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RESUMO 
 

SAITO, Nádia. Departamento de Cultura na Cena Paulistana: políticas públicas para o 

teatro na gestão Mário de Andrade (1935-1938). 2018. 229 f. + CD. Tese (Doutorado em 

Artes Cênicas) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018. 

 

A proposta de investigação da formação de políticas públicas para o teatro na cidade de São 

Paulo a partir do Departamento Municipal de Cultura, na gestão Mário de Andrade, analisou 

diferentes fontes primárias, de periódicos a documentos institucionais, bem como cartas 

pessoais do diretor. Considera-se que a política nacional, tanto para cultura quanto para outros 

setores como economia, apontava para a criação de modelos institucionais na cidade de São 

Paulo que atenderiam aos moldes nacionais. Intelectuais e atores da cena cultural foram 

agentes do Estado para atender a um projeto de unidade nacional varguista. A partir destas 

constatações, foram mapeadas as relações de força da cena paulistana para identificar e 

avaliar o processo de fomento do teatro pelo Estado. Inicialmente, levantou-se a hipótese de 

que esse foi alavancado por: intermediários, como empreendedores e agenciadores; instância 

maior: Departamento de Cultura, por meio de ações de Estado e políticas de governo, além da 

própria elite paulistana; instância menor: artistas das artes cênicas (atores, dramaturgos etc.) 

interessados no novo processo de fomento pelo Estado. A estruturação do jogo se mostrou 

mais complexa do que a simples constituição dos agentes envolvidos no processo paulistano 

da produção teatral. 

 

Palavras-chave: Mário de Andrade. Teatro. Departamento de Cultura. Cultura. Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 
 

SAITO, Nádia. Setting Public Policy for Theatre in São Paulo: Mário de Andrade’s 

guidance at Departament of Culture (1935-1938). 2018. 229 f. + CD. Tese (Doutorado) - 

Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The international performances produced during these years established an artistic and 

cultural tendency heavily influencing the dynamics of Sao Paulo's theater scenery. The 

cultural consumption was adapted for the demand created by some important entertainment 

entrepreneurs, mainly from Europe. Immigration policy brought more than arms to work, it 

framed patterns and shaped a cultural industry. In addition, the modernization of the 

producion system at that period became a contradictory issue to the economic-social structure 

of the Brazilian State. The proposed thesis analyzed different primary historical sources such 

as institutional documents, periodicals, and personal letters from Mário de Andrade, the 

Director of the Department of Culture in São Paulo. It is considered that the national policy 

for culture, as for other sectors such as economy, trended the making of public policy for the 

theatre to the creation of institutional models in São Paulo conforming national templates. 

Intellectuals and artists attended to be State agents under Vargas' project of national unity 

structuring the making of theatrical production. 

 

Keywords: Mario de Andrade. Theater. Culture Department. Culture. Public Policy. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho surgiu como parte de um projeto maior, O Inventário da Cena 

Paulistana, que teve como objetivo disponibilizar informação e documentação de espaços 

teatrais paulistanos de 1850 a 1930 e, bem como, criar referenciais por meio de uma base de 

dados para pesquisadores e interessados nos teatros do período1. Um dos trabalhos realizados 

foi o mapeamento dos espaços teatrais e seus destinos2. Enquanto os documentos foram sendo 

levantados e catalogados para a criação da base de dados, uma questão inicial surgiu em 

relação a esse movimento de continuidades e rupturas. Embora houvesse poucas citações 

sobre o teatro paulistano, ações, programas e políticas voltadas para o setor, muitas plantas 

arquitetônicas encontradas retratavam pontos estratégicos de circulação de pessoas e 

interesses mercadológicos e políticos. Esses teatros foram sendo apropriados para outros usos, 

o que demonstrava uma implicação na escolha do local desses espaços. As várias instâncias 

interessadas na instalação de equipamentos de cultura, mesmo que fosse apenas para 

movimentação de seu próprio negócio ou como forma de entretenimento para seus 

funcionários, estavam envolvidas nesse jogo de negociação territorial e política. No mais, a 

ausência de citações sobre o Departamento de Cultura para o fomento de iniciativas teatrais 

despertou questões a serem aprofundadas, já que esse equipamento foi criado com a 

finalidade de conferir uma identidade brasileira para as esferas artísticas paulistanas com 

vistas para a estruturação de uma unidade nacional. A questão foi ainda mais provocada pela 

ausência de literatura sobre o assunto de políticas para o teatro no período. 

O objeto deste trabalho foi se delineando conforme a construção do banco de dados do 

                                                
1 “A Base de Dados do CDT [Centro de Documentação Teatral] contém documentos referentes ao teatro 

paulista conservados no LIM CAC (Laboratório de Informação e Memória do CAC [Departamento de Artes 
Cênicas da Escola de Comunicações e Artes  da Universidade de São Paulo, ECA/USP]) e no NT (Núcleo 
Traje em Cena), bem como outros localizados em diferentes acervos da cidade de São Paulo (‘documentos 
referenciados’)”. (http://www2.eca.usp.br/cdt/home, consulta em 28/07/2016) 

2 “O Inventário da Cena Paulistana é um projeto de pesquisa realizado na Universidade de São Paulo pelo 
Laboratório de Informação e Memória do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e 
Artes no Centro de Documentação Teatral (CDT) e que tem como objetivo oferecer a estudiosos e público 
interessado informações e documentação relativas aos antigos espaços teatrais paulistanos. Nessa etapa da 
pesquisa, estamos disponibilizando dados a respeito de 172 espaços usados para apresentações teatrais entre 
1763 e 1930. Para esse intervalo de tempo, encontramos tanto locais construídos especificamente para serem 
usados como teatros, quanto outros que foram adaptados para tal finalidade, como os salões e os cinemas. 
Todos eles tiveram seus nomes registrados e suas histórias investigadas. A partir desse levantamento, 
estamos criando ‘biografias’ para cada um deles. Para tanto foi realizado um amplo levantamento de fontes 
em diversos arquivos da cidade (públicos e privados), bem como na bibliografia já disponível sobre o 
assunto. De cada teatro ou salão registramos o endereço, a iconografia, as responsabilidades sobre o imóvel, 
o terreno e o uso comercial. Disponibilizamos também a indicação de documentos existentes a seu respeito. 
Também nos interessou descobrir quais deles resistiram ao desabalado crescimento da cidade e permanecem 
como testemunhos de uma história sobre a qual ainda há muito a ser estudado.” (http://www2.eca.usp.br/cdt-
inventario/, consulta em 28/07/2016) 
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projeto se desenvolvia. A formação de políticas públicas para o teatro elaboradas pelo 

Departamento de Cultura de São Paulo criou debates em torno da cena paulistana, como foi 

possível observar nos periódicos do período. Diante do volume de periódicos foi privilegiado 

o Correio Paulistano por conter notícias com informações minuciosas sobre as ações do 

Departamento Municipal de Cultura. Por ter representado a oposição política à Prefeitura 

daquele momento, o jornal disponibilizou relatórios bastante detalhados das contas e plenárias 

da Câmara; fato que possibilitou aprofundamento dos dados encontrados junto à 

documentação de Mário de Andrade. 

Buscou-se evidências sobre o arranjo das diversas forças que procuravam um espaço 

ideológico-hegemônico. E apesar da contradição, os intelectuais-artistas se dispuseram a atuar 

na formulação e gestão de uma política cultural para a cidade. O projeto político-pedagógico 

de cidadania era claro: seria necessário definir o que se entendia por cultura, como seria 

difundida e com qual intenção. Embora explícito, o projeto estava imerso em uma 

complexidade de forças interessadas em conduzir o processo. A seguinte hipótese inicial foi 

levantada como mote para entender os vetores combinados: setor intermediário, como 

empreendedores e agenciadores; instância maior, Departamento de Cultura, por meio de ações 

de Estado e políticas de governo, além da própria elite paulistana (majoritariamente cafeeira); 

instância menor, artistas das artes cênicas (atores, dramaturgos, etc.) interessados no novo 

processo de fomento pelo Estado. Desta forma, seria possível identificar e qualificar os 

agentes culturais dos anos de 1930. 

Em seguida, por meio de bibliografia de apoio, foi feita uma revisão de como os 

intelectuais entendiam o teatro brasileiro em São Paulo ou como o teatro paulistano começava 

a se constituir no contexto de criação do Departamento de Cultura. Esse equipamento serviu 

de polo aplicador de projetos culturais que criassem um conjunto de experiências para a 

elaboração de políticas públicas para o setor das artes cênicas. Para o teatro profissional, 

Mário de Andrade organizou um setor específico que se dedicou somente aos assuntos do 

Theatro Municipal e à sua programação. A grosso modo, as iniciativas tomadas pela 

instituição puderam tomar forma como expressão de uma conjuntura nacional favorável a um 

grupo de intelectuais com atuação expressiva na vida política, para além da prática artística. 

Em um primeiro momento da pesquisa, a vasta documentação sistematizada de Mário 

de Andrade impressionou e, ao mesmo tempo, aparentou ser a única força (ou a perspectiva 

dominante) em jogo naquele momento. A partir de um revisão bibiográfica, um novo patamar 

foi desvendado. Diante disso, no primeiro capítulo, uma breve contextualização do teatro 

brasileiro foi feita, apontando os principais grupos presentes na cena paulistana e suas 
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perspectivas de formação do teatro brasileiro. Já no segundo capítulo, as estruturas do 

Departamento de Cultura foram elucidadas em relação à realidade urbana de São Paulo e as 

ações de Mário de Andrade para o teatro, seguindo uma perspectiva contextual: 

 
Dois anos após o golpe de Estado3 de Vargas, exatamente em maio de 1932, os 
paulistanos foram às ruas, reivindicando o restabelecimento do regime 
constitucional, e políticos dos partidos Democrático e Republicano exigiram o fim 
do Governo Provisório e uma nova Constituição. Getúlio havia enviado Osvaldo 
Aranha a São Paulo, político que fora um dos principais líderes da revolução de 
1930, para negociar com o partido Democrático; mas a missão, sem nenhuma 
possibilidade de diálogo, fracassou, pois o confronto já havia sido iniciado. No 
comício anti-Vargas aconteceu o confronto que resultou na morte de quatro jovens 
da burguesia paulista e que acabaram por se transformar na sigla do movimento: 
MMDC (Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo). Pelo rádio, veículo que já fazia 
parte do cotidiano de todas as classes sociais, grupos e comunidades, os paulistanos 
acompanhavam e abraçavam o conflito, sendo lembrados a todo instante da morte 
dos estudantes, o que os encorajava e os inspirava com o espírito revolucionário. Por 
meio do rádio foi organizada a campanha ‘Ouro para a vitória’, na qual a classe 
média doava joias em apoio aos ideais da Revolução. (SANTOS, 2010, p. 12-13) 

 
 Em 2 de outubro de 1932, a rendição de São Paulo acenava para uma reconstrução do 

investimento na formação do povo.4 No mesmo ano, Flávio de Carvalho criou um espaço de 

conferências, exposições e discussões sobre artes, o Clube dos Artistas Modernos5, quase 

coincidindo com a criação das escolas: Escola de Sociologia e Política de São Paulo (fundada 

em 1933, com grande apoio do nascente empresariado paulistano)6 e Universidade de São 

Paulo (1934, recebendo o nome de Armando Salles Oliveira, interventor do Estado).7 

                                                
3 Em 1929, Júlio Prestes é eleito como Presidente da República após disputa com o candidato da Aliança 

Liberal, Getúlio Vargas. A eleição foi considerada fraudulenta, e Getúlio, após o assassinato de seu vice, 
João Pessoa, toma o poder com o apoio de diversos estados. 

4 O capítulo de Antonio Pedro Tota, Cultura e modernidade no entre-guerras, do livro São Paulo, metrópole 
em trânsito – Percursos urbanos e culturais, contém boas anotações para um aprofundamento sobre o 
assunto (CAMPOS, GAMA e SACCHETTA, 2004. p. 118) 

5 Para maiores informações ver ANEXO 25. Todos os anexos encontram-se em mídia digital (CD). 
6 Fundação data de 27 de maio de 1933, http://www.fespsp.org.br/inst_institucional e 

http://www.fespsp.org.br/ uploads/documentos/arq_13032013052813.pdf,  consulta em 12/03/2016. 
7 D.O.E.: 25/01/1934 - DECRETO N.º 6.283 DE 25 DE JANEIRO DE 1934, 

http://www.leginf.usp.br/?historica=decreto-n-o-6-283-de-25-de-janeiro-de-1934, consulta em 20/05/2016. A 
esse respeito, Antonio Candido escreve em prefácio, à obra de Paulo Duarte, Mário por ele mesmo: “Em 
conversa recente (no confinamento onde purga a culpa de ser um grande intelectual), Caio Prado Junior me 
dizia que o Partido Democrático foi ao mesmo tempo mais reacionário e mais avançado que o velho Partido 
Republicano Paulista, que mandava no Estado e movia a máquina político-administrativa. Pois havia nele 
tanto os oligarcas mais coerentes empedernidos, mais aferrados aos elementos conservadores da vida 
econômica e social, quanto elementos radicais, como  Marrey Junior, precursora do populismo. Esta reflexão 
do ilustre, ajuda a entender o fato que agora nos interessa: a formação, dentro ou na periferia do Partido 
Democrático, de uma espécie de esquerda moderada, que se manifestou sobretudo como arrojada vanguarda 
cultural. Enquanto no campo propriamente político seguiam apenas mais ou menos, ou de tudo não seguiam, 
as normas do Partido Democrático e suas encarnações posteriores, no campo cultural manifestavam atitude 
mais avançadas, que depois, quando a gente do Partido chegou ao poder sob outros rótulos, resultaram na 
política da democratização a que me referi acima. [...] Foram elementos ligados de um modo ou de outro ao 
Partido Democrático, ou aos seus próceres, que tiveram iniciativas como a fundação da Universidade, a 
criação da Faculdade de Filosofia, o contrato das missões estrangeiras de professores, a criação do 
Departamento de Cultura, que deveria transformar-se em Estadual através de um Instituto, como conta Paulo 
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 As eleições previstas para 1938 nunca aconteceriam. Getúlio Vargas fechou o 

Congresso, proíbiu partidos e suspendeu a Constituição em novembro de 1937. O Estado 

Novo criou ali dispositivos, um aparelhamento, centralizadores e centralizantes, e 

nacionalista; as atividades e ações ligadas à arte e à comunicação tinham papel central em seu 

governo, já que ficavam claros os meios pelos quais uma cultura nacional deveria ser 

disseminada. Foi, portanto, o caminho-arcabouço para sua governabilidade. A nomeação de 

Prestes Maia, em substituição a Fábio Prado,8 em 1938, definiu uma nova perspectiva sobre o 

desenvolvimento urbano: mais liberalizante e mais interessado numa política de promoção 

imobiliária.9 

 Em compasso com as instituições voltadas para o campo das artes, criadas por Vargas, 

estavam desde o Departamento de Cultura até: 

 
[...]o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC), ligado ao Ministério 
da Justiça, que já controlava o rádio e a televisão, cria em 27 de dezembro de 1939 o 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) que acumulava funções de 
propaganda, publicidade, informação, documentação e pesquisa, publicações, 
promoção da cultura em escolas, quartéis, controle e fiscalização de espetáculos, 
censura prévia em jornais e diversões públicas. (SANTOS, 2010, p. 12-13) 

 
 O abastecimento e a criação de mão de obra assalariada no Brasil (desde o fim do 

século XIX), a padronização do consumo e dos produtos por meio dessa mesma imigração 

(formando um mercado consumidor satisfatório) e
 
a demonstração da internacionalização da 

economia em 1929, condicionavam as nações a acordos políticos que pretendiam ser 

potencializados. Vargas assistira à reconstrução das nações do pós-Primeira Guerra Mundial e 

pôde acompanhar o crescimento dos movimentos ideológicos no Brasil. O caminho ao 

totalitarismo era o modelar de acordo com a economia e a política mundiais. O projeto 

cultural da elite intelectual paulistana, durante o período da gestão Mário de Andrade, 
                                                                                                                                                   

Duarte. Segundo Lévi-Strauss, em Tristes Trópicos, a oligarquia estava criando uma cultura ornamental para 
reforçar o seu brilho e formar quadros ajustados aos seus propósitos. Mas (diz Lévi-Strauss) o que fez foi 
promover o recrutamento de jovens das camadas médias, que mais tarde iriam desenvolver, para sua 
decepção magoada, não a justificação, mas a crítica dos fundamentos do seu poder. 

8 O arquivo do CPDOC/FGV reuniu em verbete histórico-biográfico de Fábio Prado em: http://cpdoc.fgv.br/ 
sites/default/files/verbetes/primeira-republica/PRADO,%20F%C3%A1bio%20d%20Silva.pdf (consulta em  
04/12/2016) 

9 “É nessa época que surge a primeira ideia de implantação de linhas de metrô, que foi instantaneamente 
postergada para dar espaço ao Plano de Avenidas, que Maia colocou em prática com o financiamento de 
recursos municipais. Um novo perfil urbano da cidade começa a ser delineado por Prestes Maia a partir do 
plano que previa as chamadas Vias Radiais interligadas por Anéis Viários. Dentro do Anel de Irradiação, no 
centro da cidade, que daria acesso à malha que estava sendo construída organicamente nos bairros mais 
periféricos, incluiu-se a urbanização das encostas do vale do Anhangabaú. O córrego do fundo foi canalizado 
e o antigo viaduto do Chá reformado, sendo a sua estrutura de ferro substituída por blocos de concreto. Na 
base dos pilares assentados no lado do centro da cidade, foi construída uma galeria de arte que até hoje leva o 
nome do engenheiro e prefeito. Por baixo do viaduto passaria, a partir daí, o eixo principal do sistema Y, 
projeto arrojado que estendeu a Avenida Tiradentes até o vale do Anhangabaú e, a partir dele, passou a 
interligar as avenidas 9 de Julho e 23 de Maio.” (SANTOS, 2010, p. 12-13) 
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migrava para um processo de formação de uma identidade brasileira que atendia aos anseios 

do governo varguista, pelo menos inicialmente, a cultura de massa inventada por narrativas do 

que seria a legítima cultura popular brasileira. Mário de Andrade, em suas expedições em 

1937, publicou novas pesquisas sobre os meandros da cultura brasileira.10 Em 1938, em meio 

a toda pesquisa desenvolvida sobre cultura, Mário de Andrade foi demitido do Departamento 

de Cultura revelando não atender mais aos fins ideológicos do governo autoritário. 

 O teatro brasileiro até esse período passou por forte presença de companhias 

estrangeiras, na mesma bagagem dos acordos empreendidos para a imigração e formação de 

uma nação industrializada, com potencial para tornar-se um importante ator no jogo no 

mercado mundial. As campanhas pela brasilidade, que remetiam às experiências dos anos 

1920, formataram aos poucos o hábito de consumo cultural de peças portuguesas, italianas e 

francesas, fosse pela tradução, adaptação ou mesmo pela produção (que se aproximava mais 

dos formatos e conteúdos europeus, considerados pela elite paulistana os mais autênticos 

daquela arte). As questões nacionais começaram a ser impulsionadas pela necessidade do 

desenvolvimento de uma cultura massificada (e massificante, na medida em que a reprodução 

alienada também começa a fazer parte do jogo de produção de significados) e manipulável, 

somadas ao movimento artístico-intelectual do período que buscava sua organização e 

composição no cenário brasileiro e internacional. Velloso (1987), sobre os meios de 

comunicação, ao analisar a radiodifusão, ressaltou: 

 
Ocorre que a opinião pública precisava ser conquistada, quando ainda não estava 
totalmente isolada da influência de outras fontes de informação. 'Coagir a sociedade 
por dentro', esvaziar a legitimidade dos outros canais culturais foram estratégias 
amplamente utilizadas pelos que buscavam levar avante o projeto educativo do 
'novo' Estado. Este é apresentado como a única entidade capaz de transmitir uma 
adequada educação política ao conjunto da sociedade, por estar desvinculado dos 
interesses privados. Nesta perspectiva, a ideologia oficial deve prevalecer porque é 
capaz de unificar e dar coesão às diferentes visões do mundo social, que são por 
natureza fragmentárias. O Estado aparece, então, como o único interlocutor legítimo 
para falar com e pela sociedade. Esta concepção transparece no próprio projeto 
radiofônico então instituído, que destaca a 'homogeneidade cultural' e a 
'uniformização da língua e da dicção' como seus objetivos fundamentais. A 
homogeneidade no campo cultural é vista como forma de assegurar a organização do 
regime, que busca invalidar as demais manifestações de cultura como prejudiciais ao 
interesse nacional. (VELLOSO, 1987, p. 26) 

 
 O teatro brasileiro em São Paulo, de acordo com a complexificação metropolitana, era 

influenciado e ganhava espaço nessa arena. Assim, como o lugar da periferia se clusterizava - 

e se estigmatizava –, primeiro com os imigrantes e com as populações que haviam sido 

                                                
10 Verificar série das publicações nas revistas do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, Revista AHSP, de 

1935-1938. Em acervo local ou digital:  http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/arquivo_ 
historico/publicacoes/index.php?p=8312%22, consulta em 12/04/2017. 
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escravizadas; e, depois, com grupos sociais marginalizados formando os traços de outsiders 

(ELIAS, 2000) do sistema. Foi nesse crescimento exorbitante que também se formaram as 

aglomerações espaciais de artistas e estudantes, que atraíram os consumidores e produtores de 

arte. A produção do teatro como comércio na cidade de São Paulo, do fim dos anos 1920 aos 

anos 1930, apresentava-se, por um lado, como uma reação a essa transformação que a cidade 

vivia, e, por outro, como um uma forma de sobrevivência do ofício dos artistas e 

empreendedores culturais. 

