgação dos eventos operários, entre 
outros temas relevantes à causa. Entre os temas tratados nos 
artigos que versavam sobre a arte, em especial a arte dramática, 
há a defesa da utilização do teatro como um instrumento 
pedagógico, comparando a figura do ator com a do professor, 
que deveria proporcionar ao seu público um momento de 
aprendizado. Com relação à atuação do ator e ao seu 
treinamento, é destacada a importância do gesto em cena, da 
mímica, relegando a fala ao plano secundário. Além desses, há 
também publicações condenando a falta de sinceridade da arte 
praticada por alguns, com a defesa de que ela deveria abarcar o 
mundo moral, trabalhar com pensamentos nobres, apontar as 
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injustiças e imoralidades e trazer à tona novas ideias de 
emancipação social.  
 Outro grupo que se destaca, por demonstrar uma 
tentativa de organização e emancipação feminina, é Centro 
Feminino de Estudos Sociais. Com reuniões semanais, este 
grupo organizou palestras de propaganda feminista, aulas e 
festivais. Além dessa iniciativa, as mulheres também se 
engajaram nas artes dramáticas, demonstrando determinação e 
competência, encarando e denunciando as discriminações de 
gênero que faziam parte de seu cotidiano, embora em menor 
número nas associações anarquistas. 
 Mesmo em número reduzido, se comparada com a 
participação masculina, é destacável a adesão de operárias às 
montagens do Grupo Teatral Cultura Social. O teatro era um 
espaço aberto a ambos os sexos, valorizado e encarado com 
seriedade, fato confirmado através da preocupação em formar 
um curso de representação para os operários-atores, levado a 
cabo por Santos Barbosa. 
  Com relação a este operário, foi possível conhecer um 
pouco de sua produção voltada à classe trabalhadora. A análise 
da dramaturgia e da literatura de Santos Barbosa, através da 
perspectiva da Nova História Cultural, possibilitou apreender um 
pouco do que seriam as preocupações operárias presentes no 
período de sua escrita. Os diálogos Entre Amigos Velhos, e 
Palavras Simples; os contos Tuberculoso..., Maio!..., A 
Recompensa, Por uma madrugada e A Volta... e o prólogo 
dramático A Volta..., aqui analisados, permitem perceber que o 
autor provavelmente se preocupava em deixar claro a seu 
público leitor e espectador as vicissitudes às quais toda a classe 
trabalhadora estava sujeita. Através das descrições dos cenários, 
das personagens, e das situações criadas por ele: suicídio, o 
retorno do jovem desertor – e o repúdio que, por vezes, sofria -, a 
miséria, as doenças, e as viagens insalubres às quais se 
submetiam; o público trabalhador via retratado seu cotidiano e 
suas angústias. Esses e outros tantos desalentos dos 
trabalhadores ganharam “voz” na escrita de Santos Barbosa. 
  Quando se estuda o movimento operário geralmente o 
olhar lançado se dirige somente àqueles que militavam 
diretamente. Embora esses sejam um número reduzido se 
comparados à totalidade da classe operária, eram eles que 
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direcionavam o corpo de trabalhadores nas suas formas de 
confraternização, organização e luta, refletindo, assim, aspectos 
significativos da vivencia operária. As “vozes” a que tive acesso 
me permitiram perceber que embora sejam poucos os rastros da 
produção teatral dos operários libertários do início do século XX, 
eles são muito importantes para a construção da memória dos 
trabalhadores anarquistas e do teatro operário.  
  Embora meu desejo inicial de analisar a dramaturgia de 
Carlos Simões Dias, Santos Barbosa e Zenon de Almeida não 
pode ser concretizado, devido às limitações de fontes, 
significativas foram as contribuições oriundas dos diálogos, dos 
contos e do prólogo dramático de Santos Barbosa. Nesse 
sentido, fica clara a importância dos periódicos para o estudo do 
tema, visto que, sem os jornais A Luta, O Rebate e o A Voz do 
Trabalhador esta pesquisa não seria possível. 
  Quanto mais caminhamos pelas ruelas da história dos 
trabalhadores, quanto mais as transformamos em grandes 
avenidas, mais bifurcações aparecem. Em uma dessas, resolvi 
adentrar e percorrer o caminho da descoberta do teatro operário 
anarquista em Pelotas, na década de 1910.  
  Durante minha caminhada, quanto mais eu prosseguia, 
mais visualizava outros caminhos, uns possíveis, outros, 
infelizmente, limitados pelas fontes disponíveis. Ainda há muito a 
ser estudado com relação à história do teatro brasileiro, várias 
lacunas aguardam preenchimento. Como foi possível constatar 
nesta pesquisa, o movimento teatral operário ácrata era 
disseminado pelo país. Futuras pesquisas regionais talvez 
possam contribuir com mais um “capítulo” dessa história, assim 
como busquei proceder nesta dissertação. 
  Com esse estudo, espero ter contribuído para as 
pesquisas atuais sobre tema tão rico e tão pouco trabalhado 
entre os estudiosos e praticantes de teatro no Brasil. Este 
trabalho não se encerra aqui. No tocante a história da atuação 
dos operários no teatro há muito a caminhar. 
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APÊNDICE 
Peças apresentadas pelo Grupo Teatral Cultura Social 