 Os edifícios teatrais que também serviam como cinemas, criavam e potencializavam 

demandas para os comércios de diversas naturezas, configurando uma intensa vida cultural 

em seu entorno. Observa-se que práticas culturais e/ou o consumo de produtos culturaes são 

objetos importantes, tanto para a esfera da produção do conhecimento, quanto para a esfera 

pública. Os hábitos e gostos culturais foram considerados aqui um dos aspectos da 

estratificação social, assim relacionados às configurações de classes e de grupos sociais 

específicos, transformando-se de acordo com contextos históricos e geográficos. Os 

mecanismos de valoração e legitimidade do campo artístico criaram padrões de autenticidade 

como força de regulação nos contextos sociais expressados pelas regras da arte, do mercado, 

das políticas públicas e da apropriação de produtos. 

 Em resumo, os primeiros capítulos trataram de uma contextualização das forças que 

disputavam a cena paulistana. Para finalizá-los, observou-se que, de acordo com as fontes 

epistolares, Mário incentivou um caldeirão de manifestações culturais populares. Elas 

responderiam mais às questões sobre as artes cênicas no Brasil do que propriamente a 

resposta dada sobre o embate entre as companhias que tentavam renovar a cena brasileira. 

 No terceiro capítulo, foi feito um estudo de natureza contábil para uma avaliação da 

dinâmica financeira como realidade econômica institucional, enquanto planejamento, 

fundamentos e aplicação dos recursos públicos para o teatro na cidade. A produção desta 

análise permitiu indicar relações quantitativas que indicaram as medidas tomadas no período. 

Assim como, reforçou a hipótese de que as relações políticas mapeadas nos periódicos se 

amalgamavam às relações de poder econômico, público e privado. Em suma, como os 

recursos públicos foram aplicados para a efetivação de políticas culturais apoiando o 

surgimento de uma teatralidade brasileira. Para esse tópico, especificamente, foram 

consultadas fontes de renda, custos e gastos de diferentes acervos para que um balanço 

concreto das aplicações do projeto pudesse ser demonstrado. 

 No último capítulo, foi evidenciado como o capital privado se relacionou frente às 

mudanças no Departamento de Cultura. Para isso, foram levantadas as produções e a rede 
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implicada na realização dos espetáculos. 

 A tese de que o teatro em São Paulo teria surgido somente a partir dessa confrontação 

com o profissional, pôde ser considerada, mas foi insuficiente para uma análise mais 

consistente. Considerou-se, de grande auxílio repensar as políticas públicas para o teatro com 

forte teor autoritário embutido nesse período. Apesar da disputa do Estado pela afirmação do 

nacional e da formação ideológica conquistada nos grupos de sindicalização e ajuda mútua, o 

teatro em São Paulo - ao ter sua trilha formada por essas diversas controvérsias - pôde marcar 

uma identidade brasileira em suas produções. O teatro é, em si, dialético, ele é ao mesmo 

tempo empoderador e empoderado da realidade, transforma e é transformado. Na tentativa de 

capitanear a mudança, os intelectuais e artistas foram envolvidos pelo jogo político 

conservador de mudar sem alterar a relação de poder. À elite brasileira interessava a 

vantagem, o rendimento e o dividendo do espólio, quer fosse fomentador da economia  

nacional ou economicamente dependente do mercado internacional. Ao analisar as políticas 

públicas voltadas para o teatro a partir da gestão Mário de Andrade pôde-se inferir que as 

veredas dos interesses econômicos industriais paulistanos permearam a busca da identidade 

nacional e a busca por um teatro brasileiro na cidade.   
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1. TEATRO BRASILEIRO EM SÃO PAULO: panorama dos anos de 1930 

 
Ainda está por escrever-se uma História do Teatro Brasileiro. Somente quando se 
fizer um levantamento completo de textos se poderá́ realizar um estudo satisfatório 
de todos os aspectos da vida cênica – dramaturgia, evolução do espetáculo, relações 
com as demais artes e com a realidade social do país, existência do autor, do 
intérprete e dos outros componentes da montagem, presença da crítica e do público. 
Por enquanto, mesmo que seja imensa a boa vontade, se esbarrará em obstáculos 
intransponíveis. Talvez a tarefa não seja de um único pesquisador: exige busca 
paciente em arquivos e jornais, leitura dos alfarrábios e inéditos, a esperança de que 
se publiquem documentos inencontráveis. Todos fornecemos subsídios para a obra 
que – acreditemos – um dia virá a lume. (MAGALDI, 1962, p. 271 apud LARA, 
1987, p. 1) 

 
Nesse território de imensa diversidade cultural, equipamentos de regulação da 

comunicação começaram a ser criados com a finalidade de aparelhar o Estado para um maior 

controle social e político. Nesta pesquisa, partiu-se do pressuposto de que a burguesia 

paulistana teve um papel inicial de protagonista na cena paulistana em se tratando da indústria 

cultural na marcha econômica. 

 Em São Paulo, com a burguesia forte e ascendente, a reprodução dos padrões culturais 

das sociedades onde o capitalismo estava consolidado e avançado era premente; essa 

reprodução deveria ser seguida como forma de ostentação de seu aparato. Maturou-se uma 

ideia de cercar-se de arte e de cultura como meio de formatação dos hábitos culturais de 

acordo com as nações onde o sistema do capital havia se fixado melhor. A disposição por 

financiamento das artes, de forma geral, foi produzida no processo histórico dessa 

reprodução: 

 
[...] a democratização do acesso à música, a proliferação dos bailes e ambientes de 
dança pagos como parte polpuda da emergente indústria do lazer e a proliferação 
epidêmica dos ritmos frenéticos. […] Se essa crisálida homem-mulher-máquina tem 
uma vontade, ela a expressa dançando, se tem um sonho, ela o encontrou no cinema; 
sua casa fica no espaço público da cidade... Como se ela intuísse que só o 
movimento permanente pudesse mantê-la viva e inteiriça, composta que é de 
fragmentos desconexos, heteróclitos e divergentes... Sua única lei, portanto, é o 
movimento. (SEVCENKO, 2000, p. 88) 

 
 Considerando um quadro político-econômico imediatamente anterior aos anos de 

1930, marcado por grande lastro de descentralização firmemente enlaçado pelas elites locais 

numa política econômica que se baseava em depreciação cambial, política de retenção de 

estoques e dependência do capital externo, forjou-se uma esfera social de abstenções quanto à 

cidadania ao longo da formação do Estado moderno brasileiro: 

 
Foi, com efeito, graças a essa composição estrutural (cujas características são 
acentuadas no período imperial) que a maior parte da população brasileira adulta 
acabou por não ter participação direta na vida política ou ter acesso a ela apenas para 
exercer atividades subordinadas aos interesses das camadas dominantes. Formaram-
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se, assim, duas orientações de comportamento, que eram sancionadas pela tradição e 
reforçadas por uma longa prática: de um lado, nas camadas populares, a de 
alheamento e de desinteresse pela vida política; de outro, nas camadas dominantes, a 
de que o exercício do poder político fazia parte de privilégios inalienáveis dos 
setores esclarecidos ou responsáveis da nação. (PORTELA Júnior, 2012, p. 9) 

 
Uma burguesia industrial nacional que se formava dependia do jogo estabelecido pelo 

setor cafeeiro (com oscilações cambiais e contingenciamentos de oferta no plano 

subnacional); em verdade, dependia organicamente da política do café. Esboçando um 

panorama crítico de:  a) desvalorização cambial, protecionismo que resguardava a produção 

nacional, mas também dificultava a importação de bens de produção, havendo uma 

reivindicação de um protecionismo seletivo. A depreciação funcionaria como instrumento de 

preservação dos ganhos do cafeicultores, operando como uma socialização das perdas - uma 

forma de redução do valor da moeda para robustecer a produção e as vendas, criando um 

efeito inflacionário para a entrada de capitais estrangeiros; b) expectativas para 

industrialização que traziam antes atividades industriais e depois o desenvolvimento da 

burguesia industrial, ou seja, a indústria ainda não se configurava como setor, senão como 

algumas atividades sem regulação e padronização; c) na política de retenção de estoques para 

a valorização do café reduzindo a quantidade ofertada, sendo retroalimentada pela entrada de 

divisas; d) na dependência do capital externo como grande financiador e senhor (em termos 

hegelianos) do controle da dívida, da exportação e do comércio exterior; e e) excedente do 

café permitiu a formação de um grupo hegemônico nacional que consagrava autonomia 

estadual sem que houvesse a formação de partidos e centralizando o jogo político-econômico 

no regionalismo entre São Paulo e Minas Gerais, que acabavam por se apropriar do poder 

central.11 Assim, seus discursos adquiriram tons sem conteúdo programático e sem diferenças 

ideológicas profundas.  

Em âmbito internacional, a crise de 1929 marcou as práticas capitalistas por meio da 

modernização das economias nacionais e da intervenção de um Estado cada vez mais 

preocupado em implementar seu próprio parque industrial e autossuficiente economicamente, 

caracterizando uma forma de proteção ao ciclo de crises que o capital prevê. O colapso das 

especulações financeiras de 1929 afetou profundamente as ações do Estado brasileiro. O papel 

de subserviência ao consumo dos produtos agrícolas brasileiros das grandes potências 

mantinha oscilações intensivas na economia nacional. A direção que as elites oligárquicas 

tomaram foi uma forma de prevenção da derrocada da economia brasileira e, ao mesmo 

tempo, de sua manutenção no poder. Já as camadas populares padeceram, pois o passo dado 
                                                
11 Os partidos, nesse momento, se organizavam regionalmente, mais como elite econômica local do que como 

programa político único. 
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não trazia impactos efetivos em políticas sociais e desatendiam a setores emergentes como os 

militares e as classes média e operária. Contudo, foi experimentada uma certa fragmentação 

do poder político mediante a oscilação econômica pulsante da organização da burocracia do 

Estado; ela se organizava em torno de formações mais estamentais do que de classe, 

fundamentando um sistema do capital patrimonialista na modernização estatal. (HIRANO, 

1975) 

A reprodução das relações de poder se mantiveram pois, o processo de modernização 

foi disputado pelos mesmos quadros de elite ou ligados a ela. Politicamente percebeu-se, de 

um lado, avanços e um desejo liberal com a exploração da ideia de um Estado forte no sentido 

de nação (HABERMAS, 1984) para que houvesse um esteio para a nova classe urbana, para 

que a espoliação e o oportunismo tivessem um ancoradouro. De outro, observou-se uma 

característica centralizadora com fortes traços patrimonialistas em defesa de interesses 

próprios ou de grupos econômicos. 

Do ponto de vista da sociedade civil percebeu-se um comportamento que apoiou a 

ideia da formação de um Estado forte e, concomitantemente, uma apatia por assuntos políticos 

com uma frágil e desordenada consciência política. As escolhas político-econômicas tomadas 

nessa fração de anos foram definidores contundentes para as articulações que se formaram 

posteriormente. A situação político-econômica ali estabelecida se configurou como um ponto 

quase irrefutável e de difícil movimentação. Os custos, para efetivar a ruptura com um modus 

operandi político, social e econômico brasileiro, tornaram-se tão elevados que, para revertê-

los, seria necessário esforços mais apurados com os arranjos institucionais. Em suma, seria 

necessária uma mudança de caráter estrutural para uma reversão ou quebra com a escolha 

inicial - considerando que estamos partindo do ponto de ruptura dos anos da Primeira 

República. (LEVI apud FERNANDES, 2007, p. 1) 

Certamente a década de 1930 marcou a trajetória econômica e política do país, sem 

que isso tenha representado, necessariamente, um exercício de democracia. Assim, a 

constituição política - e, por consequência, estrutural - do Estado foi reformulada com 

destaque para: uma estabilização da estrutura de autoridade quanto à sua penetração no 

território; uma padronização das identidades como forma de estabelecer uma ordem e 

sentimento de pertencimento à União; estabelecimento de uma cidadania política em que os 

setores desconsiderados até então passassem a ser absorvidos pelo Estado; estabelecimento de 

uma cidadania social e cultural, na qual direitos e deveres fossem construídos como forma de 

reconhecimento de nação; e por fim, uma intervenção do Estado na economia para que 

houvesse a formação de uma política monetária e de desenvolvimento. Entre 1930 e 1934, 
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quadros políticos tradicionais e tenentes entraram em atritos e configuraram uma crise interna. 

Os tenentes assumem posições mais radicais a partir de 1930, defendendo a postergação de 

eleições como forma de manutenção das reformas. A reação aos tenentes se concretizou em 

campanhas pela reconstitucionalização do país e unificação das facções locais. São Paulo 

encontrava-se politicamente alijado do poder - no plano estadual pela nomeação de 

interventores alheios à burguesia local e, no plano federal, pelo pouco espaço nos ministérios. 

Em 1932, São Paulo se opôs isoladamente às unificações estaduais, menos por razões 

econômicas (pois havia a valorização do café) do que por motivação política. Embora 

derrotada a Revolução de 1932, Vargas foi obrigado a dar ouvidos às reivindicações paulistas, 

que apelavam por uma nova Constituição em contraposição à da Primeira República. A 

Revolução de 1932 foi a última resistência ao regionalismo até então instituído. O movimento 

tenentista não possuía uma formulação alternativa em substituição ao programa da classe 

dominante. Além de não possuir coesão interna e de não se preocupar em obter nenhum tipo 

de apoio de qualquer categoria social. O programa oficial de reformas sociais seduziu a classe 

média cooptada pelo discurso liberal da burguesia. Tenentes e oligarquias se compuseram em 

vários estados, mas o movimento tenentista fracassou após impedir as eleições para a 

Constituinte. O governo provisório procurava atingir a classe operária, proveniente das 

migrações internas campo/cidade, em oposição ao operário-imigrante, apontado também 

como o mais suscetível às propagandas subversivas. 

No período analisado, os arranjos institucionais necessários foram ajustados para que 

as elites - até então num modelo estatal descentralizado - pudessem ser (re)acomodadas no 

novo sistema, remetendo a uma ideia de que é preciso mudar para continuar no poder da 

máquina pública em curso. Nesse contexto, a elite cafeeira pretendia se assegurar realizando 

ela mesma o projeto de modernização.12 A partir desse ponto, o Estado se legitimou no 

processo de burocratização e sua função passou a ser de orientador eficiente, a educador e 

diretor da cena nacional (VELLOSO apud OLIVEIRA, 1982). Ainda sob o aspecto da 

instrumentalização do Estado, funções que antes eram atribuídas à elite econômica do país 

passaram a ser compartilhadas com o Estado com a tarefa de uma nacionalização do país em 

seus vários matizes (social, político, econômico e cultural). 

O movimento de expansão teatral brasileiro dos anos iniciais da década de 1930 

                                                
12 Em resumo, até então, a partir de uma economia extremamente dependente da produção do café sob um 

regime descentralizado e um sistema de coronéis assentado por arranjos entre governadores, a federação se 
caracterizava como dual e assimétrica (onde os Estados da federação tinham autonomia política e, no entanto, 
não tinham o mesmo alcance. Basicamente, havia um arranjo entre os estados que produziam e aqueles que 
gestavam o capital: São Paulo e Minas Gerais). 
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começou a produzir peças em grandes quantidades, como é o caso do Teatro de Revista, e 

marcou maior especialização das funções para o espetáculo: 

 
O teatro de revista surge no século XVIII, nos teatros de feira de Paris: é a Revista 
de Fim de Ano, e recebe este nome por 'passar em revista' os acontecimentos 
políticos, econômicos e culturais mais relevantes ocorridos ao longo do ano. Da 
França segue para outros países da Europa, sendo rapidamente adotado e difundido 
em Portugal, e daí chega ao Brasil. Mesmo chegando em terras brasileiras trazido 
pelos portugueses, o gênero mantém ainda por várias décadas a estrutura francesa. 
Aos poucos vai conquistando o público e ganhando mais e mais espaço nos palcos 
brasileiros, e tomando contornos próprios. O teatro de revista foi diferenciando-se 
dos outros sistemas dramatúrgicos e firmando sua estrutura e convenções enquanto 
gênero de teatro musicado específico, através das linhas mestras indicadas pela 
dramaturgia. Era um gênero teatral que problematizava o cotidiano, expondo as 
questões sociais e políticas de forma caricata e paródica, com personagens-tipo, 
números de dança e canto, esquetes e apoteoses. Aqui no Brasil, foram necessárias 
algumas décadas para que o gênero ganhasse força. […] Com a primeira guerra 
mundial, a Revista tende a se nacionalizar, estreitando os laços com a música 
popular. Tania Brandão avalia que com essa aproximação - que levou aos palcos 
compositores, instrumentistas, intérpretes e passistas [...]. Uma das principais 
características do teatro de revista era sua relação com a atualidade.[…] As 
novidades, os eventos da atualidade, os grandes eventos sociais eram a matéria-
prima da Revista. O sucesso dos espetáculos se dava em parte pelo grande poder de 
comunicação com a plateia que os atores e as atrizes exerciam. (CARDOSO, 2015, 
p. 2-4) 

 
 No cenário mundial, o teatro passava por uma revolução estética de grande relevância. 

Sugeriu-se que a tecnologia (e a técnica) passou a criar novas tendências (e ferramentas) e 

espetáculos (produtos e processos). Essa disseminação criou uma esteira em que uma única 

técnica passou a ser a forma universal de produção, na qual o poder tecnológico tende à 

concentração do poder econômico (MARCUSE, 1999) – uma padronização das produções, ou 

seja, reproduções. No teatro, um dos conteúdos altamente reprodutíveis foi o Teatro de 

Revista. Renata Cardoso assinalou (2015, p. 4) que as: “[...] situações do dia a dia eram 

apresentadas em linguagem popular, fortalecendo o vínculo com a plateia”, apoiada pela 

descrição apresentada em Aranha (1949), destaca que havia uma estrutura do palco rígida e 

uma hierarquia artística que mantinha um esqueleto dinâmico para o espetáculo. Essa 

demarcação daria à experiência suporte para a inserção de variados assuntos de acordo com a 

realidade e contexto locais ou daqueles que pudessem ser rapidamente apropriados para a 

cena. Essa elasticidade e rápida reprodução de formato para adaptação dos temas se cercava 

pela estrutura básica dos fatos do cotidiano local, personagens-tipo e músicas nacionais: “A 

crítica política era feita de maneira cômica, criando sátiras e paródias que envolviam o 

espectador. Assim sendo, a força do gênero estava ‘nas mãos do dramaturgo, no desempenho 

do cômico brasileiro e, principalmente, nas construções de efeito paródico.” (VENEZIANO, 

2010, p. 55 apud CARDOSO, 2015, p. 7). 
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O espetáculo mantinha o público e a inserção de temas daquela atualidade como 

principais conteúdos para a escrita cênica: “[...] relativos ao dia a dia, à moda, à política, à 

economia, ao transporte, aos grandes inventos, aos pequenos crimes, às desgraças, à imprensa, 

ao teatro, à cidade, ao país [...]” (VENEZIANO, 2013, p. 128 apud CARDOSO, p. 6). 

 No Brasil, a revolução cênica foi influenciada, principalmente, pela formação dos 

teatros estudantis em São Paulo, marcada sobretudo na década seguinte ao período estudado. 

Desde o início do século XX, famílias da elite paulistana se engajaram numa formação 

cultural que reforçasse seus ideiais de civilização, um exemplo foi: 

 
A família Mesquita, proprietária do maior jornal - O Estado de São Paulo - é o 
centro de uma elite tanto financeira como intelectual. Os Mesquita vão participar 
ativamente de momentos importantes como a semana de 22, a fundação da 
Universidade São Paulo (USP), 1934, do Grupo de Teatro Experimental (GTE), 
1936, e da Escola de Artes Dramáticas, 1948. Alfredo Mesquita (criador do GTE e 
da EAD) sentia que era necessário investir na formação técnica e cultural dos futuros 
profissionais do teatro brasileiro. Para essa elite - como acontecia também com a 
carioca - o teatro só era visto quando se viajava para a Europa ou quando se assistia 
às visitas das companhias estrangeiras. A burguesia paulista se estrutura com 
bastante solidez e incentiva a cultura. Os jornais (O Estado de São Paulo, Correio 
Paulistano e Diário Nacional, a partir de 1927) abrem espaços para ensaios os mais 
diversos, inclusive para os conceitos das vanguardas. O rebelde movimento 
modernista encontra ali as bases para se estruturar. Todavia, o modernismo não 
revela presença do teatro. Não é de admirar essa ausência: no Rio de Janeiro, apenas 
paródias, revistas e burletas; e a cidade de São Paulo ainda funciona como centro 
importador de espetáculos do Rio de Janeiro, da Europa, o teatro paulista é apenas 
amador. (LEVI; VICENZIA, 1997, p. 18) 

 
Alfredo Mesquita13 (1907-1986), que foi um dos agentes importantes e estava 

estreando nesse cenário social. O diretor e dramaturgo, entre 1935 e 1937, foi à Paris e 

cursou:  

 
[…] teatro com Louis Jouvet, no Théâtre de L'Athenée; com Gaston Baty, no Théâtre 
de Montparnasse; no Collège de France; na Sorbonne e na Escola do Louvre. Em 
1936, escreve A Esperança da Família, levada a cena por Procópio Ferreira. No 
mesmo ano, Alfredo Mesquita encena no Teatro Municipal, outro texto de sua 
autoria, Noite de São Paulo, um espetáculo de sociedade montado com 
reminiscências da vida nas fazendas de café. Em 1937, mais uma peça sua é dirigida 
por Procópio: Em Família. Em 1938, Mesquita encena Casa Assombrada e, no ano 
seguinte, Dona Branca, ambos novamente escritos por ele próprio. (ALFREDO 
Mesquita. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São 
Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 
pessoa251294/alfredo-mesquita>. Acesso em: 18 de Abr. 2018. Verbete da 
Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 
 

                                                
13 “Alfredo Mesquita foi uma das figuras que, no alvorecer dos anos 40, procurava renovar o palco paulistano. 