 

Título Número de 
apresentações 
levantadas  

Gênero  Autor 

1914 

Amores  
em Cristo 

2 Comédia 
em 1 ato 

Zenon  
de Almeida 

Famintos 2 Drama em 
1 ato 

Santos 
Barbosa 

A Volta 2 Drama de 
atualidade 
em 1 ato 
ou prólogo 
dramático 

Santos 
Barbosa 

1915 

Abaixo  
a Palmatória 

1 Comédia 
em 1 ato 

? 

Amores  
em Cristo 

1 Comédia 
em 1 ato 

Zenon  
de Almeida 

Até na Roça 1 Comédia 
em 1 ato 

Carlos Simões 
Dias 

O Homem  
das Bombas 

2 Comédia-
arranjo em 
1 ato 

Santos 
Barbosa 

Noivo  
por Anúncio 

1 Comédia 
em 1 ato 

Zenon  
de Almeida 

Pamonha  
em Comp. 

1 Disparate 
cômico 

Santos 
Barbosa 

Cenas  
da Vida 

1 Drama em 
1 ato 

Carlos  
Simões Dias 

Germinal! 1  Drama em 
1 ato 

Carlos  
Simões Dias 
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O Tuberculoso 3 Entreato 
dramático 

Carlos  
Simões Dias 

A Volta 2 Drama de 
atualidade 
em 1 ato 
ou prólogo 
dramático 

Santos 
Barbosa 

Amores  
de Crianças 

2  Opereta 
“mignon” 

Santos 
Barbosa 

O Sol  
de Amanhã 

1 Alegoria 
revolucion
ária 

Carlos  
Simões Dias 

A Recompensa 1 Ato a 
guiza de 
grand 
guignol 

Santos 
Barbosa 

A Liga 1  Infantil ? 

Na Barricada 1 Peça 
social 
revolucion
aria em 3 
atos 

Santos 
Barbosa 

Os Pacatos 1 Peça em 1 
ato 

Zenon  
de Almeida 

O Notivago 1 Versos 
musicais 

Santos 
Barbosa 

1916 

Até na roça 4 Comédia 
em 1 ato 

Carlos  
Simões Dias 

Criado Mudo 
ou Modelo 

1 Comédia 
em 2 atos 

? 

Os Dois 
Ciumentos 

1 Comédia ? 

Fora de Horas 1 Comédia 
em 1 ato 

? 

O Homem  
das Bombas 

2 Comédia-
arranjo em 
1 ato 

Santos 
Barbosa 
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A Mão 2 Comédia 
em 1 ato 

Santos 
Barbosa 

Noivo  
por anuncio  

2 Comédia 
em 1 ato 

Carlos  
Simões Dias 

Que três! 2 Comédia 
em 1 ato 

? 

Um homem 
sério 

2 Sátira em 
1 ato 

? 

Os Renegados 1 Drama em 
2 
episódios 

Adaptação de 
Santos 
Barbosa 

Cenas da Vida  1 Drama em 
1 ato 

Carlos  
Simões Dias 

A Volta 1 Drama de 
atualidade 
em 1 ato 
ou prólogo 
dramático 

Santos 
Barbosa 

Famintos 1 Drama em 
1 ato 

Santos 
Barbosa 

Eles estavam 
doidos 

1 Narração 
dramática 

? 

A Comuna de 
Paris 

2 A 
propósito 
em 1 ato 

? 

O disfarce 1  Ato grand 
guignol 
(drama em 
1 ato)  

? 

A Lei 1 Grand 
guignol em 
1 ato 

Adaptação de 
Santos 
Barbosa 

Calúnia 1 Peça em 1 
ato 

? 

O Rapto 1 Peça em 1 
ato 

? 
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Na Barricada 1 Peça 
social 
revolucion
ária em 3 
atos 

Santos 
Barbosa 

Ali no duro 1 Revista 
em 3 atos 
e 2 
apoteoses 

? 

1917 

O homem das 
bombas  

1 Comédia-
arranjo em 
1 ato 

Santos 
Barbosa 

Um homem 
sério  

1 Sátira em 
1 ato 

? 

A Lei  1 Grand 
guignol em 
1 ato 

Adaptação de 
Santos 
Barbosa 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Diálogo Entre Amigos Velhos 
 

 
Fonte: A Voz do Trabalhador, 05 set. 1915. 
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ANEXO B (parte 1) - Diálogo Palavras Simples 
 

 
Fonte: O Rebate, 12 nov. 1915. 
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ANEXO B (parte 2) - Diálogo Palavras Simples 
 

 
Fonte: O Rebate, 12 nov. 1915. 



192 

ANEXO B (parte 3) - Diálogo Palavras Simples 

 

 
Fonte: O Rebate, 12 nov. 1915. 
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ANEXO C – Conto Tuberculoso... 
 

 
Fonte: A Voz do Trabalhador, 20 jul. 1914. 
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ANEXO D (parte 1) – Conto Maio!... 
 

 
Fonte: O Rebate, 17 maio 1915. 
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ANEXO D (parte 2) – Conto Maio!... 
 

 
Fonte: O Rebate, 17 maio 1915. 
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ANEXO E (parte 1) – Conto A Recompensa 
 

 
Fonte: O Rebate, 22 jul. 1915. 
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ANEXO E (parte 2) – Conto A Recompensa 
 

 
Fonte: O Rebate, 22 jul. 1915. 
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ANEXO F (parte 1) – Conto Por uma madrugada 
 

 
Fonte: O Rebate, 06 ago. 1915. 
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ANEXO F (parte 2) – Conto Por uma madrugada 
 

 
Fonte: O Rebate, 06 ago. 1915. 
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ANEXO G (parte 1) – Conto A Volta... 
 

 
Fonte: O Rebate, 04 jun. 1915. 
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ANEXO G (parte 2) – Conto A Volta... 
 

 
Fonte: O Rebate, 04 jun. 1915. 
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ANEXO H (parte 1-a) – Prólogo dramático A Volta... 
 

 
Fonte: O Rebate, 13 jul. 1915. 



203 

 

 ANEXO H (parte 1-b) – Prólogo dramático A Volta... 
 

 
Fonte: O Rebate, 13 jul. 1915. 
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ANEXO H (parte 2-a) – Prólogo dramático A Volta... 
 

 
Fonte: O Rebate, 24 jul. 1915. 
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ANEXO H (parte 2-b) – Prólogo dramático A Volta...  
 

 
Fonte: O Rebate, 24 jul. 1915. 
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ANEXO H (parte 2-c) – Prólogo dramático A Volta...  
 

 
Fonte: O Rebate, 24 jul. 1915. 
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ANEXO H (parte 3-a) – Prólogo dramático A Volta...  
 

 
Fonte: O Rebate, 07 ago. 1915. 
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ANEXO H (parte 3-b) – Prólogo dramático A Volta... 
 

 
Fonte: O Rebate, 07 ago. 1915. 
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ANEXO H (parte 3-c) – Prólogo dramático A Volta... 
 

 
Fonte: O Rebate, 07 ago. 1915. 
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ANEXO H (parte 4-a) – Prólogo dramático A Volta... 
 

 
Fonte: O Rebate, 20 ago. 1915. 
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ANEXO H (parte 4-b) – Prólogo dramático A Volta... 
 

 
Fonte: O Rebate, 20 ago. 1915.  