Encarava-o não apenas como um divertimento fácil, mas como expressão cultural capaz de refletir, com 
qualidade literária, estética cuidada, compreensão profunda dos textos, a condição humana. A luta por um 
teatro sério iria ser feita, novamente, pelos estudantes: 'Professores, alunos homens de teatro marcados por 
experimentações mais modernas, reuniram-se num firme propósito: reformular a ideia de teatro.'” 
(AZEVEDO, 2004, p. 565) 



23 
 

Neste contexto histórico de transformações endereçadas à modernização do país – 

tanto na arte quanto na política, na economia e nos meios de produção, o teatro de Renato 

Vianna14 e outros inauguraram uma renovação dos padrões estéticos conservadores. Apesar 

de pouco valorizados, eles propuseram novas encenações para a dinamização da ação cênica 

com o agrupamento Batalha da Quimera, que representou a adaptação de aspectos que 

utilizavam elementos como luz, som, planos diversificados e efeitos dramáticos: 

 
[…] Em 1922, ao lado de Ronald de Carvalho e Villa-Lobos funda a Batalha da 
Quimera, uma organização que tentava mostrar ‘pela primeira vez, no Brasil, o 
teatro de síntese, de aplicação da luz e do som como valores dramáticos, da 
importância dos silêncios, dos planos cênicos e da direção’. A estreia deu-se com o 
seu original, A última encarnação de Fausto, que recebeu violenta reação da crítica, 
liderada por Oscar Guanabarino que, no Jornal do Comércio, clamava por camisa de 
força para dois loucos: Renato Vianna e Villa-Lobos, soltos na praça… Dois anos 
depois, procura aplicar os mesmos projetos em São Paulo através da Colmeia, já 
agora com a colaboração de Simões Coelho, crítico e professor de teatro em 
Portugal. Novo fracasso que não o deixa esmorecido, pois que três anos depois, 
novamente no Rio de Janeiro, estava ele no Teatro Cassino Beira Mar, fundando a 
sua Caverna Mágica, da qual participava, como galã, o jovem poeta Paschoal Carlos 
Magno. (DORIA, 1975, p. 15) 

  
A exaltação ao nacional, mesmo nas formações artísticas acima citadas - nessa 

conjuntura - obedecia, acima de tudo, ao ensejo de escapar da dependência econômica - de 

herança colonial - (SCHWARZ, 1981) e de autoafirmação dos intelectuais como elite 

                                                
14 “Renato Vianna (Rio de Janeiro RJ 1894 - idem 1953). Autor, diretor, ator. Autor do único espetáculo que, 

no ano em que nasce o Modernismo no Brasil, procura criar uma estética nova, Renato Vianna tem em sua 
carreira uma série de iniciativas voltadas para a transformação da cena e do processo de produção teatral. 
Inicia a carreira como dramaturgo, escrevendo para a atriz Itália Fausta. Une-se aos modernistas Villa-Lobos 
e Ronald Carvalho, com os quais funda a Sociedade dos Companheiros da Quimera, com o objetivo de elevar 
o nível cultural e intelectual do teatro, em 1922. No mesmo ano, escreve e dirige A Última Encarnação de 
Fausto, interpretando Mefistófeles, e anuncia a estréia dizendo que se trata do primeiro teatro de encenação 
do Brasil. Pouco teatral e de reflexões verborrágicas, o espetáculo, embora traga um novo uso da luz, do som 
e da cenografia, é duramente criticado. Em 1924, Renato Vianna anuncia a fundação de Colméia, reunião de 
diretores com o objetivo de mudar o teatro por meio da disciplina e da orientação técnica do ator. O teatro 
deveria ser uma obra de conjunto, acima das vaidades individuais. A iniciativa não frutifica. Em 1932, funda 
o Teatro de Arte e monta, de sua autoria, O Homem Silencioso dos Olhos de Vidro. Em 1934, nova tentativa, 
desta vez com o Teatro Escola, cujo projeto é formar novos atores e constituir um repertório de 12 peças a 
serem apresentadas com ingressos reduzidos em todo o país. Desse enorme projeto, o diretor monta cinco 
textos, apenas dois inéditos e ambos de sua autoria, Sexo e Deus, usando atores profissionais - entre eles 
Itália Fausta e Jaime Costa - e causando indignação entre a classe teatral. Na década de 1940, o autor viaja 
para Porto Alegre, onde funda a Escola Dramática do Rio Grande do Sul e o Teatro Anchieta, onde realiza 
montagens de alunos. Em 1946, cria o Teatro do Povo, iniciativa pioneira de fazer teatro com e para 
operários. Volta duas vezes ao Rio de Janeiro para apresentar espetáculos. Em 1948, é convidado a dirigir a 
Escola de Teatro Martins Pena, do município do Rio de Janeiro. Sem se firmar no panorama do teatro 
brasileiro nem como autor nem como diretor, Renato Vianna traz, dos espetáculos que assiste no exterior, 
idéias que ele passa toda a sua vida procurando difundir e praticar por meio de projetos pedagógicos e de 
circulação de espetáculos. Ainda que não se materializem em suas montagens, essas idéias resumem os 
princípios do teatro moderno, que entram na ordem do dia a partir do trabalho de grupos amadores como o 
Teatro do Estudante do Brasil - TEB e Os Comediantes.” (RENATO Vianna. In: ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http:// 
enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa359273/renato-viana>. Acesso em: 17 de Abr. 2018. Verbete da 
Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 
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autônoma (PÉCAUT, 1990, p. 41): 

 
O acesso dos intelectuais à posição de elite dirigente qualificava-se por sua 
capacidade em captar e interpretar os sinais que demonstravam a existência de uma 
nação inscrita na realidade. Nesse sentido, a intelectualidade, além de fazer um jogo 
seguro ao lado do Estado que lhe reconhecia tal direito, destinava-se a fazer as 
massas amorfas adquirirem progressivamente seus direitos de cidadania. (SILVA, 
1993, p. 194) 

  
Ao se depararem com a tarefa da edificação de uma política para a cultura - com base 

na crença no Estado, aderiram à concepção de Estado como formador social numa 

reconfiguração racional da esfera social, atribuindo-se como coautores da produção das 

representações do político - depararam-se também com a empreitada do saber e do poder. 

(MOTA, 1985 e OLIVEIRA, 2005) 

Vargas criou no domínio da sociedade civil um papel de obrigação política com o 

povo. Alguns autores como Pécaut (1990, p. 41), analisaram o tema sob o prisma do poder 

político, do Estado e cultura. Tendo sido o movimento modernista ligado, principalmente, a 

setores de esquerda e a vanguarda da Semana de 1922, utilizado como padrão para efetivar a 

política de Vargas/Capanema. Complementando a tese, Bomeny escreve: 

 
Se voltarmos à década de 1920, entenderemos a pronta resposta de tantos 
intelectuais ao aceno da burocracia estatal do pós-1930. Na área da educação, por 
exemplo, encontraremos as caravanas pelas reformas em praticamente todos os 
estados da Federação. Os reformadores, pioneiros na defesa de um sistema nacional 
de educação, diagnosticaram a extensão do atraso brasileiro pelo analfabetismo em 
massa e clamavam por uma política de âmbito federal em favor da educação. As 
críticas são conhecidas. O Brasil era refém da voluptuosidade e do voluntarismo das 
elites locais; a educação brasileira, refém do elitismo, da imprevisibilidade de 
investimento, do desleixo dos governantes. Ressentia-se o país da falta de uma 
política de Estado que garantisse o acesso e o direito básicos à educação pública, 
leiga e gratuita. E não havia, sobretudo, planejamento, organização, confiança nem 
regularidade nos projetos para o setor. Pensando na cultura, basta acompanhar as 
viagens de Mário de Andrade pelo país, recolhendo, catalogando, classificando e 
valorizando os bens simbólicos e materiais com o propósito de realçar a 
originalidade brasileira espalhada por todo canto do regional, num esforço hercúleo 
para atribuir-lhe significado e defender a construção de uma política nacional de 
preservação do patrimônio cultural brasileiro. Só o Estado poderia reunir recursos 
suficientes para a implementação de uma política nacional de preservação da 
memória e do patrimônio histórico nacionais. (BOMENY, 2001. p. 18.) 

 
Com o Estado Novo, o apelo à intelectualidade brasileira avançou: 

 
Figuras egressas do modernismo, tanto os que ingressaram nos movimentos radicais 
dos anos 1930 quanto os que se mantiveram ligados aos partidos tradicionais - foram 
desembocar numa corrente comum que se insere no projeto de construção do Estado 
Nacional. Literatos modernistas, políticos integralistas, positivistas, católicos, 
socialistas são encontrados trabalhando lado a lado… (OLIVEIRA, 1982, p. 508) 

 
O Estado varguista passou a desenhar sua posição acima das classes, onde os 
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interesses da nação estão acima de todos os setores que a constituía. A oligarquia cafeeira 

encontrou-se, então, deslocada do poder pela crise econômica. As classes médias estiveram 

sem condições de assumir o poder. E os tenentes, fracassados como movimento político. A 

burguesia industrial sem condições de ajustar o poder a seus interesses, inclusive pela grande 

importância econômica do café. Assim, o Governo Central tornou-se o árbitro das disputas 

locais: 

 
A revolução de 1930 não é expressão de uma luta de classes e nem mesmo de uma 
‘divisão pura’ de facções burguesas, entre um setor agrário e um setor industrial. 
[…] A depressão internacional precipitou a aliança transitória entre governos de 
alguns Estados, ‘tenentes’, um partido estadual (Partido Democrático), cujo 
inconformismo correspondia ao descontentamento lentamente acumulado, por 
razões diversas, no plano interno, contra o núcleo cafeeiro. A recomposição da 
classe dominante, depois de 1930, se faz pela mediação do Estado que, passo a 
passo, liquida os vários ‘excessos revolucionários’. (FAUSTO, 1972, p. 254) 

 
Dessa maneira, a participação dos intelectuais - que em grande parte eram oriundos ou 

relacionados à elite - nos aparelhos do Estado marcou todo o governo de Vargas. Nesses anos 

iniciais - como forma de estandardização de tratamento das relações trabalhistas - 

institucionalizaram-se as relações de trabalho dos artistas com a criação do sindicato15, 

regulamentação quanto a contratação de estrangeiros e uma tentativa de racionalização da 

atividade dos profissionais. As próprias autoridades policiais fiscalizavam o cumprimento da 

legislação.16 O corporativismo presente nas questões trabalhistas fornecia frescor superficial 

às tomadas de decisões do Ministério da Educação e Saúde e ocultava as concepções 

tradicionais de cultura procurando uma isenção ideológica ilusória: 

 
Isenção garantida pela permanência da concepção tradicional de cultura e de 
intelectual, diante da perspectiva que diluía as fronteiras entre a cultura e a política 
dominante em outros círculos do poder. O respeito e a valorização das tradições 
culturais, da erudição, da formação escolar, ainda tinham peso no trato das questões 
do ministério. (PEREIRA apud BOMENY, 2001, p. 75) 

 
A criação de instituições na área da cultura que fiscalizassem as atividades fortaleceu 

um imaginário de nacionalidade, principalmente após o golpe: 

 
É no âmbito do Ministério da Educação e Saúde, criado logo depois da Revolução 
de 1930, tendo como titular Gustavo Capanema, que ficou no cargo por longo 
período (1934-1945), que se criam o Conselho Nacional de Cultura - decreto-lei nº 

                                                
15 Verificar Primeira Ata do Syndicato dos Trabalhadores do Theatro de São Paulo (SATED/SP), para eleição à 

presidência em que o primeiro presidente era italiano. Por lei permitia-se apenas um estrangeiro no órgão de 
base. 

16 É comum em pesquisas no âmbito da cultura sobre períodos autoritários que se procure fontes em arquivos 
da polícia. No presente trabalho nos cercamos do Arquivo do Estado de São Paulo e do Arquivo Miroel 
Silveira sobre censura no período. Além de bibliografia conexa a esses arquivos, pesquisamos também a 
relação da censura enquanto política pública. Ver também FIGARO, R. “Censura como estratégia das 
políticas culturais”. (FIGARO, 2008, p. 17) 
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526 em 1938 -, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - decreto-lei 
nº 25 de 30/11/1937 -, o Serviço Nacional do Teatro - decreto-lei nº 92 de 
21/12/1937 -, o Instituto Nacional do Livro - decreto-lei nº 93 de 21/12/1937-, o 
Serviço de Radiodifusão Educativa – a partir da doação feita por Roquete Pinto ao 
Estado em 1936 -, e o Instituto Nacional do Cinema Educativo (1936). Também se 
incorporam ao sistema instituições existentes desde o período do império: a 
Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional. 
A Casa de Rui Barbosa, criada em 27/5/1929, já havia sido incorporada ao 
Ministério da Educação e Saúde desde 1/12/1930. (BOTELHO, 2007, p. 3) 

 
O período Vargas se articulou a tristes tradições sintetizadas em 3 palavras: ausência, 

autoritarismo e instabilidade (RUBIM, 2008, p. 184). Em ausência, entende-se que o Estado 

se exime da função político-administrativa desde os tempos do Brasil Colônia, somente sendo 

eclipsado em tempos de ditadura - cumprindo um papel dúbio de controle (permitindo e 

legitimando práticas que instrumentalizassem a cultura em favor do regime) e de solapamento 

da atuação cultural. Com isso, a instabilidade - resultante da mistura desses dois elementos 

anteriores - acaba se materializando em fragilidade, ausência de políticas permanentes e 

descontinuidades administrativas. Para o campo cultural, em especial, e político, em nível 

estatal: 

Quando, em 26 de julho de 1934, Gustavo Capanema assumiu a pasta da Educação e 
Saúde, sua prioridade, para com o teatro, era a de encontrar formas de adequar esta 
arte aos novos paradigmas que se desejava implantar no Brasil, condizentes com a 
efervescência do Estado Novo. Estes paradigmas encaminhavam-se, numa visão 
eurocêntrica, para a superação do “atraso” brasileiro em todas as áreas, e, no caso 
específico do teatro, na supressão das formas canônicas populares que dominavam 
nossa cena. Esta percepção levava [...] a constantes referências ao “gosto 
desqualificado” do frequentador deste teatro, o que acabava contaminando toda 
produção teatral. (COLLAÇO, 2009, p. 2-4) 

 
 As ações estatais a partir de 1934 trouxeram uma institucionalização da cultura nunca 

antes experimentada.17 Esses e outros órgãos foram sendo implementados. Nesse sentido, foi 

nomeado o mineiro Francisco Campos18 para o Ministério da Educação, um dos primeiros a 

serem criados (14/11/1930), resultado de pressões de setores conservadores da Igreja 

(liderados por Alceu Amoroso Lima).19 Gustavo Capanema assumiu a pasta em 25/07/1934 e 

                                                
17 Ver ANEXO 3 e 4 contendo legislação de criação de diversos órgãos para a reorganização deles como 

reguladores das esferas antes sem controle mais apurado. 
18 “Francisco Campos já acumulava uma experiência de reformador da educação em Minas Gerais na década de 

1920. A reforma que fez no ensino primário e normal do estado foi pioneira no país. Seguia os postulados da 
"Escola Nova", que haviam chegado ao Brasil pelas mãos de educadores como Anísio Teixeira e Fernando 
de Azevedo após a Primeira Guerra Mundial. As principais medidas tomadas por Francisco Campos na pasta 
da Educação e Saúde Pública datam de abril de 1931. Nessa ocasião foi assinado um decreto que afirmava 
ser preferível o sistema universitário ao das escolas superiores isoladas e que estabelecia, como exigência 
para a fundação de uma universidade, a existência de três unidades de ensino superior - as Faculdades de 
Direito, Medicina e Engenharia ou, no lugar de uma delas, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras. Outra 
medida importante foi a reforma do ensino secundário.” Verbete: Ministério da Educação em 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/IntelectuaisEstado/MinisterioEducacao 
(consulta em: 25/11/2016) 

19 Verbete Ministério da Educação em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas/anos3037/Intelectuais 
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foi antecedido por Washington Pires, que permaneceu no cargo de 16/09/1932 a 24/07/1934. 

No Ministério do mineiro Capanema: 

 
Foi marcante a presença de intelectuais famosos junto ao ministro, como 
consultores, formuladores de projetos, defensores de propostas educativas ou autores 
de programas de governo. Durante toda a sua gestão, Capanema contou com a 
fidelidade do poeta Carlos Drummond de Andrade como seu chefe de gabinete, e 
recebeu também a colaboração de Mário de Andrade, Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Heitor Villa-
Lobos e Manuel Bandeira, entre outros representantes da cultura, da literatura e da 
música nacionais. (http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/Inte 
lectuaisEstado/MinisterioEducacao, consulta em: 25/11/2016) 

 

 A criação de uma Comissão para regular a atividade teatral, em 14/09/1936, funcionou 

como uma unidade específica que foi formalizada no ano seguinte como a Comissão de 

Teatro Nacional (órgão do Ministério de Educação e Saúde estabelecido pela lei n. 378) e, 

para a tarefa, foram convocados os seguintes intelectuais e artistas: 

 
A Comissão de Teatro Nacional era dotada de competências que envolvem o estudo 
sobre a edificação e a decoração dos teatros, sobre o preparo de autores, o 
incremento da literatura dramática, a história da literatura e gramática brasileira e 
portuguesa, a tradução de peças estrangeiras, o teatro lírico e coreográfico, o teatro 
infantil, entre outros aspectos. As atribuições do órgão abarcavam itens relacionados 
aos dois grandes conjuntos de problemas que afetavam o meio teatral naquele 
momento: aqueles relacionados às condições de trabalho - como a falta de teatros20; 
e outros referentes ao aprimoramento da cena existente, que era vista de maneira 
negativa pela maior parte dos críticos teatrais intelectuais - exemplificado na ideia 
de incrementar a literatura dramática na preocupação com a formação de atores. [...] 
Teve como membros Oduvaldo Vianna, Sérgio Buarque de Holanda, Francisco 
Mignone, Olavo de Barros, Benjamin Lima, entre outros [Múcio Leão e Celso 
Kelly]21, e contou com a participação do próprio ministro Capanema em várias de 
suas sucessões. De seus trabalhos resultaram um estudo sobre diferentes assuntos e 
algumas ações como a tradução de peças e óperas, a publicação da História do 
Teatro Brasileiro, de Lafayette Silva, e a subvenção de companhias profissionais, 
grupos amadores e espetáculos líricos e bailados. (CAMARGO, 2011, p. 3) 

 
A instituição tinha sido criada para e racionalizar o trabalho no teatro brasileiro sob 

uma perspectiva europeizante de progresso, Collaço (2009) ressalta que:   

A Comissão de Teatro Nacional deveria operacionalizar, com suas ações e 
proposições políticas, três objetivos principais: 1. Promover estudos sobre o teatro, 
[elaborando] uma documentação completa do que se tem produzido e do que se pode 
fazer em teatro; 2. Desenvolver a atividade teatral, não apenas em quantidade, mas 
também em qualidade, melhorando o padrão das representações e conduzindo o 
público a melhores solicitações de gosto; 3. Fazer teatro, para dar trabalho às 
pessoas do ofício e para dar recreação ao povo. (O GOVERNO e o TEATRO, 1937-
6 apud COLLAÇO, 2009, p. 4) 

                                                                                                                                                   
Estado/MinisterioEducacao (consulta em: 25/11/2016) 

20 A justificativa apresentada pela pesquisadora sobre a “falta de teatros” nao foi uma questao que explorada na 
presente pesquisa, tendo em vista que a afirmacao nao foi encontrada nas reivindicacoes do Syndicato ou em 
periodicos no periodo.    
21 O nome foi complementado de acordo com o livro de RIEGO, Do futuro e da morte do teatro brasileiro 

(2010, p. 175) 



28 
 

 
O teatro era um assunto que caminhava no limite entre os meios de comunicação de 

massa e de difusão de ideias, e a elaboração de uma obra de arte. Camargo (2011), em 

dissertação sobre a transição da Comissão Nacional do Teatro para o Serviço Nacional do 

Teatro, apresenta as reivindicações de artistas, autores, críticos e empresários por diversos 

tipos de incentivos feitos pela Casa dos Artistas e Sociedade Brasileira de Autores Teatrais 

(SBAT) com maior concentração no caso carioca. O trabalho recolheu fontes sobre o assunto, 

de colunas teatrais dos jornais cariocas a debates dos dois órgãos.  

Concretamente, a Comissão teve uma atuação restrita pois: 

 
A maior parte destas propostas continha ideias de difícil viabilidade a um curto 
prazo, e que ultrapassavam os limites orçamentários do órgão. Um exemplo pode ser 
encontrado no projeto de Francisco Mignone para estimular o teatro lírico, que 
compreendia a criação de uma companhia oficial, de escolas, a construção de teatros 
adequados em todo o país, a organização de uma orquestra sinfônica e a realização 
de encomendas e concursos para a produção de óperas. Apesar dessas limitações, e 
da própria concepção de órgão de estudo, a Comissão empreendeu ações de menor 
vulto, visando contribuir para o desenvolvimento do teatro brasileiro, a partir da 
tradução e publicação de peças e óperas, como Romeu e Julieta, de Shakespeare e O 
Guarani, de Carlos Gomes, da realização concursos para a edição uma história do 
teatro brasileiro e para a distribuição de subvenções a companhias teatrais e grupos 
amadores. (CAMARGO, 2009, p. 5-6) 

 
Capanema, ao assumir o posto em 1934, fez um levantamento das solicitações ligadas 

à área; e se deparou com uma solicitação de Ronald Carvalho para a criação de um teatro-

escola. O apoio foi concedido e, a partir desse momento, criou-se a polêmica da falta de 

critérios do ministro. Foi decidido, então, que seria necessária uma Comissão já em 1936. Por 

portaria do Ministro Gustavo Capanema, de 14 de setembro de 1936, foi instituída uma 

Comissão para analisar e propor sugestões para desenvolver o teatro brasileiro. Por 

desenvolver entendia-se a superação de um atraso a partir de um olhar que propiciasse 

condições de progresso econômico aliado a produções consideradas de refinamento, além de 

voltadas para a viabilidade comercial. Esta Comissão se transformou em Comissão de Teatro 

Nacional, através da lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937, e se tornou um órgão do Ministério 

de Educação e Saúde. A Comissão elaborava inquéritos sobre os problemas do teatro, que 

tratavam desde não ser exatamente um teatro literário até os conflitos dicotômicos: popular x 

erudito, texto x palco, improviso x disciplina; ideias que sondavam o discurso modernizante 

brasileiro desde a década anterior. Ela ainda se posicionava quanto a situação dos teatros que 

naquele momento difundia um teatro mais comercial do que criativo. Já que esse era o teatro 

que trazia público e alimentava as bilheterias. 

Em uma São Paulo que em 1932 já apresentava Joracy Camargo, com Deus lhe 
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Pague, uma inquietação do cenário mundial de crise acirrava os ânimos para questões 

políticas: 

 
Deveria insistir com esta mesma observação no que diz respeito a dois vigorosos 
talentos estragados pela precipitação, pela facilidade, pela mesquinha exigência do 
mercado: Joracy Camargo (1898-1973) e Raimundo Magalhães Júnior (1907-1981), 
que resumem os prós e contras desta fase do teatro brasileiro. Joracy Camargo 
estreou em 1925 e logo se tornou o autor predileto do mais popular intérprete da 
época: Procópio Ferreira. Talvez o fato de trabalhar de modo personalizado para o 
ator e sua empresa resultou em uma limitação para obra de Joracy; por outro lado, 
deve a isso um sucesso de proporções gigantescas, que se espraiou para fora do 
Brasil, Uma comédia Deus lhe pague, história bastante inverossímil de um mendigo 
milionário, que não se faz rogado em exibir sua filosofia entre radical e anárquica, 
que pareceu o cúmulo do não conformismo os espectadores 1932, quase uma 
encenação da revolta democrática de 1930 e do espírito rebelde difundido por todo 
país pela epopeia de Luiz Carlos Prestes. Pela primeira vez se falava de comunismo 
no palco e se convida o público a não ter medo do bicho papão. As situações e os 
tipos da comédia são inconsistentes; mas as falas do protagonista são realmente sua 
simplicidade: Procópio as incutiu na mente de uma geração, transformando-as em 
outros tantos provérbios. Estas tiradas, tão avessas a qualquer norma teatral, acabam 
valendo, cenicamente, muito mais do que a ‘teatralidade’ das cenas dramáticas da 
peça, uma das quais (loucura de uma jovem) é especialmente ruim. Todas as outras 
comédias de Joracy escreveu para Procópio (O Bobo do Rei, O Neto de Deus, Maria 
Cachuda, O Sábio, O Burro) repousam sobre a mesma discutível estrutura: um tema 
polêmico, um raisonneur central, uma série de manequins falantes e semoventes ao 
redor. Melhor, muito melhor, quando Joracy inventa os seus temas dramáticos com 
certa habilidade, do já remoto e sentimental Amigo de Família, ao elétrico e tenso 
Anjo da Meia-Noite, e ainda às suas mais recentes tentativas, uma das quais (Bonita 
Demais) talvez seja sua melhor obra de dramaturgia, pela audácia de certos pontos 
de vista psicológicos, embora comprometidos por efeitos melodramáticos. Nos 
últimos anos, Joracy abandonou o teatro, sentindo-se descartado ou incompreendido 
pela nova geração. (LEVI, 2012, p. 155) 

  
 A combinação da estreia com os acontecimentos da coluna Prestes e dos debates em 

torno do socialismo refletiam-se na derrubada de uma ordem estabelecida em 1932. O tema 

d’O Rei da Vela,22 de Oswald de Andrade, explorava essa luta por poderes que se eternizam 

por alianças oportunistas. O contexto de crise econômica gerou um golpe de Estado com 

justificativas apontadas para o combate ao comunismo crescente. Foi da celebração da 

burguesia, do ajuntamento de militares, da aristocracia rural e da Igreja que se teceu toda a 

trama social. Sobre a peça de Oswald e a situação política do país, Tânia Pacheco observou: 

 
O Brasil vivia um momento de mudança. A crise mundial de 1929 leva as 
oligarquias rurais brasileiras ao impasse. Com a falência do modelo primário 
exportador, irrompia, entre nós, uma crise de hegemonia. Dentre os próprios 
proprietários rurais novas frações exigiam espaço no poder. Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba rompiam o pacto oligárquico e, enquanto o 
preço do café despencava no mercado mundial, esboçava-se internamente uma nova 
solução de compromisso. O modelo agrário-exportador seria substituído pelo 
industrial-urbano, numa solução típica de conciliação pelo alto, de ‘troca de 
senhores’, como define Aberlardo23. Sem dores - para as classes dominantes. Para os 

                                                
22 Publicada em 1937 e encenada somente em 1967 por José Celso Martinez. 
23 Personagem de O Rei da Vela. 
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dominados prisões, degredos e expulsões (são) as receitas adotadas, desde a década 
anterior, ante as reivindicações de um operariado nascente, em grande parte formado 
por imigrantes europeus dotados de toques anarquistas ou, até marxistas. A 
promessa de um Estado de Paz Social, a legislação trabalhista e o populismo 
complementariam, pouco a pouco, o quadro necessário à implantação de um novo 
regime de acumulação. Foi uma luta de classes preventiva, acima de tudo, o que 
aconteceu em 1930. (PACHECO apud LEVI; VICENZIA, 1997, p. 20) 

  
A censura, que pouco a pouco invadia a rotina da população, começou a retaliar 

comédias de costumes que tinham algum teor que ferisse a moral da construção da unidade 

nacional; o teatro de revista também foi alvo de tolhimento em suas críticas ligadas à esfera 

política.24 Uma indústria cultural estava sendo construída precariamente, talhada por diretrizes 

nacionais arbitrárias. 

As relações entre o teatro carioca e o de São Paulo eram de dependência de um teatro 

profissional, principalmente estrangeiro; observação e interrelação nas produções foram, em 

menor medida, parte do mesmo complexo da criação de um teatro em São Paulo ainda 

submisso às tendências cariocas. As confluências eram atadas a uma agressiva urbanização 

em prol de um avanço do progresso da financeirização do capital. 

O teatro do Trianon, por exemplo, que teria sucesso no período da Primeira Guerra 

Mundial, fundado pelo ator português nacionalizado Cristiano de Souza, foi pensado de forma 

a contemplar os gêneros mais distintos de teatro, de declamação ou prosa, a partir de um 

modelo massificado que atendesse um público intermediário entre a elite e as classes médias. 

(FERREIRA, 2004, p. 66-8). Para isso, ele elaborou uma estratégia de difusão dos espetáculos 

que se apoia grandemente no bom relacionamento com a imprensa, métodos industriais de 

promoção e na oferta de um ambiente de distinção frequentado pelos membros da sociedade 

lusitana, da qual Cristiano fazia parte. Para Ferreira (2004, p. 70): 

 
Não era aquilo que os críticos pretendiam o 'verdadeiro' teatro brasileiro (alta 
comédia, tragédia, drama), mas apenas peças ligeiras que poderiam ser chamadas de 
'bom' teatro (comediazinhas, nos dizeres já um pouco pejorativos dos pósteros). 
Todos os críticos, ou quase todos, pareciam ter consciência disso.   

 
Já o teatro para rir da Geração Trianon serviu de repositor às peças censuradas. 

Ainda, de acordo com Sérgio de Carvalho (SANTOS, 2002), as montagens teriam 

conquistado as elites brasileiras durante a Primeira Guerra Mundial e repuseram a restrição 

delas na entrada para o Brasil: 

 

                                                
24 Um levantamento dos anos de 1935 a 1938 feito no Arquivo Miroel Silveira (OBCOM/ECA/USP) pode ser 

consultado no endereço (levantamento proprio feito pela pesquisadora): https://docs.google.com/spreadsheets 
/d/1RFx0h1lfm3vJOfEOc9Rr7CJjhUDyZwOOx1-Yu7PwY. Na amostragem coletada foi possível observar 
que tipos de peças foram consideradas ataques a moral e que tipo de política era seguida para selecionar o 
que poderia ser exibido ao público brasileiro. 
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Representaram a volta do Teatro Nacional declamado, após décadas de supremacia 
de gêneros musicados que tanto irritavam os literatos, avessos a seu caráter 
espetacular e popular. O Gênero Trianon se firma com relativa estabilidade desde 
1914, graças a autores como Viriato Corrêa, Gastão Tojeiro, Armando Gonzaga, 
Abbadie Faria Rosa, Oduvaldo Vianna, que conseguiram reanimar as esperanças 
saneadoras daqueles que associavam à decadência do teatro brasileiro as quase 
quatro décadas de expansão dos gêneros musicados. Ao grupo se poderia juntas 
Coelho Neto e Claudio de Souza, entre outros que escreveram para um sistema 
estelar de trabalho cuja demanda era de uma comicidade urbana aspergida de 
sentimentalismo rural. (SANTOS, 2002, p. 24-5) 

 
Em São Paulo, o breve acontecimento do Teatro Experiência (1933) de Flávio de 

Carvalho, que fechou após O Bailado do Deus Morto,25 aqueceu um pouco o debate sobre o 

que poderia ser o teatro brasileiro diante das experiências expressionistas apresentadas. 

Gustavo Doria (1975) escreveu sobre o fenômeno desse artista, criador do Clube dos Artistas 

Modernos (CAM) e da Sociedade dos Artistas Modernos (SPAM), em São Paulo:   

 
Pois foi no andar térreo do CAM que Flávio de Carvalho, em fins de 1933, resolveu 
instalar o Teatro Experiência, iniciativa tendente a encontrar uma nova fórmula para 
nossa arte dramática. Numa área não muito espaçosa, levantou-se um pequeno 
palco, diante de uma plateia de cuja lotação poderiam participar cerca de duzentos e 
setenta espectadores. Diante dessa plateia, durante três dias apenas, foi levada à cena 
Bailado do Deus Morto, uma peça falada, cantada e dançada, na interpretação de um 
seleto grupo de amadores, do qual faziam parte o Hugo Adami, Carmen Melo, 
Risoleta, Henricão, Guilhermina Gainor e Dirce de Lima, todos sob direção do 
próprio Flávio, que tinha como assistente o cenógrafo Osvaldo Sampaio, esteja com 
algum tirocínio no teatro profissional. Os elementos participantes do teatro usavam 
máscaras de alumínio e vestiam camisolas brancas, movendo-se num palco 
destituído de qualquer recurso cenográfico e apenas iluminado por efeitos coloridos 
em flashes rápidos. Pelo relato dos que puderam assistir a tais espetáculos, tem-se a 
impressão de que havia uma influência ainda que remota do teatro surrealista, numa 
visão, entretanto, muito procurada do verdadeiro amarelismo. Mas, como costumava 
acontecer em algumas reuniões do próprio CAM e também da SPAM, os 
espetáculos chegaram a provocar tumulto. Com isso, o teatrinho foi fechado, com 
seu funcionamento proibido pela polícia, que durante muito tempo manteve ali uma 
patrulha de guarda, a fim de prevenir mal maior. Um longo memorial de artistas e 
intelectuais assinado, entre outros, pelo próprio Hugo Adami, pelo jovem Rubem 
Braga e pelo ator Procópio Ferreira foi endereçado às autoridades. O teatro, porém, 
permaneceu fechado. (DORIA, 1975, p. 44) 

 
Para Santos (2002, p. 162) as tentativas cênicas de Flávio de Carvalho puderam 

evidenciar que um espetáculo não é uma peça. As ações cênicas foram sustentadas pela 

orquestração rítmica das vozes, na alternância de lírica coral e para compor uma paisagem 

sonora indefinida. Enquanto isso, os espaços paulistanos foram invadidos por 

performatividades estrangeiras,26 principalmente italiana. (VENEZIANO, 2013, p. 79) Os 

                                                
25 Antes de Mário de Andrade se tornar diretor do Departamento Municipal de Cultura, há vestígios de que 
Flávio de Carvalho recebeu apoio de Mário, e que mantinham um diálogo intenso sobre as linguagens das artes e 
a formação da identidade brasileira. (ANEXO 20) 
26 Um estudo sobre o japonismo (SAITO e MATSUDA, 2013) no início do século XX foi realizado em 2013 

como contribuição aos estudos do teatro paulistano. É possível consultar o artigo em: http://www.snh2013. 
anpuh.org/resources/anais/27/1371317325_ARQUIVO_JaponismonaCena.pdf (consulta em 08/12/2017) 
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filodrammatici (grupos amadores formados nas sociedades de ajuda mútua) deram lugar  para 

o surgimento de Itália Fausta,27 por exemplo; essas personalidades que surgiam no teatro 

formavam verdadeiros normativos estéticos - ora como divas, inspirando uma italianidade, ora 

como reação nacionalista (de caráter urbano e regional) e, mais ainda, como uma 

representação da cultura italiana no novo território criando uma nova identidade individual e 

coletiva. 

Miroel Silveira (1976) se comprometeu largamente com esse grupo ao realizar um 

trabalho em torno da contribuição italiana ao teatro brasileiro. Em sua avaliação, foi um teatro 

que se construiu na pobreza de recursos e mesmo seu público se compunha de imigrantes com 

pouco, ou nenhum acesso, a bens culturais. No Brasil, a questão se reproduz no pouco registro 

hoje encontrado, dado o exíguo acesso dos agentes aos recursos formais para registro da 

memória naquele período: 

 
Embora o teatro que aqui vamos focalizar e analisar talvez tenha tido, 
numericamente, um público muito superior às manifestações dramáticas usualmente 
noticiadas, a inferioridade econômica dos seus atuantes - atores, escritores, diretores 
e assistentes - impediu que alcançasse as luzes de uma divulgação, de uma 
apreciação e de um estímulo que lhe teriam possivelmente modificado o destino, 
aperfeiçoando-o e enriquecendo-o de mais sólidos valores culturais e artísticos. 
(SILVEIRA, 1979, p. XII) 

 
O fato também ocorreu em outras colônias de imigrantes (como a japonesa - em 

decorrência de imigração massiva desde 1908), entre outras, já que poucos vestígios podem 

ser reunidos de acordo com a política de conservação de cada época e o interesse na 

manutenção de uma história brasileira com proximidade a laços culturais europeus burgueses 

e não à realidade cultural dos imigrantes que chegavam. A campanha de identidade fixou-se 

tão bem que ainda hoje é assunto de debates em grupos de estudo sobre imigração, sobre o 

quanto se tem interesse na preservação de certas memórias do estrangeiro e a forma como 
                                                
27 "Fausta Polônio, mais tarde Itália Fausta, nasceu em São Paulo. Habitou com sua família, durante largo 

tempo, no populoso bairro do Brás. Ali se fez mulher e artista. Sua estreia no palco teve certa originalidade. 
Assistia a um espetáculo de amadores, quando foi de improviso convidada substituir uma menina que faltara. 
Sua família relutou temendo um fiasco. Ela que em casa tinha como divertimento predileto, com outras 
crianças, teatrinho, não se preocupou com o insucesso e viu-se logo ovacionada. Viva e inteligente, isso a 
encorajava. Os diretores da Sociedade insistiram e alguns instantes mais estava Faustinha no pequeno palco, 
rodeada de sócios e amadores que a vestiam e lhe explicavam o papel a desempenhar. Foi o primeiro sucesso. 
Daí em diante era a Faustinha - como a chamavam - a amadora preferida para os espetáculos dos clubes. Oito 
anos depois, era ela já moça e disputada para os espetáculos particulares. No seu nono mês de amadorismo 
foi que se produziu o fato que decidiu da sua vida. A Companhia Lucinda Simões-Cristiano de Souza chegara 
a São Paulo necessitando de uma figura feminina para elenco. Foi indicada. Lucinda Simões convidou-a. 
Venceu a resistência de sua família e partiu em turnê já como a primeira dama-galã da Companhia. Fez desde 
A Lagartixa até A Tosca, usando nome de Fausta Polônio. A turnê durou um ano. E, em 1913, a eminente 
atriz voltou às atividades cênicas buscando sua consagração na cena portuguesa. E surgiu aquela que dentro 
em pouco se tornaria uma das mais notáveis atrizes seu tempo, no palco do Teatro República, em Lisboa, 
como primeiro nome feminino do elenco em que brilhava Brazão e Augusto Rosas.” (A Noite, 30 de abril de 
1951 apud DORIA, 1975, p. 9) 
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isso se deu.  

Numa cidade em expansão vertiginosa, o teatro foi uma das ferramentas simbólicas 

mais potentes para o contexto político daquele período: 

 
A soma dessas novas condições levava ao descondicionamento daquele 
provincianismo que até então caracterizava São Paulo criando uma receptividade de 
‘sociedade impaciente, seduzida por todas as fantasias de progresso’, na expressão 
de Pedro Calmon. Entre estas, aparecia o teatro, triplamente credenciado: com 
informante das novas maneiras de ser e de viver europeias, como elemento de 
‘cultura propiciadora de status e, mais do que tudo talvez, como pretexto para uma 
vida social que se pretendia elegante e mesmo luxuosa. [...] Os filodrammatici 
representavam sua parte, ainda marginalizados em relação ao grupo dominante, mas 
de presença social e cultural bastante definida, fornecendo um cabedal valioso que 
se iria progressivamente inserindo no substrato paulista, a ponto de conferir-lhe mais 
tarde sua figura peculiar. (SILVEIRA, 1979, p. 108) 

 
Por superação do atraso, ainda, se entendia como sendo a europeização dos hábitos 

culturais e do consumo de obras europeias (ou que já tivessem passado pelo reconhecimento 

do europeu), mesmo que esses produtos culturais não tivessem correspondência com a 

realidade brasileira. Daí também associar a falta de estudos com a insuficiência da produção 

de registros formais de outros grupos para a conformação de um hábito social, um 

comportamento, uma moral. Quanto mais a expressão artística se afastasse do formato e 

conteúdo europeu, menor foram os registros e menos ainda são os estudos sobre o assunto. 

Silveira (1979, p. 149) determinou como marco da comédia de costumes a fixação da 

figura do italiano com a estreia da peça O Castagnaro da Festa (1925), por Oduvaldo 

Vianna28: 

                                                
28  “Oduvaldo Vianna (São Paulo SP 1892 - Rio de Janeiro RJ 1972). Autor, diretor ecprodutor. Um dos autores 

de maiores prestígios dos anos 1920 e 1930, dirige espetáculos e companhias.De 1916 a 1919, Oduvaldo 
Vianna é redator de diversos jornais - Diário da Noite, Gazeta de Notícias e A Noite. No mesmo período, já 
encena suas primeiras peças. Em 1919, a Companhia Nacional de Comédias e Vaudevilles encena, no Teatro 
Carlos Gomes, o vaudeville O Almofadinha; a companhia de Paschoal Segreto estreia a opereta O Clube dos 
Pierrôs; e são montados a revista Viva a República e Flor da Noite. Em 1920, dois textos seus são encenados 
no Teatro Trianon, o maior e mais frequentado da cidade, que se torna símbolo da geração dos anos 
1920/1930. Em 1921, Vianna organiza, com o também autor Viriato Corrêa e o empresário Nicolino Viggiani 
uma companhia de comédias, que realiza apenas um ano de atividades no Trianon, montando três textos seus 
e desfazendo-se em seguida. Em 1922, Vianna funda, com a atriz Abigail Maia, que se tornaria sua esposa, a 
Companhia Brasileira de Comédias Abigail Maia. No ano seguinte, é diretor da Companhia Brasileira de 
Comédias. Na década de 1930, Oduvaldo Vianna começa a dirigir espetáculos. Nesse trabalho, imprime um 
rigor e uma concepção de teatro bem diferente daquela que imperava com a figura pragmática do ensaiador. 
Em 1931, Vianna dirige dois textos de sua autoria: Um Tostãozinho de Felicidade e Sorrisos de Mulher, 
ambos na Companhia Brasileira de Espetáculos Modernos. No mesmo ano, começa a escrever para Procópio 
Ferreira, que protagoniza diversos textos seus, entre eles: O Vendedor de Ilusões e Feitiço, 1931, Segredo e 
Mas que Mulher!, 1932, Fruto Proibido, 1933. Um de seus maiores êxitos artísticos é Amor, 1933, que ele 
mesmo dirige com a Companhia Dulcina-Durães-Odilon. A peça, com temática ousada para seu tempo, 
defendia o divórcio para libertar o amor, mas não chega a provocar polêmica pela comicidade que reveste 
todas as cenas. Seu maior mérito é o jogo que cria entre espaço e tempo, livrando-os das restrições habituais. 
Dividindo o palco em cinco áreas de representação, o autor decupa a ação, expondo, por exemplo, as diversas 
fases de uma ligação telefônica: discagem, telefonista, recepção da chamada. Os três atos habituais são 
fundidos em um ato único e a ação é dividida em 38 quadros, usando para fracioná-los as luzes (que na época 
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Assim como a comédia de costumes brasileira procurava defender os valores 
nacionais contra os europeus, na comédia de costumes ítalo-brasileira o que se 
colocava primordialmente era o direito dos emigrados (e principalmente seus 
descendentes) de assumirem posições em igualdade de condições com os nacionais 
de tradição anterior. Na comédia brasileira, o nacional procurava desembaraçar-se 
de seu complexo colonial; na comédiab ítalo-rasileira o emigrado (ou seu 
descendente) tentava impor a realidade de sua contribuição para uma nova 
nacionalidade comum. (SILVEIRA, 1979, p. 149) 

 
Na avaliação do autor (SILVEIRA, 1979, p. 237), a década de 1930 para a cena teatral 

iniciou-se com a morte do casal formando por Leopoldo Fróes e Silvia Bertini em 1932, e o 

sucesso de Procópio Ferreira, mais em São Paulo, e Jaime Costa,29 no Rio de Janeiro:  

                                                                                                                                                   
não tinham uso dramático, sendo acesas quando anoitecia e apagadas quando todos iam embora). De 1935 a 
1940, Oduvaldo Vianna dirige a Escola de Teatro Martins Pena. Em 1963, recebe, da Associação Brasileira 
de Críticos Teatrais - ABCT, a medalha de Honra ao Mérito por mais de 30 anos de serviços prestados ao 
teatro brasileiro. É pai de Oduvaldo Vianna Filho, que por ser seu filho, passa a ser chamado de Vianinha 
pela classe artística.” (ODUVALDO Vianna. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa35 
9283/ oduvaldo-vianna>. Acesso em: 16 de Abr. 2018. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 

29 Em 17 de julho de 1931, Jaime levaria a São Paulo Berenice (Roberto Gomes) que de acordo com Estado de 
São Paulo, foi sucesso em 1923 quando apresentada em francês pela Companhia de Pierre Magnier. 
(MAGALDI e VARGAS, 2000, p. 123); “Jaime Costa (Rio de Janeiro RJ 1897 - idem 1967). Um dos atores 
mais importantes da geração que ficou conhecida pelo nome do teatro que lhe deu abrigo - Trianon, Jaime 
Costa se especializa, como Procópio Ferreira e Alda Garrido, nos tipos característicos da comédia de 
costumes nacional. Seu início na cena profissional é como cantor do teatro musicado. Depois de atuar na 
companhia de Eduardo Vieira, monta, ao lado de Leopoldo Fróes, uma companhia de operetas que se 
apresenta no Teatro Recreio. A convite de Oduvaldo Vianna, ingressa na companhia de comédias do Teatro 
Trianon, atuando em A Última Ilusão, do próprio Oduvaldo Vianna, 1923. Nasce, nesse início de século, um 
teatro inteiramente comercial, centrado na figura de um único ator, que encomenda o texto e o molda a seu 
gosto e às necessidades de produção. São comédias nacionais feitas às dúzias que permanecem em cartaz por 
uma ou duas semanas e logo são substituídas. Em menos de dois anos de Trianon, Jaime Costa atua em mais 
de vinte espetáculos. Quando a companhia se desfaz, monta seu próprio negócio e passa a viver de viagens 
pelas capitais e pelo interior até se instalar, no final dos anos 30, no Teatro Glória (na Cinelândia, centro da 
cidade, depois demolido), onde sua companhia se apresenta durante mais de uma década. Apesar do caráter 
descartável que reveste o teatro dos anos 20 e 30, Jaime Costa realiza algumas interpretações memoráveis. D. 
João VI, em Carlota Joaquina, de Magalhães Jr., 1939, uma pitoresca criação típica do velho teatro, lhe vale 
a medalha de ouro da crítica carioca. Em uma rara e emocionante interpretação dramática em A Morte do 
Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, com direção de Esther Leão, 1951, Jaime investe a interpretação do 
velho Willy Loman de uma palpitação humana pessoal, que, ao mesmo tempo que toca pela proximidade do 
real, toma a dimensão de uma dramaticidade pungente. O trabalho lhe confere medalha de ouro da crítica 
carioca. Como o pai beberrão de My Fair Lady, adaptação de Pigmalião, de Bernard Shaw, 1962, que vende 
a honra da filha e, a caminho do casamento, ensaia passos de music-hall, conquista três medalhas de ouro 
(Associação Brasileira dos Críticos Teatrais, Críticos Independentes e Associação Paulista dos Críticos 
Teatrais). A montagem é a última grande realização de sua carreira, que começa a minguar lentamente, com a 
dispersão do público fiel e com o novo teatro, no qual o estilo da velha geração não tem lugar. Fiel à crença 
de seu tempo, o ator despreza a técnica e reveste sua atuação do "talento nato", um poder mágico 
inexplicável, como observa o crítico Décio de Almeida Prado: "Como intérprete, como artesão da arte de 
representar, nunca se aperfeiçoou - ao contrário de Procópio - e nunca precisou se aperfeiçoar para conquistar 
o público. Não só não sabia freqüentemente as falas, como respirava mal, encavalava as sílabas, tumultuava o 
ritmo da frase, caía na declamação quando desejava ser eloqüente. Mas estas imprecisões técnicas, 
imperdoáveis em qualquer outro, desapareciam diante da sua presença e da sua força de comunicação". 
Morre depois de uma apresentação de Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, de Oduvaldo Vianna 
Filho, e Ferreira Gullar, sob a direção de Gianni Ratto, 1966, com o Grrup  Opinião, em que representa o 
coronel nordestino junto a um dos grupos mais representativos no novo teatro e da nova safra da dramaturgia 
nacional.” (JAIME Costa. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa349474/jaime-costa>. Acesso 
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Procópio Ferreira (Rio de Janeiro RJ 1898 - idem 1979). Ator. Narigudo, baixinho e 
sem pescoço, o antigalã interpreta não apenas os principais coadjuvantes cômicos, 
como, com seu lugar de primeiro ator do teatro brasileiro de seu tempo, leva os 
autores a escreverem inúmeras peças para um protagonista interpretado no melhor 
estilo Procópio: o cômico inteligente que arma confusões, o feioso esperto que 
termina com a moça bonita. Dono de uma riqueza vocal rara, que ele usa nas 
mínimas nuances, o ator dá vida a cerca de 500 personagens. Estuda na Escola 
Modelo Afonso Pena e em seguida ingressa na Faculdade de Direito, que não chega 
a concluir; matriculando-se em segredo na Escola Dramática Municipal, é expulso 
de casa pelo pai. Em 1916, ingressa na companhia de Lucília Peres e estréia em 
Amigo, Mulher e Marido, de Robert Flers e Gaston de Caillavet. No Politeama do 
Méier, atua em operetas e revistas. No ano seguinte ingressa na Companhia 
Dramática Nacional (CDN), de Itália Fausta. Em 1919, passa para a Companhia de 
Operetas do Teatro São Pedro e, em 1920, para a companhia de comédias de 
Alexandre Azevedo e Antônio Serra, com atores portugueses. Seu ingresso no 
Teatro Trianon se dá por meio do convite para integrar a Companhia Brasileira de 
Comédias, organizada por Viriato Corrêa, o empresário Nicolino Viggiani e 
Oduvaldo Vianna, responsável pela direção artística. Atua em Onde Canta o Sabiá, 
de Gastão Tojeiro, em 1921, entre outros, geralmente com direção de Oduvaldo 
Vianna. Começa a ter êxito no papel de fogueteiro na comédia A Juriti, de Viriato 
Corrêa, 1922, gênero que abraça a partir de então. Com a dissolução da sociedade, 
um ano mais tarde, o ator decide fundar sua própria empresa, aos 26 anos. A 
companhia estreia em São Paulo, em 1924, com Dick, de Max Dearly, em espetáculo 
dirigido por Christiano de Souza. Monta em seguida Meu Bebê, de Margaret Mayor, 
já o primeiro sucesso financeiro do empreendimento. Ainda em 1924, estréia no Rio 
de Janeiro com O Tio Solteiro, de Ricardo Hichen. Em 1932, com a montagem do 
texto de Joracy Camargo, Deus lhe Pague, interpreta um inventor frustrado, que 
enriquece pedindo esmola na porta de uma igreja, gastando o dinheiro em 
champagne, caviar e amantes caras. Esse é seu maior êxito, realizando várias 
temporadas ao longo da carreira, num total de mais de 3.600 apresentações. Depois 
de vê-lo representar, o diretor francês Louis Jouvet escreve-lhe uma carta 
convidando-o para viver Sganarelo, em Don Juan, de Molière, que ele sonha há 
muito tempo montar. Depois de ver Procópio em cena, não pensa em outro ator que 
possa interpretar a personagem. O convite não é aceito. Provavelmente porque 
Procópio não admite coadjuvar - é o primeiro e absoluto ator de sua companhia, em 
um tempo em que o carisma e a popularidade do primeiro ator garantem a fluência 
de público, o principal objetivo do espetáculo. […] Em O Bobo do Rei, de Joracy 
Camargo, 1931, é contratado pelo 'rei do açúcar' para diverti-lo e arma muitas 
confusões. […] Símbolo de uma época em que o teatro era o maior divertimento 
popular e gozava, ao mesmo tempo, de prestígio, Procópio Ferreira prezava a 
liberdade total em cena, tendo sido criado, segundo ele conta, na regra do círculo de 
giz: fazia-se um giz no meio do palco e, neste, só o primeiro ator dava largas à sua 
inventividade, mantendo-se os coajuvantes respeitosamente afastados. Para ele 
escreveram: Henrique Pongetti, Joracy Camargo, Viriato Corrêa, Raimundo 
Magalhães Júnior, Dias Gomes, Pedro Bloch, Guilherme Figueiredo, entre os 27 
autores brasileiros que o ator encena. [...] (PROCÓPIO Ferreira. In: 
ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8154/ 
procopio-ferreira>. Acesso em: 17 de Abr. 2018. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 
978-85-7979-060-7) 

 
Apenas alguns autores se destacaram nesse início: Oduvaldo Vianna (O Bobo do Rei, 

O Sol e a Lua, Meu Soldadinho, O Vendedor de Ilusões, Feitiço, Quem achou e Pior que a 

Emenda), Viriato Correia30 (Bombonzinho), Renato Vianna (A Última Conquista), Paulo 

                                                                                                                                                   
em: 25 de Abr. 2018. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 

30 Manuel Viriato Correia Baima do Lago Filho foi jornalista, escritor, dramarturgo e político. Foi deputado 
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Magalhães31 (com suas traduções e peças “sem expressão orgânica de nossa realidade”). Este 

último foi chefe da seção de teatros e Cinemas na gestão de Mário de Andrade do 

Departamento de Cultura. Ele fez parte do “[…] grupo dos 'irmãos pequenos' de Mário de 

Andrade, denominação do autor ao grupo composto por Oneyda Alvarenga, seu marido 

Sylvio Alvarenga, Luis Saia, Zé Bento, Fernando Mendes de Almeida […]” (Correio de São 

Paulo, 19/12/1936) 

A peça na qual estrearia Procópio nesses anos de 1930 foi: “[...] a comédia alemã O 

dinheiro anda por aí. No elenco, a encantadora Regina Maura, a mais surpreendente 

revelação teatral do Brasil, na protagonista’. E, mais inconfundível ‘Elza Gomes’.” 

(MAGALDI e VARGAS, 2000, p. 121). E ainda encenaria as peças O interventor (Paulo 

Magalhães) e A velha guarda (Joraci Camargo). Regina Maura ficou conhecida como a 

primeira mulher a assumir a presdência de um parlamento estadual no Brasil:  

 
Maria da Conceição da Costa Neves nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 
17/10/1908. Foi atriz da Companhia Procópio Ferreira, e percorreu o país, 
encenando diversas comédias. Em 1934, foi eleita rainha das atrizes. Ainda na 
década de 30, passou a viver com Procópio Ferreira, fixando residência em São 
Paulo. Em 1938, casou-se com o médico Matheus Galdi Santamaria, de quem se 
separou em 1955. Durante a 2ª Guerra Mundial, entre 1943 e 1945, foi diretora da 
Cruz Vermelha Brasileira, e pela escola dessa entidade foi samaritana e monitora. 
Fundou e presidiu a Associação Paulista de Assistência ao Doente da Lepra. Seu 
trabalho em defesa das vítimas da hanseníase a fez conhecida através da imprensa e, 
em 19/1/1947, iniciou sua carreira política, tornando-se a primeira deputada estadual 
paulista, com 12.119 votos, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do qual foi 
uma das fundadoras. Foi a terceira mais votada entre 75 deputados e a única mulher 
eleita à Constituinte Paulista de 1947. [...] (https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=29 
1251%7Cveja-o, consulta em 16/02/2018) 

 
Em meio ao palco da revolução de 1932 em São Paulo, Oduvaldo apareceu com 

L’Amoureuse aventure (escrita em 1929), de Paul Armont (Dimitri Petrococchino foi 

                                                                                                                                                   
estadual no Maranhão em 1911 e depuado federal pelo mesmo estado em 1927 e 1930. Entre as obras de 
teatro escritas estão: Sertaneja (1915), Manjerona (1916), Morena (1917), Sol do sertão (1918), Juriti (com 
música de Chiquinha Gonzaga, 1919), Sapequinha (1920), Nossa gente (1924), Zuzú (1924), Uma noite de 
baile (1926), Pequetita (1927), Bombonzinho (1931), Sansão (1932), Maria (1933), Bicho papão (1936), O 
homem da cabeça de ouro (1936),  A Marquesa de Santos (1938), Carneiro de batalhão (1938), O caçador 
de esmeraldas (1940), Rei de papelão (1941), Pobre diabo (1942), O príncipe encantador (1943), O gato 
comeu (1943),  À sombra dos laranjais (1944), Estão cantando as cigarras (1945), Venha a nós (1946), 
Dinheiro é dinheiro (1949) e O grande amor de Gonçalves Dias (1959). Por fim, ele foi ocupante da cadeira 
32 da Academia Brasileira de Letras, eleito em 1938, sucedendo Ramiz Galvão e recebido por Múcio Leão. 
(http://www.academia.org.br/academicos/viriato-correia/biografia, consulta em 22/04/2018) 

31 Escreveu Histórias do Matto Virgem, com histórias baseadas no folclore nacional, aprovado para uso no 
terceiro ano de escolas primárias. (Histórias do Matto Virgem, Correio Paulistano, 27/10/1934, p. 9; Livros 
aprovados para uso nas escolas primárias, Correio Paulistano, 17/02/1938, p. 15). Foi eleito sócio, como 
membro deliberativo, do Instituto Histórico e Geográfico (Instituto Brasileiro Geográfico, Correio 
Paulistano, 10 de outubro de 1936, p. 11). Na década de 1940, foi preso estando implicado no plano de 
realizar golpe contra Armando Salles de Oliveira dentro do Partido Constitucionalista (Os Últimos 
Acontecimentos, Correio Paulistano, 02/04/1940, p. 1). Verificar ANEXO 1 sobre a biografia dos diretores 
das Seções do Departamento. 
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dramaturgo e roterista, nasceu na Rússia em 1874 como em Rostov, Império Russo e viveu a 

maior parte de sua vida na França) e Marcel Gerbidon (dramaturgo e roteirista suíço, nascido 

em 1868): 

O Santana, o Boa Vista, o Cassino e o Moinho do Jeca (último reduto do 
‘regionalismo, na praça da Sé, 47, com Genésio Arruda) continuam abertos. Em 27 
de outubro só um espetáculo se encontra em cartaz: Mazurka azul, de Franz Lehar. 
“Associando-se ao júbilo da população paulista pela chegada do presidente Getúlio 
Vargas, a empresa do Cassino Antarctica resolveu suspender ontem o seu 
espetáculo, adiado para hoje, 30, a representação da opereta A duquesa do Bal 
Tabarin.’ Em novembro, o Santa Helena anuncia que ‘3.301 pessoas assistiram 
satisfeitas ontem à charge política Seu Getúlio vai, pela Companhia Max-Arruda. Na 
tela: A noiva do deserto. (MAGALDI e VARGAS, 2000, p. 122) 

 
Com o prosseguimento da campanha migratória no Brasil, São Paulo foi reconhecida 

como uma excentricidade urbana em ampla modernização.  

O teatro já apresentava essas diferenças sociais desde Martins Pena32, França Júnior33 

                                                
32 “Martins Pena (Luís Carlos Martins Pena), teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 5 de novembro de 

1815, e faleceu em Lisboa, Portugal, em 7 de dezembro de 1848. É o patrono da cadeira n. 29, por escolha do 
fundador Artur Azevedo.Era filho de João Martins Pena e Francisca de Paula Julieta Pena. Órfão de pai com 
um ano de idade e de mãe aos dez, foi destinado pelos tutores à vida comercial. Completou o curso do 
comércio em 1835. Cedendo à vocação, passou a frequentar a Academia de Belas Artes, onde estudou 
Arquitetura, Estatuária, Desenho e Música; simultaneamente estudava línguas, História, Literatura e Teatro. 
Em 1838, entrou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde exerceu cargos, até chegar ao posto de 
adido à Legação do Brasil em Londres. Doente de tuberculose, e fugindo ao frio de Londres, veio a falecer 
em Lisboa, em trânsito para o Brasil. De 1846 a 1847, fez crítica teatral como folhetinista do Jornal do 
Comércio. Seus textos foram reunidos em Folhetins, A semana lírica. Mas foi como teatrólogo a sua maior 
contribuição à literatura brasileira, em cuja história figura como o fundador da comédia de costumes. Desde 
O juiz de paz da roça, comédia em um ato, representada pela primeira vez, em 4 de outubro de 1838, no 
Teatro de São Pedro, até A barriga de meu tio, comédia burlesca em três atos, representada no mesmo teatro 
em 17 de dezembro de 1846, escreveu aproximadamente trinta peças, quase tantas obras quantos anos de 
idade, pois o autor tinha apenas 33 anos quando faleceu. O caráter geral de todas as suas peças é o da 
comédia de costumes. Dotado de singular veia cômica, escreveu comédias e farsas que encontraram, na 
metade do século XIX, um ambiente receptivo que favoreceu a sua popularidade. Suas peças envolvem 
sobretudo a gente da roça e do povo comum das cidades. Sua galeria de tipos, constituindo um retrato realista 
do Brasil na época, compreende: funcionários, meirinhos, juízes, malandros, matutos, estrangeiros, falsos 
cultos, profissionais da intriga social, em torno de casos de família, casamentos, heranças, dotes, dívidas, 
festas da roça e das cidades. Foi, assim, Martins Pena, quem imprimiu ao teatro brasileiro o cunho nacional, 
apontando os rumos e a tradição a serem explorados pelos teatrólogos que se seguiriam. A sua arte cênica 
ainda hoje é representada com êxito.” (http://www.academia.org.br/academicos/martins-pena/biografia, 
consulta em 16/04/2018) 

33 “França Júnior (Joaquim José da França Júnior), jornalista e teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 18 
de março de 1838, e faleceu em Poços de Caldas, MG, em 27 de setembro de 1890. É o patrono da cadeira n. 
12, por escolha do fundador Urbano Duarte. Filho de Joaquim José da França e de Mariana Inácia Vitovi 
Garção da França. Bacharel em Letras pelo Colégio Pedro II e em Direito pela Faculdade de São Paulo 
(1862), começou a carreira de dramaturgo em 1861 com duas "comédias de costumes acadêmicos", A 
república modelo e Meia hora de cinismo, sobre as relações entre um calouro e um grupo de estudantes 
veteranos. Revelou-se um continuador de Martins Pena. Em 1862, estreou no Ginásio Dramático (RJ) Tipos 
da atualidade, comédia mais conhecida como O Barão de Cutia, graças à extrema popularidade do 
personagem do mesmo nome, um fazendeiro rico que uma viúva interesseira deseja ardentemente ter por 
genro. Dando à peça o título Tipos da atualidade, o comediógrafo faz da mediocridade e do interesse as 
molas-mestras das relações interpessoais na sociedade fluminense de então. Utilizando-se de enredos 
aparentemente anedóticos, França Júnior fez de suas comédias pequenas caricaturas de aspectos variados do 
cotidiano e da família fluminense. Outro alvo de suas comédias é o “estrangeiro”, sobretudo o “inglês”, e os 
privilégios que obtém do governo brasileiro, como em O tipo brasileiro e Caiu o ministério, comédias 
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e Artur de Azevedo34: 

                                                                                                                                                   
representadas em 1882. Importante como painel crítico do Rio de Janeiro no fim do século XIX, a obra de 
França Júnior reforça a tradição cômica do teatro brasileiro e se caracteriza pela agilidade das falas curtas, 
das peças em um ato, com linguagem coloquial, jogo cênico rápido, ambiguidades e grande noção de ritmo 
teatral.Além de comediógrafo, França Júnior foi promotor público e curador da Vara de Órfãos no Rio de 
Janeiro, secretário do Governo da Província da Bahia e, como jornalista, autor de folhetins bastante populares 
à época, publicados em O País, O Globo Ilustrado e Correio Mercantil (reunidos em Folhetins, em 1878, 
com prefácio e coordenação de Alfredo Mariano de Oliveira).” (http://www.academia.org.br/academicos/ 
franca-junior/biografia, consulta em 16/04/2018); Elizabeth Azevedo em seu capítulo sobre o tearo em São 
Paulo (1554- 1954) escreveu fez uma biografia sobre ele: “França Júnior nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de 
abril de 1838. Aos vinte anos, tranferiu-se para São Paulo para cursar a Faculdade de Direito. Envolvido pela 
animação em relação ao teatro que tomava conta dos acadêmicos, resolveu compor suas primeiras obras. 
Nesse período escreveu Meia-hora de cinismo (1861); A república modelo (peça peridda, datada de 1861); e 
Tipos de atualidade (1862). De volta ao Rio de Janeiro, colaborou em diversos jornais e entrou para o serviço 
público. Foi secretário do Governo Provincial da Bahia (1868-1871), adjunto da Promotoria da Capital e 
curador geral da Vara de Órfãos da Capital. Continuou escrevendo comédias, registrando os hábitos da Corte 
e as mazelas da política. França Júnior foi um dos maiores comediógrafos brasieliros do século XIX, 
considerado o verdadeiro discípulo de Martins Pena. Sua produção estende-se ao longo de toda a sua vida: 
Ingleses na costa (1864); O defeito de família (1868); Direito por linhas tortas (1870); Amor com amor se 
paga (1870); O tipo brasileiro (1872); Entrei para o clube Jácome (1877); Tal qual como lá (revista não 
encenada, em parceria com Arthur de Azevedo -1879); Os candidatos (trduação – 1881); Três candidatos 
(1882); Um carnaval no Rio (1882); Como se fazia um deputado (1882); Dois proveitos num saco (1883); 
Caiu o ministério (1884); De Petrópolis a Paris (1884); A lotação de bondes (1885); As doutoras (1889); 
Portugueses às direitas (1890); O trunfo às avessas (opereta); Maldita parentela, Duas pragas familiares, O 
beijo de Judas, Bendito chapéu (datas indeterminadas). Faleceu em Poços de Caldas, em 27 de novembro de 
1890.” (AZEVEDO, 2004, p. 542) 

34 “Artur Azevedo (Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo), jornalista e teatrólogo, nasceu em São Luís, MA, 
em 7 de julho de 1855, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 22 de outubro de 1908. Figurou, ao lado do irmão 
Aluísio Azevedo, no grupo fundador da Academia Brasileira de Letras, onde criou a cadeira nº 29, que tem 
como patrono Martins Pena. Foram seus pais David Gonçalves de Azevedo, vice-cônsul de Portugal em São 
Luís, e Emília Amália Pinto de Magalhães, corajosa mulher que, separada de um comerciante com quem 
casara a contragosto, já vivia maritalmente com o funcionário consular português à época do nascimento dos 
filhos: três meninos e duas meninas. Casaram-se posteriormente, após a morte na Corte, de febre amarela, do 
primeiro marido. Aos oito anos Artur já demonstrava pendor para o teatro, brincando com adaptações de 
textos de autores como Joaquim Manuel de Macedo, e pouco depois passou a escrever as peças que 
representava. Muito cedo começou a trabalhar no comércio. Depois foi empregado na administração 
provincial, de onde foi demitido por ter publicado sátiras contra autoridades do governo. Ao mesmo tempo 
lançava as primeiras comédias nos teatros de São Luís. Aos quinze anos escreveu a peça Amor por anexins, 
que teve grande êxito, com mais de mil representações no século passado. Ao incompatibilizar-se com a 
administração provincial, concorreu a um concurso aberto, em São Luís, para o preenchimento de vagas de 
amanuense da Fazenda. Obtida a classificação, transferiu-se para o Rio de Janeiro, no ano de 1873 e obteve 
emprego no Ministério da Agricultura. A princípio, dedicou-se também ao magistério, ensinando Português 
no Colégio Pinheiro. Mas foi no jornalismo que ele pôde desenvolver atividades que o projetaram como um 
dos maiores contistas e teatrólogos brasileiros. Fundou publicações literárias, como A Gazetinha, Vida 
Moderna e O Álbum. Colaborou em A Estação, ao lado de Machado de Assis, e no jornal Novidades, onde 
seus companheiros eram Alcindo Guanabara, Moreira Sampaio, Olavo Bilac e Coelho Neto. Foi um dos 
grandes defensores da abolição da escravatura, em seus ardorosos artigos de jornal, em cenas de revistas 
dramáticas e em peças dramáticas, como O Liberato e A família Salazar, esta escrita em colaboração com 
Urbano Duarte, proibida pela censura imperial e publicada mais tarde em volume, com o título de O 
escravocrata. Escreveu mais de quatro mil artigos sobre eventos artísticos, principalmente sobre teatro, nas 
seções que manteve, sucessivamente, em O País (“A Palestra”), no Diário de Notícias (“De Palanque”), em 
A Notícia (o folhetim “O Teatro”). Multiplicava-se em pseudônimos: Elói o herói, Gavroche, Petrônio, 
Cosimo, Juvenal, Dorante, Frivolino, Batista o trocista e outros. A partir de 1879 dirigiu, com Lopes 
Cardoso, a Revista do Teatro. Por cerca de três décadas sustentou a campanha vitoriosa para a construção do 
Teatro Municipal, a cuja inauguração não pôde assistir. Embora escrevendo contos desde 1871, só em 1889 
animou-se a reunir alguns deles no volume Contos possíveis, dedicado a Machado de Assis, seu companheiro 
na Secretaria da Viação e um de seus mais severos críticos. Em 1894, publicou o segundo livro de histórias 
curtas, Contos fora de moda, e mais dois volumes, Contos cariocas e Vida alheia, constituídos de histórias 
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O ano de 1916 marcou a inauguração, com a peça de Flores de Sombra, de Cláudio 
de Souza, da comédia de costumes de inspiração nacionalista, na qual se detecta uma 
revalorização das coisas e dos sentimentos nacionais. A estreia se deu em São Paulo, 
no teatro Boa Vista, e a cidade entrou em plena euforia nacionalista. Burletas e 
revistas de costumes roceiros agradavam muito. Sebastião Arruda era um dos 
grandes intérpretes do caipira. E espalhou-se de tal forma a voga do caipirismo que 
duos e trios se organizavam constantemente para números de variedades entre as 
sessões de cinema. A Companhia Arruda chegou a trazer do interior caboclos 
autênticos para apresentá-los em desafios no palco em atos variados, durante as 
revistas. (VENEZIANO, 2013, p. 78) 

 
Para Sérgio de Carvalho, com Flores de Sombra35 e Leopoldo Fróes, até a década de 

1930 vigorava o símbolo do personalismo, um: “[...] mandonismo enraizado no 'privatismo do 

grupo de parentes' que continuava a dominar as questões civis brasileiras, quando as 

esperanças de parte da elite liberal tinham sido outras.” (SANTOS, 2002, p. 29) 

Além dos imigrantes, haviam os migrantes internos em São Paulo (vinham do interior 

do estado e de outras regiões do Brasil em busca de melhores condições de vida). Pessoas que 

vieram de outros estados do Brasil, neste período, assim que chegavam eram encaminhados 

para a Hospedaria do Imigrante e tinham registros similares aos dos estrangeiros. Desta 

forma, a maior parte da historiografia sobre o tema tende a tratar os migrantes, mesmo que 

nacionais, como similares aos estrangeiros. O governo federal passou a seguir os mesmos 

passos da política migratória de São Paulo que desde 1928 realizava cortes nos subsídios para 

                                                                                                                                                   
deixadas por Artur Azevedo nos vários jornais em que colaborara. No conto e no teatro, Artur Azevedo foi 
um descobridor do cotidiano da vida carioca e observador dos hábitos da capital. Os namoros, as 
infidelidades conjugais, as relações de família ou de amizade, as cerimônias festivas ou fúnebres, tudo o que 
se passava nas ruas ou nas casas forneceu assunto para as histórias. No teatro foi o continuador de Martins 
Pena e de França Júnior. Nelas teremos sempre um documentário sobre a evolução da então capital brasileira. 
Teve, em vida, cerca de uma centena de peças de vários gêneros e mais trinta traduções e adaptações livres 
de peças francesas encenadas em palcos nacionais e portugueses. Ainda hoje continua vivo como a mais 
permanente e expressiva vocação teatral brasileira de todos os tempos, através de peças como A joia, A 
Capital Federal, A almanjarra, O Mambembe, e outras. Outra atividade a que se dedicou foi a poesia. Foi um 
dos representantes do Parnasianismo, e isso meramente por uma questão de cronologia, porque pertenceu à 
geração de Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, todos sofrendo a influência de poetas 
franceses como Leconte de Lisle, Banville, Coppée, Heredia. Mas Artur Azevedo, pelo temperamento alegre 
e expansivo, não tinha nada que o filiasse àquela escola. É um poeta lírico, sentimental e mesmo cômico, e 
seus sonetos estão perfeitamente dentro da tradição amorosa dos sonetos brasileiros.” (http://www.academia. 
org.br/academicos/artur-azevedo/biografia, consulta em 16/04/2018) 

35 “Cláudio de Sousa escreveu, em 1916, um grande sucesso, Flores de Sombra, peça que traz a história de u 
rapaz oriundo de uma família de fazendeiros, que volta ao interior acompanhado pela noiva e pela futura 
sogra e lá reencontra a amiga companheira de infância. O conflito entre a vida tradicional da fazenda e os 
valores fáceis da Cidade ficam evidentes e o texto pende favoravelmente para o antigo modo de vida. O 
nome Flores de Sombra, refere-se às begônias que aparecem em cena num vaso que Rosinha, a antiga 
namorada, deixa cair ao ver  Henrique depois de uma ausência tão prolongada. O texto explica que a begônia 
é 'a alma da saudade. Não gosta de luz. Quer sempre a sombra para meditar.' Rosinha é comparada a ela. 'É 
flor de sombra, modesta e rasteira […] com um pouco de terra nova reviverá.' O simbolismo, é claro – o 
amor dos dois renascerá. Mas pode-se pensar também no renascimento dos antigos valores, esquecidos no 
turbilhão da metrópole que se forma. Ou mesmo o 'velho teatro', que será capaz de renascer de suas cinzas. 
[…] Flores de Sombra foi um enorme êxito na interpretação da Companhia de Leopoldo Fróes.[...]” 
(AZEVEDO, 2004, p. 560)   
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a vinda de estrangeiros; até a suspensão total do fluxo no período da Segunda Guerra 

Mundial. Além disso, dentre os fatores para uma composição cultural que exigisse uma 

afirmação da identidade brasileira para esses imigrantes, foram as mudanças em território 

brasileiro em busca de trabalho que determinaram sua fixação: 

 
O processo decorreu da industrialização, principalmente, e da atração exercida pelos 
centros urbanos sobre os menos favorecidos, fenômeno já visto nos países que se 
industrializaram mais cedo. À medida que o Sudeste prosperava, primeiramente com 
o café e, em seguida, com a indústria, áreas como o Nordeste, por exemplo, onde 
não houve tal processo, empobreciam, acentuando as desigualdades regionais e 
estimulando grandes levas da população a migrarem, especialmente para São Paulo, 
que se torna um enorme polo de atração. (QUEIROZ; PORTA, 2004, p. 41) 

 
O teatro foi, não só para esses outsiders (ELIAS, 2000), mas largamente: 

 
[...] para esses grupos, uma forma de expressão didática de suas ideologias, de 
organização e solidariedade, bem como uma forma de agrupamentos que garante a 
sociabilidade e a comunicação entre seus membros. Oferece lazer e comunga um 
repertório que permite discutir os diferentes interesses e padrões de comportamento 
existentes entre os operários e os burgueses. Encenam textos em língua estrangeira, 
traduzidos, por eles próprios, para o português. (COSTA; FIGARO, 2006, p. 89) 

 
Na ponderação das autoras acima, o teatro filodramático foi sendo apropriado pelas 

circunstâncias. Nos anos 1920 pelo ajuste da vida cotidiana dos imigrantes na cidade e pela: 

“Primeira Guerra Mundial, período em que o país se dedicou ao crescimento interno com as 

mudanças advindas da industrialização; a derrota do movimento anarquista, bem como a 

derrota dos grevistas de 1917, em São Paulo.” (COSTA; FIGARO, 2006, p. 89). Na década 

seguinte, a perseguição aos anarquistas e aos comunistas, e o estabelecimento de sindicatos, 

também foram alterando as produções; já que os grupos, tanto políticos quanto culturais, 

organizavam-se nas células das sociedades de ajuda mútua que estavam sendo desmanteladas. 

Os grupos que puderam continuar suas atividades eram, em sua maior parte, ligados a e 

financiados pelo governo italiano fascista.36 

Outra leitura sobre os amadores, com foco no teatro operário ligado ao tema da 

imigração, é a obra de Maria Thereza Vargas publicada pelo Centro Cultural São Paulo 

(VARGAS, 1980). A autora afirmou que sobre os anos de 1930 há poucos documentos sobre 

o assunto, visto que produziu-se um vácuo documental devido a perseguições e queima de 

arquivos. Segundo a pesquisadora, existiram dois tipos de apelo para representação cênica nos 

círculos de ajuda mútua dos italianos: “um de caráter evocativo, que preserva o espírito de 

italianidade, e outro de natureza ideológica, procurando criar uma consciência de classe.” 

(VARGAS, 1980, p. 22). Para Elizabeth Azevedo (2004):  

                                                
36 Verificar capítulo sobre as produções das sociedades de ajuda mútua no Theatro Municipal. 
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Os operários de São Paulo eram, em sua maioria, italianos. No entanto, logo 
surgiram restrições a tais apresentações. Criticavam-se principalmente os textos 
escolhidos pelos filodramáticos por não serem um conteúdo educativo para a classe 
trabalhadora. Viam-nos como puro entretenimento. Além disso, acreditava-se que 
havia nos filodramáticos uma busca excessiva de valorização do talento individual. 
Assim, as organizações trabalhistas procuraram criar seus próprios grupos de teatro. 
[…] O teatro era visto, então, como instrumento de doutrinação. Não era um valor 
em si. […] a peça era sempre encenada em italiano […] reforçando os laços com os 
trabalhadores, preservando na terra o espírito de italianidade e a consciência de 
classe. Os textos trazidos da Europa […] não havia preocupação em ambientar, 
adaptar o texto à realidade brasileira, porque todos os dramas eram calcados na 
dicotomia universal entre exploradores e explorados, patrões e empregados. […] 
[pelo] caráter militante desse teatro, não houve preocupação com a renovação do 
repertório. As peças foram repetidas exaustivamente durante décadas, sempre 
despertando o mesmo interesse na plateia. (AZEVEDO, 2004, p. 556) 

 
O movimento operário e suas organizações sociais foram fragmentados nesse período 

e as políticas públicas para o setor, a partir dessas pesquisas, atingiam os agentes como forma 

de desmontar esses arranjos (desde sua identidade cultural que orientava os debates até a 

censura do que fosse estrangeiro para, em realidade, desorganizar as células de debate crítico 

social).  

Um outro tipo de teatro amador, paulistano, que também se misturava às produções 

dos filodramáticos italianos foi o teatro caipira: 

 
Em São Paulo, no período posterior à primeira metade da década de 1910, ganhou 
corpo, um tipo de teatro ambientado em fazendas do interior do estado, trazendo 
caipiras, violeiros e tudo aquilo que remetesse ao universo rural; esse tipo de teatro 
ficou conhecido como teatro regionalista. (MELO, 2011, p. 15) 

 
Em Caipiras no Palco (MELO, 2011), Cássio Santos Melo pretendeu destrinchar o 

conceito de regionalismo, abordando uma distinção entre nacional e regional marcada no 

início do século em São Paulo. A obra se debruçou sobre o período anterior ao atual, mas 

explica sobre o gênero rural muito presente na década de 1910 e que depois se incrementou 

no debate junto ao teatro filodramático. A imagem do caipira foi mais uma adesão para o 

estabelecimento de uma identidade nacional, do início do século XX: 

 
O caipira em alguns casos seria o genuíno representante da nacionalidade brasileira, 
de um Brasil rural e atrasado que ficou no passado. Ele representa o elemento de 
contraste para que esses homens possam se localizar no tempo e no espaço do 
período de intensas mudanças. São Paulo não é mais a mesma cidade, nem mesmo 
interior, o qual está envolto pela pujança riqueza do café. (MELO, 2011, p. 35) 

 
Mais do que relativo ao tipo físico, o caipira e o teatro caipira no início do século XX 

referiram-se à construção de um cotidiano das pessoas que saíram do campo e vieram para a 

cidade. Assim, imigrantes se misturavam às narrativas, ao mesmo tempo que, migravam da 

área rural para a urbana. Sotaques e algumas apropriações da linguagem de cada 
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nacionalidade (principalmente a italiana) acabam sendo parte da obra: 

 
Com o surto cafeeiro, São Paulo tornou-se uma cidade tradicionalmente 
consumidora de teatro. Dois fatores contribuíram para a expansão teatral: um 
econômico (muito dinheiro disponível) e um cultural (saudosista e caboclo), que 
provocou, no auge da burleta e da revista paulista, a consolidação dos tipos italiano 
e caipira, tendo este último encontrado em Sebastião Arruda seu maior 
representante e um comperè tipicamente paulista. (VENEZIANO, 2013, p. 83) 

  
O caipira, presente desde o fim do século XIX, foi também uma imagem do choque 

que a modernização provocava com a velocidade dos transportes e comunicações. No texto e 

na atuação, o caipira aparecia como um atributo único, desde a grafia ao sotaque e trejeitos, 

constituindo um tipo próprio: 

 
A linguagem escrita, ao imitar a fala, ficcionaliza um tipo de linguagem que tem em 
vista um público específico. Esse linguajar caipira era um emaranhado de oral e 
escrito, uma urdidura que compõe um substrato de ecos acústicos, resultando num 
processo que alguns autores definem como um tipo de oralidade escrita. [...] A 
personagem caipira não se constrói apenas pela sua linguagem ou pela sua fala 
arrevesada, ‘acaipiracadas’, mas também pelos seus trejeitos, um misto de 
ingenuidade e esperteza, de ignorância e sabedoria. (MELO, 2011, p. 41) 

 
Na leitura de Cássio Santos Melo, esse teatro que foi representado em São Paulo 

principalmente por Sebastião Arruda37 - um teatro regionalista - era paramentado para servir 

                                                
37 A pesquisadora Profa. Dra. Elizabeth Azevedo (CAC/ECA/USP) tem uma pesquisa em desenvolvimento 

sobre O teatro popular em São Paulo: a Companhia de Revistas, Burletas e Comédias Sebastião Arruda. O 
resumo a seguir encontra-se em: http://www.bv.fapesp.br/pt/ auxilios/5823/o-teatro-popular-em-sao-paulo-a-
companhia-de-revistas-burletas-e-comedias-sebastiao-arruda/ (consulta em 16/04/2018): “A pesquisa aqui 
proposta pretende debruçar-se sobre a trajetória da Companhia Arruda, grupo de teatro criado em São Paulo 
em 1916 pelo ator paulista de maior importância desse período: Sebastião Arruda (1877-1941). Arruda, ator 
cômico de reconhecido valor, foi responsável durante anos, de 1916 até a década de 30, pela única 
companhia profissional estável a existir na capital paulista. Até o advento do fenômeno do TBC, em 1948, 
São Paulo não teve outra companhia que sobrevivesse face à concorrência das companhias visitantes vindas 
do Rio de Janeiro ou mesmo de fora do Brasil. Tais companhias, capitaneadas por figuras de destaque como 
Leopoldo Fróes, Jacinto Heller, Cristiano de Souza ou Procópio Ferreira, apenas para citar alguns, faziam 
temporadas mais ou menos regulares na cidade desde o final do século XIX e nas primeiras décadas do XX. 
Tentativas de se fundar uma companhia paulista até que foram feitas. Na década de 10, Pedro Augusto 
Gomes Cardim criou a Companhia Dramática de São Paulo, na qual tomava parte a atriz Itália Fausta. 
Contudo, pouco depois, o grupo mudou de nome e de cidade. Passou a chamar-se Companhia Dramática 
Nacional e ter como endereço o Rio de Janeiro. A companhia do grande ator Procópio Ferreira tem história 
semelhante. Embora tenha estreado em São Paulo, em 1924, passou a sediar-se na capital federal. Outras 
experiências menos conseqüentes também tiveram lugar nesses primeiros anos do século XX. Diante desse 
quadro, a Companhia Arruda destaca-se como um caso à parte e que merece ser estudada detidamente. 
Deveu-se seu sucesso à escolha de um repertório essencialmente regional? Deveu-se à atuação empresarial 
mais competente de Sebastião Arruda? Como pode ser traçado sua trajetória desde seu início no interior 
paulista, em Mococa, até seu sucesso quase que imediato em São Paulo a partir de 1920? Qual a repercussão 
nacional que teve a companhia? Sabe-se, por exemplo, que o ator Mazzaropi, conhecido por ter imortalizado 
no cinema a figura do caipira nos anos 50, inspirou-se, declaradamente, no tipo criado por Sebastião Arruda 
no teatro. É grande o número de burletas, comédias, paródias e revistas escritas especialmente para a 
companhia, senão, objetivamente, para o ator Arruda. Além de se considerar o percurso histórico da 
Companhia e de seu principal ator, a pesquisa abrirá espaço para a análise da dramaturgia escolhida para ser 
apresentada pelo grupo. Um primeiro contato com a história da trupe deixa claro que o sucesso alcançado por 
ela incentivou a produção dramatúrgica local, lançando novos autores, alguns deles de renome como Juo 
Bananére (pseudônimo de Alexandre Marcondes Machado), Danton Vampré e Arlindo Leal. É sempre bom 
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primeiro a uma ruptura do domínio de produção cultural carioca nos teatros paulistas para: “se 

projetar diante de uma sociedade em transformação” (MELO, 2011, p. 49). 

Magaldi e Vargas (2000) tratam do aparecimento de Sebastião Arruda com o Teatro 

de Caras e Caretas em início de 1930: 

 
É um espetáculo ininterrupto, durante cerca de 80 minutos.' Em três sessões, toda 
noite apresentara dois gêneros de teatro: a revista satírica e a comédia típica 
musicada, ambas em um ato e divididas em quadros, durando ‘justamente o tempo 
em que ninguém se aborrece no teatro’. É interessante ver como se compõe o elenco: 
Sebastião Arruda, primeiro ator; Artur de Oliveira, primeiro ator cômico; Vicente 
Felicio, ator característico; Julio Moreno, chansonnier; Augusto Barone, parodista; 
Otília Amorim, primeira atriz típica; Amelia de Oliveira, primeira atriz brilhante; 
Cármen de Oliveira, atriz cantora; Diva Berti, atriz de cortina; Adelia Negri, 
caricata; e ainda as Doze Caretas Girls, quase todas de nacionalidade alemã; além de 
um ‘bem organizado jazz band'. No programa de estreia, Jóias Sloper, revista 
satírica de Gastão Barroso, e Matarazzo e Companhia, passada na pauliceia e no 
Guarujá. (MAGALDI e VARGAS, 2000, p. 121) 

 
Sobre a frequência das apresentações desse teatro, Melo (2011, p. 125) afirma que 

teve seu auge nos anos 1910 e ficando escassa até a década de 1940. Nesse entremeio, as 

peças de sucesso foram sendo repetidas e poucas produções foram estreadas; além disso, o 

autor atribuiu isso a um movimento de desativação de palcos substituídos paulatinamente 

pelas salas de cinema. Um fator de destaque é que: 

 
A partir de 1930 o caipira não deixa de ser encenado. Ocorre que essas 
representações saem dos tradicionais teatros de São Paulo e ganham novos espaços 
cênicos no circo-teatro, em grêmios recreativos, no rádio, no pavilhão e, 
posteriormente, no cinema Amácio Mazzaropi. De modo que começam a surgir 
novos títulos de peças direcionadas para esses espaços, nessas novas produções 
nota-se a presença de uma produção direcionada a públicos específicos trazendo 
tramas já desgastadas pela redundância e pela repetição. Seus autores, que abordam 
a personagem caipira nesse momento de mudança, pertenciam a outros lugares 
sociais, não estavam ligados a nenhuma agremiação literária, não pertenciam a 
imprensa e escreviam inspirados num modelo teatral que havia feito muito sucesso 
nos palcos. [...] Nesse sentido, o caipira do circo-teatro, do rádio, saiu do lugar de 
produção ocupado pelos intelectuais e vestiu novas roupagens. Foi apropriado por 
novos atores sociais, dotados de disposições culturais diferenciadas, construindo-se 
assim novas representações, num processo de transformação que nunca cessa, está 
sempre se modificando. (MELO, 2011, p. 125) 

 
Continuando o raciocínio desse pesquisador, o circo-teatro, similarmente, obteve 

várias imposições para se adequar ao que seria considerado teatro naquele período. A 

                                                                                                                                                   
lembrar que aquela era a época de ouro do teatro musical brasileiro. Assim, juntamente com o surgimento de 
novos autores, emergiram novos músicos (maestros e letristas) que se encarregavam dos números musicais 
incluídos nas peças. Esse fenômeno, por outro lado, liga-se ao momento de afirmação da música popular 
urbana, devido ao crescimento das cidades brasileiras. Sabe-se que a divulgação dos sucessos musicais num 
período de dificuldades de reprodução sonora e ainda pré-radiofônica era feita pelo teatro ou, por outro lado, 
que ele se apropriava dos eventuais sucessos populares como tema de seus espetáculos. Portanto, centrando o 
foco da pesquisa em Arruda e sua Companhia será possível traçar um perfil, uma linha mestra, da feição 
teatral paulista do período, dos dramaturgos e músicos de maior destaque, além de ser possível analisar as 
condições e formas de organização empresarial de uma companhia teatral no início do século no Brasil.” 
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produção do circo-teatro foi expressiva e acompanhou as mudanças por onde percorria. 

Segundo Cristina Costa, em seu capítulo A construção de nós mesmos, do livro Comunicação 

e Censura (2006, p. 30), a contribuição foi primordial para o campo da arte e educação e para 

a prática dos artistas enquanto profissionais quanto a empregabilidade e a inserção acentuada 

de mulheres no meio artístico cênico. Roseli Fígaro, em Circo-teatro e Teatro Amador: um 

circuito popular e de cultura na cidade de São Paulo (COSTA; FIGARO, 2006, p. 80), 

delimitou em seu estudo que o circo-teatro poderia ser um grupo de intérpretes que viviam das 

apresentações teatrais e não participavam dos circuitos tradicionais comerciais, eram 

familiares e viviam da lona e do picadeiro: “As companhias de circo-teatro propunham-se 

como uma alternativa cultural e de entretenimento para as camadas populares dos bairros 

menos centrais de São Paulo, bem como para as populações das cidades do Interior em todo 

país” (COSTA; FIGARO, 2006, p. 85) 

Entre influências francesas e uma enxurrada estadunidense, o teatro de revista se 

transformava em sua própria maneira e também se propunha a apresentações acessíveis. 

Mesmo sendo acusada de todos os lados por imoralidade ou por imitação, a forma da revista 

brilhou com seus musicais até a década de 1930. O teatro de revista foi alimentado, 

constantemente, com as canções brasileiras de Lamartine Babo, Custódio Mesquita 

(BARROS, 1995), Freire Júnior38, Henrique Vogeler e Ary Barroso. 

                                                
38 “Em 1913, teve sua primeira composição gravada, o "Choro do Malaquias" pelo Grupo do Malaquias na 

Odeon. No ano seguinte, também na Odeon, teve o "Jongo dos pretos" gravado pod Eduardo das Neves e 
coro também na Odeon. Em 1917, estreou como compositor de teatro profissional com a partitura de "Tudo 
dança", revista de Alvarenga Fonseca e J. Miranda apresentada no Teatro Carlos. No mesmo ano, o Grupo 
Odeon gravou sua polca "Ai, ai, vidinha" e Eduardo das Neves e coro o samba "Desabafo carnavalesco". Em 
1918, fez música para as revistas "Angu `a baiana", de Cardoso Meneses e J. Miranda; "Podia ser pior", de 
Raul Pederneiras e J. Praxedes e "Trepa moleque", dos Irmãos Quintiliano. No mesmo, além da música, foi 
co-autor de 4 revistas, "A ultima hora", com Antônio Torres; "A mulata do cinema", com Gastão Tojeiro; 
"Saco do Alferes", com Luiz Peixoto e "O homem das cócegas", com Miguel Santos. Em 1921, teve gravadas 
simultaneamente a marcha carnavalesca "Ai amor", grande sucesso na revista "Reco reco" e, o samba 
carnavalesco "Bumba meu boi", pelo cantor Bahiano e pelo Grupo do Moringa. Em 1922, conheceu seu dois 
maiores sucessos, o tango-fado "Luar de Paquetá", gravado pelo Bahiano, e regravada inúmeras vezes 
postiormente, entre outros, por Francisco Alves, e, a marcha carnavalesca "Ai Seu Mé", parceria com Luís 
Nunes Sampaio, o Careca e gravada também pelo Bahiano e apresentada na revista "Olelê, olalá", de Carlos 
Bittencourt e Cardoso de Menezes. Esta última, foi composta no ano anterior e foi feita na intenção de 
ridicularizar o então candidato ofical à presidência da República Arthur Bernardes e tornou-se grande sucesso 
do carnaval daquele ano. Arthur Bernardes no entanto, venceu as eleições e governou 4 anos sob estado de 
sítio. Os discos com a gravação da marcha chegaram a ser recolhidos e os autores perseguidos. Careca 
escondeu-se fora do Rio de Janeiro e Freire Júnior chegou a ser preso na solitária por três vezes, apesar de 
terem colocado a autoria da música como sendo dos "Canalhas da rua". Ainda no mesmo ano, a Orquestra 
Augusto Lima gravou seu fox-trote "Uma festa no Brasil" e Vicente Celestino, a toada canção "À beira-mar", 
parceria com Hermes Fontes.Em 1923, teve, entre outras composições gravadas o maxixe "Pai João chegou", 
pelo Grupo do Pimentel e por Francisco Alves, as marchas carnavalescas "Não me passo pra você" e 
"Mademoiselle cinema". No mesmo ano, Catulo da Paixão Cearense fez a letra para a toada-fado "Ouvindo 
as ondas" gravada por Vicente Celestino. Ainda no mesmo ano, escreveu seis revistas musicais, entre as 
quais, "Luar de Paquetá", inspirada na música homônima e que chegou a 150 apresentações, fato raro na 
época. Fez ainda música para as burletas "A morena Salomé", de F. Correa da Silva, "A casinha pequenina", 
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Numa cena mais centrada no Rio e que realizava turnês em São Paulo, houve destaque 

                                                                                                                                                   
de Alda Garrido e para a revista "Tatu subiu no pau", dos Irmãos Quintiliano.Em 1924, escreveu a burleta 
"Ilha dos amores" apresentada no Teatro Carlos Gomes e a revista-fantasia "Cantora de Cabaret", apresentada 
no teatro Recreio, na qual lançou o samba "Melindrosas". Em 1925, os cantores Bahiano e Fernando 
gravaram em dueto o maxixe "De cartola e bangalinha". No mesmo ano, escreveu a revista "Eva no Paraíso" 
encenada no Cinema Íris; a revista-fantasia "Gigolette", apresentada no Teatro Recreio e a revista-burleta 
"Vamos lá", encenada no Teatro Carlos Gomes. Em 1926, Fernando gravou a marcha carnavalesca "Pinta, 
pinta melindrosa" e o maxixe carnavalesco "Café com leite", este último, mesmo título da revista-charge de 
sua autoria com música de Sinhô apresentada no Teatro São José. No mesmo ano, Francisco Alves gravou a 
marcha "Nosso Jaú" e a canção brasileira "Morena do sertão". Também em 1926, tornou-se diretor da 
gravadora Odeon na qual foi o responsável pelo sucesso de Francisco Alves, cuja carreira discográfica, 
iniciada em 1919, pela gravadora Popular, havia sido interrompida com a extinção da etiqueta. Ainda no 
mesmo ano, obteve êxito com a burleta "Ai, Zizinha", com músicas suas e de José Francisco de Freitas, na 
qual eram apresentados blocos e ranchos carnavalescos.Em 1927, apresentou no teatro Carlos Gomes a 
revista carnavalescas "Braço de cera", a partir do samba de Nestor Brandão, de mesmo nome, e, a revista "Os 
calças largas", apresentada no João Caetano e na qual foi lançadas a marcha "Os calças largas", de Lamartine 
Babo. Em 1928, Oscar Pereira Gomes gravou na Odeon, o tango "Manhãs do Galeão", regravado por Vicente 
Celestino. No mesmo ano, Francisco Alves lançou a marcha "Tereza" e a modinha "Malandrinha" e Vicente 
Celestino, a canção "Santa", um de seus maiores sucessos. Em 1929, Francisco Alves gravou o fox-trot "O 
cantor de jazz", a marcha "Eu não sou bicho" e o samba "Malandro", parceria dos dois. No mesmo ano, 
Aracy Cortes gravou "Bem-te-vi sem vergonha", parceria com Luiz Iglésias. No mesmo ano, apresentou no 
Teatro Carlos Gomes a revista "Seu Julinho vem..", na qual Francisco Alves lançou a marcha de mesmo 
nome, sátira ao então candidato à presidência da República Júlio Prestes e gravado por ele no ano seguinte. 
Em 1930, Patrício Teixeira gravou "Josefina não é preta"; Mário Reis, os sambas "Mentira" e "Eu agora sou 
família" e Aracy Cortes, o samba "Chora que passa". Em 1931, escreveu com Luiz Iglézias e Ary Barroso a 
revista "No rancho fundo", apresentada no Teatro Piedade. Em 1932, lançou a revista "Não é nada disso", a 
partir de marcha homônima de sua autoria, gravada por Francisco Alves para o carnaval daquele ano. 
Escreveu também, com Luiz Peixoto, a revista "Me deixa Ioiô", com músicas suas, de Ary Barroso e Sá 
Pereira. Em 1933, Augusto Calheiros gravou a valsa "Revendo o passado" e Aracy Cortes, a marcha "Tô te 
espiando" e o samba "Mulher do regimento". No mesmo ano, estreou a revista "Carnaval do sertão", na Casa 
de Caboclo, do dançarino Duque. Em 1934, tornou-se empresário associando-se a Luiz Iglésias, Aracy Cortes 
e Manuel Pinto e arrendou o Teatro Recreio durante cinco anos. Ficou famoso por apresentar revistas de 
cunho político, em defesa de candidatos de sua preferência ou de temas ligados à política como a revista 
"Voto secreto", apresentada em 1934 no Teatro Recreio com músicas suas, de Ary Barroso e outros. Em 
1936, assumiu a direção do Teatro Cômico da Empresa Pascoal Segreto. Em 1937, apresentou mais duas 
revistas de cunho político, "Rumo ao Catete", escreita com Mário Lago; Luís Iglézias e Custódio Mesquita e 
apresentada no Teatro Recreio, com o comediante Oscarito no papel de Getúlio vargas e "Qual dos três?", 
escrita com Luís Iglézias e encenada no Teatro Recreio, com alusão aos então candidatos à presidência da 
República. Em 1938, Pinto Filho gravou na Parlophon a cançoneta "Luiza!...Luiza!...", parceria dos dois. No 
mesmo ano, escreveu a revista "Diamante Negro", homenageando o famoso jogador de futebol, então no 
auge da popularidade. Em 1940, escreveu com Luiz Peixoto a revista "Brasil pandeiro", com alusão ao clima 
de guerra vivido naquele momento. Em 1944, foi nomeado diretor de produção da Companhia Walter Pinto. 
Em 1948, escreveu a revista "É com esse que eu vou", aproveitando o título de um samba de sucesso 
composto por Pedro Caetano. Entre outubro de 1951 e abrl de 1952, sua revista "Eu quero sassaricá", bateu 
todos os recordes de arrecadação e de permanência em cartaz, fato que motivou a SBAT a conceder-lhe o 
título de Sócio Benemérito e a Medalha de Ouro de Produção. Ainda em 1952, já com 70 anos, obteve grande 
êxito com a revista "Trem de luxo", com a qual a empresária e vedete Zaquia Jorge inaugurou o Teatro 
Madureira, o primeiro teatro de revista daquele subúrbio carioca. Em 1954, com 73 anos tentou, sem êxito, 
empresariar suas próprias peças, aplicando tudo que possuía em "É sopa no mel", na qual Luís Pujol era 
parceiro. Esse fracasso, seguido do da revista "Boa até a última gota" e de outros problemas pessoais 
levaram-no a um desequilíbrio nervoso, mal do qual veio a falecer em 1956, após ser internado na Casa de 
Saúde Doutor Eiras em Botafogo, com o estado de saúde agravado em função do falecimento de sua filha. 
Quando de seu falecimento, o escritor Paschoal Carlos Magno escreveu na Revista do Teatro: "Dificilmente 
o público de hoje e de amanhã deixará no olvido Freire Júnior. Sua obra volumosa, sua atuação no teatro, a 
massa de gente que durante longos anos lhe bateu palmas, os letriros luminosos anunciando as suas 
produções - a vida enfim de Freire Júnior impedirá que no teatro e no coração do público o pano desça 
definitivamente." Em 1960, sua composição "Revendo o passado" foi regravada por Gilberto Alves no LP 
"Ontem e hoje" da gravadora Copacabana.” (http://dicionariompb.com.br/freire-junior/dados-artisticos, 
consulta em 22/04/2018) 
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para a Companhia Brasileira de Comédia, que foi fundada em 1921 com objetivo de formar 

uma companhia nacional para ocupar o Trianon. A companhia teve dois nomes distintos: de 

1921 a 1922 - Cia Brasileira de Comédia Abigail Maia; e, a partir disso, com a retirada de 

alguns de seus integrantes, passou a se chamar Companhia Brasileira de Comédia, até 1924, 

quando Abigail Maia39 e Oduvaldo Vianna retornaram ao Trianon. A Companhia ocupou o 

Teatro Trianon durante toda sua existência, também realizando excursões para outros estados. 

Nesse enquadramento foi preciso que houvesse um maior destaque para os atores-tipo, mais 

do que uma dramaturgia bem arrematada (uma dramaturgia repetitiva em sua forma para 

haver maior rapidez na produção): 

 
Era o teatro comercial, mais tarde apelidado de “teatro digestivo”. Entretanto foi 
uma linguagem de sua plateia, com uma cena tola para uma plateia ingênua: era o 
real contato estabelecido entre palco e público. A casa vivia cheia. A autoestima dos 
espectadores começava a ser incentivada, pois o Brasil, o brasileiro, nossas 
características - tudo isso foi valorizado através de textos frágeis nos significados, 
mas eficazes da comunicabilidade, já que eram escritos para que sobressaíssem as 
qualidades expressivas dos primeiros-atores. É o momento em que a dramaturgia 
volta-se para temas nacionais. Vemos a tentativa de dar primazia à vida simples do 
campo contra estação da cidade (Flores de Sombra) e a busca de valorizar o Brasil 
contra os modismos estrangeiros (Onde canta o sabiá). [...] Foram marcantes nesse 
período: Coelho Neto, Roberto Gomes, Armando Gonzaga, Paulo Gonçalves, 
Gastão Tojeiro, Oduvaldo Vianna, Eurico Silva, Joracy Camargo. [...] A reação da 
elite intelectual ao passado (burletas, revistas, paródias) e ao presente (revistas e 
Trianon) vai nos dar precursores do teatro brasileiro moderno: Roberto Vianna, 
Teatro de Brinquedo e Teatro do Estudante do Brasil entre outros.(LEVI,1997,p. 23) 

 
Exceções são como Itália Fausta, que já vinha atuando nos palcos brasileiros nesse 

período e atuava em Portugal; mais tarde, em 1938, dirigiu espetáculos do Teatro do 

Estudante do Brasil de Paschoal Carlos Magno40: 

                                                
39 A parceria com Oduvaldo Viana rendeu muitos frutos. Ela foi atriz e cantora da Rádio Nacional e viveu de 

1887 a 1981. 
40 “Paschoal Carlos Magno (Rio de Janeiro RJ 1906 - idem 1980). Animador, produtor, crítico, autor e diretor. 

Personalidade fundamental na dinamização e renovação da cena brasileira, Paschoal Carlos Magno funda o 
Teatro do Estudante do Brasil e o Teatro Duse. Em 1926, faz uma experiência como galã em Abat-Jour, de 
Renato Viana. Em 1928, tem uma fugaz participação, como ator, no Teatro de Brinquedo, de Álvaro 
Moreyra; e escreve críticas para O Jornal. Em 1929, lidera ampla campanha de coleta de recursos para 
fundar a Casa do Estudante do Brasil. Em 1930, recebe da Academia Brasileira de Letras - ABL, um prêmio 
pela sua peça Pierrot, montada no Rio de Janeiro pela companhia de Jaime Costa, da qual Paschoal assume a 
direção artística. Em 1937, funda o Teatro do Estudante do Brasil - TEB, inspirado nos teatros universitários 
europeus, com uma função pedagógica, de formação teatral, e outra artística, de introduzir no nosso teatro a 
função do diretor teatral, cargo para o qual convoca a atriz Itália Fausta, que assina o primeiro espetáculo do 
grupo, Romeu e Julieta, de William Shakespeare, em 1938. Em 1946, Paschoal tem representada em 
Londres, com boas críticas, a sua peça Tomorow Will Be Different, montada em vários outros países 
europeus, e também no Brasil. No mesmo ano, assume a coluna de crítica do jornal Democracia e, no ano 
seguinte, a do Correio da Manhã, que assina até 1961, através da qual exerce forte influência sobre o 
panorama teatral. Em 1948, sob sua orientação geral, e com direção do alemão Hoffmann Harnisch, o TEB 
monta Hamlet, de William Shakespeare, que alcança enorme sucesso e prestígio, sobretudo por revelar, no 
papel-título, o singular talento do jovem Sergio Cardoso, então com 22 anos, a quem Paschoal define, na sua 
coluna, como sendo desde já o maior ator do Brasil. Sob a repercussão desse êxito, e das viagens de Paschoal 
pelo Brasil afora, teatros de estudantes começam a ser criados em várias cidades. Em 1949, Paschoal preside 
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Em 1937, Paschoal Carlos Magno, no reconhecimento público de suas grandes 
qualidades, chama-a para dirigir Romeu e Julieta, espetáculo inaugural do Teatro do 
Estudante, onde a figura do ‘diretor’ constitui a grande inovação. Mas ninguém 
melhor do que Itália Fausta, aqui em todos que corriam para ouvir opiniões e discutir 
assuntos relacionados com teatro, para dar início a uma função que desde então 
passou a integrar os nossos elementos como de importância fundamental. (DORIA, 
1975, p. 12) 

 
Esse teatro comercial se expandia, fato que fazia com que as produções tivessem que 

se adaptar, por exemplo, a sessões seguidas. Ao ter que se adaptar às condições de viabilidade 

das produções do período, a cena brasileira (com grande influência do teatro português) passa 

a se desenvolver esteticamente em torno dessa questão. Sobre a influência dos portugueses e 

dessa transição Jacobbi (2012) apontou: 

                                                                                                                                                   
o lançamento pelo TEB, de um Festival Shakespeare, no Rio de Janeiro, com Romeu e Julieta, Macbeth e 
Sonho de Uma Noite de Verão; e cria, junto com a cantora Alda Pereira Pinto, o Teatro Experimental de 
Ópera. Em 1952, Paschoal leva o TEB para extensa turnê pelo norte, com peças de Sófocles, Eurípides, 
William Shakespeare, Gil Vicente, Henrik Ibsen, Martins Pena. No mesmo ano, dá início a uma outra 
iniciativa importante: o Teatro Duse, uma sala de aproximadamente 100 lugares e um palco mínimo, 
instalada no casarão de Paschoal, em Santa Tereza. Inaugurado em 1952, com João Sem Terra, de Hermilo 
Borba Filho, o Duse funciona, com ingresso gratuito, até 1956, revelando, entre outros, Aristóteles Soares, 
Francisco Pereira da Silva, Leo Vitor, Antônio Callado, Rachel de Queiroz, Paulo Moreira da Fonseca, Maria 
Inez Barros de Almeida, e conquistando um lugar de prestígio no panorama cultural do Rio de Janeiro. 
Nomeado responsável pelo setor cultural e universitário da Presidência da República por Juscelino 
Kubitschek, desloca-se permanentemente pelo país afora, garimpando jovens talentos e lutando pela criação 
ou dinamização de espaços onde eles possam dar vazão à sua ânsia de aprender e criar. Em 1958, organiza 
em Recife o primeiro Festival Nacional de Teatros de Estudantes, reunindo mais de 800 jovens e dando início 
a uma tradição que prosseguirá até o sexto festival. Nomeado, em 1962, secretário geral do Conselho 
Nacional de Cultura, realiza a Caravana da Cultura, reunindo 256 jovens artistas que percorrem os Estados do 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Alagoas, apresentando espetáculos de teatro, dança e música e 
realizando exposições de artes plásticas e distribuição de livros e discos. Uma iniciativa semelhante, a Barca 
de Cultura, que desce pelo Rio São Francisco de Pirapora a Juazeiro, é promovida por Paschoal já na década 
de 1970. O golpe de 1964 o afasta dos centros do poder e prejudica a sua carreira diplomática. Sua última 
grande realização inicia-se em 1965, quando ele inaugura, no interior do Estado do Rio de Janeiro, a Aldeia 
de Arcozelo, da qual pretende fazer um local de repouso para artistas e intelectuais e um centro de 
treinamento para as diferentes áreas das artes. Mas a volumosa obra consome o resto da sua fortuna e o 
obriga a vender o seu casarão de Santa Tereza para pagar as dívidas. Ainda assim, o dinheiro revela-se 
insuficiente, e Paschoal ameaça publicamente tocar fogo na fazenda. Alguns auxílios, oficiais ou privados, 
chegam a ser liberados; mas até hoje a Aldeia de Arcozelo encontra-se fechada sob o domínio da Fundação 
Nacional de Artes Cênicas. O crítico Yan Michalski avalia sua contribuição ao teatro brasileiro: "Paschoal 
Carlos Magno, pessoa física, foi na verdade uma instituição: sozinho, embora sempre ajudado por legiões de 
jovens que ele sabia contagiar com a mística das suas utopias, ele quase chegou a exercer, às vezes, funções 
que caberiam a um informal Ministério da Cultura. Personalidade polêmica, era muito questionado por 
repetir infinitamente um ritual que consistia em inventar e lançar um projeto de sonho aparentemente utópico, 
e, a seguir, mover céus e terra para cobrar dos poderes públicos os recursos necessários para a sua 
concretização; e também por atribuir triunfalmente - sobretudo na sua coluna do Correio da Manhã - 
vislumbres de genialidade a promessas, sobretudo regionais, que ainda davam seus primeiros passos. Muitas 
das inovações que trouxe à vida teatral brasileira foram genuinamente revolucionárias; mas havia na sua 
atuação um toque paternalista claramente conservador. Não há dúvida, porém, de que seu apostolado 
defendia, quase sempre, as boas causas; de que o seu entusiasmo revelou talentos que sem o seu apoio 
dificilmente teriam desabrochado; e de que raras são, ainda hoje, iniciativas válidas do teatro brasileiro a que 
não esteja ligado alguém que não tenha recebido em algum momento um empurrão decisivo do patriarca de 
Santa Tereza".” (PASCHOAL Carlos Magno. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa 
393306/paschoal-carlos-magno>. Acesso em: 17 de Abr. 2018. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-
7979-060-7 
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Na verdade, apesar de João Caetano e da sucessiva presença de um número sempre 
maior de profissionais de teatro nascidos no Brasil, a influência portuguesa 
continuava a se manter fortíssima no teatro, seja através da ação de empresários e 
ensaiadores, seja no que diz respeito ao repertório, seja ainda através da língua e da 
pronúncia, ridiculamente distante da fala local. Apolônia Pinto, Leopoldo Fróes 
especialmente Procópio Ferreira, artistas brasileiros, pegaram com firmeza na mão 
do público e o acompanharam em suas preferências muitas vezes ordinárias, mas 
também em seu espírito vivamente nacional. A companhia de Abigail Maia, dirigida 
por dois autores brasileiros (Oduvaldo Vianna e Viriato Correa) e um empresário 
italiano (Niccolino Viggiani), introduziu o cenário construído no lugar do pano de 
fundo pintado e resgatou um repertório oriundo da ‘comédia de costumes’ do século 
XX, a qual era a única tradição local até aquele momento. O exemplo dramático e 
trágico de João Caetano parecia ser referência para o autor-empresário-diretor 
Gomes Cardim e para a temperamental Itália Fausta, os quais realizaram, entre 
outras, uma experiência de espetáculos ao ar livre, o Teatro Natureza (em 1916), 
onde as tragédias de Sófocles andavam de mãos dadas com a Cavalleria rusticana 
de Verga. (JACOBBI, 2012, p. 112) 

 
Foi na abertura para cenas locais na imensidão territorial e, mais especificamente, no 

caso da presente pesquisa, numa abertura para a cena paulistana que o teatro brasileiro teve 

uma oportunidade de criações mais autônomas. O momento dos anos de 1930 pautava 

transições na conjuntura brasileira, o que afetava diretamente o estabelecimento de políticas 

para o teatro.  

Ao rastrear as ações do Estado de legitimação, impulsionamento e enfraquecimento 

dos elos de certos movimentos artísticos, foi permitido mapear o interesse do governo na 

revisão de uma identidade brasileira. No caso paulista, o Departamento estava interessado em 

criar um polo local de teatro, fomentando uma diversidade de cenas brasileiras que seriam 

produzidas e exibidas em São Paulo em contraposição a uma única cena carioca bastante 

comprometida com produções estrangeiras e com o governo Vargas, vencedor da guerra civil 

de 1932. 

Portanto, primeiro foi necessário tratar aqui a cena paulistana em relação à carioca 

para entender a relação com as apresentações e o desenvolvimento das produções em São 

Paulo. Embora a cidade continuasse a receber montagens estrangeiras e cariocas, houve um 

despontar de espaços de transição entre ponto consumidor e de passagem, e a possibilidade de 

um foco criativo a partir de políticas públicas, teatros amadores e produções comerciais 

locais: 

[em meados de 1928] no Diário da Noite, escreveria Brasil Gerson: ‘... temos 
reparado que todas as comédias nacionais, exceto algumas de Oduvaldo Vianna, 
reproduzem cenas de subúrbios cariocas. As famílias que levam uma vida de terceira 
classe, na capital federal, é que vivem inspirando os sócios da Sociedade Brasileira 
de Autores Teatrais. O resultado disso não podia ser pior: O nosso teatro nacional é 
simplesmente ignóbil.’ E, adiante: ‘Antônio de Alcântara Machado, o homem que 
escrevi em síntese que era, por isso mesmo, um cronista sintético, de um poder 
muito forte de dizer as coisas, deixou de ser crítico de teatro. Fica escrevendo livros. 
Sua casa está nervosa, ficou sem substituto. Eu ainda tenho as mesmas ideias que ele 
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tinha. Formávamos, em São Paulo, uma dupla que se batia por um ideal muito 
bonito: criar no Brasil um teatrinho melhor do que esse que anda por aí sem exigir, 
no entanto, que o atual desaparecesse de uma vez. Podia ficar, não atrapalhava o 
outro… (DORIA, 1975, p. 22) 

 
E prosseguiu: 

Diversos outros cronistas, de maior destaque, no teatro ou fora dele, batiam na 
mesma tecla. A chamada ‘sociedade’, os grupos de maior destaque social, os 
‘intelectuais’, contentavam-se com as temporadas de teatro francês que, às vezes, 
ultrapassavam de uma, anualmente, então, esporadicamente, com as do teatro 
português ou italiano, tudo dependendo, entretanto, do repertório já conhecido por 
intermédio dos autores franceses, dos nomes componentes dos elencos ou da beleza 
e elegância das primeiras atrizes… Tais elites, entretanto, tinham o teatro em estado 
latente, pois que uma das diversões prediletas da denominada haute gomme era o 
espetáculo de beneficência, do qual participavam não somente as grandes damas, 
figuras do corpo diplomático com a decantada jeunesse doreé, expressão curiosa 
para uma juventude sem brilho e toda ela cerceada pelo preconceito. A moça carioca 
participante da tal jeunesse, quando nascida de família abastada, estudava no Sion, 
Sacré Coeur ou no Jacobina (e similares). Terminado o curso, geralmente, 
aprimorava-se em línguas, ou melhor dizendo, em francês, e cuidava de sua 
formação intelectual que, entretanto, não ia além dos livros da Bibliothèque de Ma 
Fille ou então, avançando mais um pouco, chegava até Paul Bourget ou Henry 
Bourdeaux. (DORIA, 1975, p. 23) 

 
Para atender a esse público, Magaldi e Vargas (2000, p. 122) ressaltaram a chegada de 

produções de 1930, como: Mlle. Spinelly (pelos franceses); a Companhia Marceltini, com 

L’Avvocatto diffensore (Mário Moras), L’Eredità dello zio canonico (Ruso Giusti) e Beretto a 

sonagli e La patente (Pirandello). Além desses, ainda destacaram uma companhia egípcia, 

chamada Ramsés, com Os Miseráveis, de Victor Hugo. 

O Teatro de Brinquedo surgiu em 1927, como uma alternativa; Álvaro41 e Eugênia 

Moreyra apontaram em outra direção para um teatro para pensar: 

 
Visivelmente influenciado por seus amigos modernistas, o casal reúne seus 
companheiros da alta sociedade para criar um teatro caseiro, de apenas 180 lugares, 
contra os mil do Trianon, onde não deveria existir marcação porque ‘a ordem, o 
método, a disciplina, anulam a expressão que só o instinto pode criar’. Cada vez 

                                                
41 “Álvaro Maria da Soledade Pinto da Fonseca Vellinho Rodrigues Moreira da Silva (Porto Alegre RS 1888 - 

Rio de Janeiro RJ 1964). Cronista, poeta, dramaturgo, diretor teatral, jornalista e radialista. Sob influência do 
simbolismo francês, em 1909, estréia com o livro de poemas Degenerada. No ano seguinte muda-se para o 
Rio de Janeiro e forma-se em direito. Viaja pela Europa, entre 1913 e 1914, casando-se na volta com a atriz e 
feminista Eugênia Brandão (1899 - 1948) - a residência do casal torna-se ponto de encontro de artistas e 
intelectuais cariocas. Em 1918 assume a direção da revista Paratodos, que revela vários escritores e artistas 
plásticos modernistas, como Mário de Andrade (1893 - 1945), Oswald de Andrade (1890 - 1954), Manuel 
Bandeira (1886 - 1968), Carlos Drummond de Andrade (1902 - 1987), Murilo Mendes (1901 - 1975), Tarsila 
do Amaral (1886 - 1973) , Oswaldo Goeldi (1895 - 1961), Di Cavalcanti (1897 - 1976), entre outros. Cria o 
Teatro de Brinquedo, em 1927, primeiro eco da Semana de Arte Moderna de 1922 na área teatral. Entre 1942 
e 1951 trabalha como criador e intérprete de crônicas na Rádio Cruzeiro do Sul e apresentador dos programas 
Folhas Mortas e Conversa em Família, na Rádio Globo. É eleito membro da Academia Brasileira de Letras - 
ABL em 1959. Deixa uma série de crônicas e poemas inéditos, reunidos e publicados postumamente, em 
1994, no livro Cada um Carrega o seu Deserto.” (ÁLVARO Moreyra. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de 
Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural. 
org.br/pessoa2144/ alvaro-moreyra>. Acesso em: 17 de Abr. 2018. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-
7979-060-7) 
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mais iconoclastas, afirmava, seguindo a rebeldia da Semana de 22: ‘O instinto acima 
de tudo’. Mas não era nada que se aproximasse do aspecto demolidor de um O Rei 
da Vela, de Oswald de Andrade. É o teatro da elite para elite, teatro ‘para as 
criaturas que não iam ao teatro [...] Uma brincadeira de pessoas cultas [...] só serve 
aos que têm interesse intelectual (numa crítica clara aos frequentadores do Trianon). 
(LEVI, 1997, p. 24) 

 
A existência efêmera tomada pelo comprometimento pouco interessado em formação 

de um público específico, resumiu-se a apresentar Adão, Eva e outros membros da família e 

retornou somente 10 anos depois (1937) com a Cia. de Arte Dramática: “Bancada pelo 

Ministério da Educação, viaja para São Paulo e Porto Alegre encenando Ibsen, Lenormand, 

Sudermann, Marcel Achard e Pirandello. Com o início da II Guerra Mundial a companhia 

seria desmobilizada.” (LEVI, 1997, p. 24). Gustavo Doria ressaltou que esse teatro surgiu 

para atender a demanda de uma classe que não se identificava com teatro nacional e exigia 

textos de melhor qualidade: “[...] tornava-se imperioso oferecer textos de melhor qualidade do 

que os que eram geralmente apresentados em nossos palcos, trabalhados, também, de maneira 

mais cuidadosa, na interpretação de atores disciplinados, dentro de uma mise-en-scène 

apurada.” (DORIA, 1975, p. 5). Ou seja, apontava-se para uma forma teatral que atendesse 

aos anseios da classe média em surgimento, que se satisfazia com produções francesas apenas. 

Antes de sua última apresentação esteve em turnê em São Paulo em fins de janeiro de 1928, 

por sugestão de Antônio Prado Júnior (prefeito do Rio de Janeiro entre 1926 a 1930) com a 

colaboração de Adacto Filho e alguns atores locais. Na reflexão de Doria (1975, p. 35), a 

experiência teve sua importância pois tentava conquistar uma plateia que não ia ao teatro; 

abriu possibilidades de concretização do teatro como profissão: 

 
A referência a teatro de elite para a elite comprova bem a necessidade de se 
conquistar uma plateia que não ia ao teatro habitualmente, mas que, entretanto, 
gostava de teatro; os projetos de montar originais de Tchekov, Evreinoff, Bernard 
Shaw, Pirandello e outros evidenciavam o trato diário com um bom teatro mundial 
por parte do casal Álvaro Moreyra, assim como as citações meio desordenadas de 
teatro de vanguarda pela Europa demonstravam o desejo de fazer aqui qualquer 
coisa de novo, fora da rotina habitual, para o que se tornava necessário uma 
cobertura ‘intelectual’ e ‘internacional’. Finalmente, a defesa prévia das possíveis 
deficiências de seus amadores, através de uma série de metáforas onde as expressões 
como ‘brinquedo’, ‘faz de conta’ etc., mostravam o conhecimento de uma falta de 
meios para levar avante uma empreitada que representava uma criação, quando em 
outros países seria apenas uma investida de melhoria, de transição, uma investida de 
igual para igual, um teatro ‘novo’ contra o teatro ‘tradicional’ ainda bem forte. 
(DORIA, 1975, p. 36) 

 
Esse tipo de teatro levava a hábitos retóricos conversacionais, mas variando no seu 

conteúdo com revestimento de coloquialismos, em síntese se tratava de mais uma comédia de 

tese, não apresentando uma ruptura formal com as estruturas de mecanização das personagens 

como problema da ação. (SANTOS, 2002, p. 130) 
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Para Sebastião Milaré42: 

Era um manifesto contra o teatro profissional e o elogio à falta de sistema: ali cada 
um fazia o que queria do modo que bem entendesse. Neste sentido, o Teatro de 
Brinquedo representava o caminho oposto àquele traçado por Renato Vianna. Essa 
diferença, no entanto, os comentadores da época não percebiam: os dois grupos 
faziam tábula rasa de códigos e processos vigentes no teatro profissional e se 
compunham de gente nova. Isto os identificava e gerava na imprensa uma onda 
contra os profissionais do teatro. (MILARÉ, 2009, p. 110) 

 
Em 1928, Renato Vianna - numa proposta mais ampliada espacialmente - definiu que 

o melhor caminho era a educação, pois é contra o teatro dos profissionais e não contra os 

profissionais do teatro. Mesmo com a existência de escolas no Rio de Janeiro (Escola 

Dramática Municipal, fundada por Coelho Neto43 em 1909) e em São Paulo (Conservatório 

Dramático e Musical, criado por Gomes Cardim em 1906), Milaré afirmou que: 

 
Em ambos vigorava a velha escola, o teatro preso a regras arcaicas, onde a ideia de 
‘organismo’, tão cara ao teatro moderno, passava ao largo. Em ambos, o ator se via à 
mercê do manual escrito por Eduardo Victorino, que ensinava fazer caras e caretas 
conforme o ‘sentimento’ e o ‘caráter’ do personagem de acordo com o tratado de 
Félix Aristippe, Theorie de l’art du comédien ou Manuel théâtral, publicado no ano 

                                                
42 http://www.celiahelena.com.br/olhares/index.php/olhares/article/download/15/15, consulta em 16/04/2016 
43 “Coelho Neto (Henrique Maximiano Coelho Neto), romancista, crítico e teatrólogo, nasceu em Caxias, MA, 

em 21 de fevereiro de 1864, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 28 de novembro de 1934. Foram seus pais 
Antônio da Fonseca Coelho, português, e Ana Silvestre Coelho, índia. Tinha seis anos quando seus pais se 
transferiram para o Rio. Estudou os preparatórios no Externato do Colégio Pedro II. Depois tentou os estudos 
de Medicina, mas logo desistiu do curso. Em 1883 matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo. Seu 
espírito revoltado encontrou ali ambiente para expansões, e ele se viu envolvido num movimento dos 
estudantes contra um professor. Prevendo represálias, transferiu-se para Recife, onde fez o 1º. ano de Direito, 
tendo Tobias Barreto como o principal mestre. Regressando a São Paulo, entregou-se às ideias abolicionistas 
e republicanas, numa atitude que o incompatibilizou com certos mestres conservadores. Não concluiu o curso 
jurídico em 1885, e transferiu-se para o Rio. Fez parte do grupo de Olavo Bilac, Luís Murat, Guimarães 
Passos e Paula Ney e a história dessa geração apareceria no seu romance A conquista (1899). Tornou-se 
companheiro assíduo de José do Patrocínio, na campanha abolicionista. Ingressou na Gazeta da Tarde, 
passando depois para a Cidade do Rio, onde chegou a exercer o cargo de secretário. Por essa época começou 
a publicar seus trabalhos literários. Em 1890, casou-se com Maria Gabriela Brandão, filha do educador 
Alberto Olímpio Brandão e do casamento teve 14 filhos. Foi nomeado para o cargo de secretário do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro e, no ano seguinte, Diretor dos Negócios do Estado. Em 1892, foi nomeado 
professor de História da Arte da Escola Nacional de Belas Artes e, mais tarde, professor de Literatura do 
Ginásio Pedro II. Em 1910, foi nomeado professor de História do Teatro e Literatura Dramática da Escola de 
Arte Dramática, sendo logo depois diretor do estabelecimento. Eleito deputado federal pelo Maranhão, em 
1909, foi reeleito em 1917. Foi também secretário-geral da Liga de Defesa Nacional e membro do Conselho 
Consultivo do Teatro Municipal. Além de exercer vários cargos, Coelho Neto multiplicava a sua atividade 
em revistas e jornais, no Rio e em outras cidades. Além de assinar trabalhos com seu próprio nome, escrevia 
sob inúmeros pseudônimos, entre outros: Anselmo Ribas, Caliban, Ariel, Amador Santelmo, Blanco 
Canabarro, Charles Rouget, Democ, N. Puck, Tartarin, Fur-Fur, Manés. Cultivou praticamente todos os 
gêneros literários,deixou uma obra imensa e foi, por muitos anos, o escritor mais lido do Brasil. Apesar dos 
ataques que sofreu por parte de gerações mais recentes, sua presença na literatura brasileira ficou 
devidamente marcada. Em 1928, foi eleito Príncipe dos Prosadores Brasileiros, num concurso realizado pelo 
O Malho. João Neves da Fontoura, no discurso de posse, traçou-lhe o justo perfil: “As duas grandes forças da 
obra de Coelho Neto residem na imaginação e no poder verbal. [...] Havia no seu cérebro, como nos teatros 
modernos, palcos móveis para as mutações da mágica. É o exemplo único de repentista da prosa. [...] Dotado 
de um dinamismo muito raro, Neto foi um idólatra da forma.” Recebeu os acadêmicos Osório Duque-
Estrada, Mário de Alencar e Paulo Barreto.” (http://www.academia.org.br/academicos/coelho-neto/biografia, 
consulta em 16/04/2018) 



52 
 

de 1826. [...] Tratava-se de um novo conceito, baseado na formação integral, em que 
teoria e prática interagissem e se validassem mutuamente. (MILARÉ, 2009, p. 111) 

 
Com as Missões Dramáticas, imbuídas desse conceito de Teatro-Escola, ele faria uma 

tentativa de encontrar uma cena teatral para as diversas localidades brasileiras. As missões 

surgiram logo após o fim do projeto Teatro-Escola: 

 
Há uma tentativa isolada do autor-diretor Renato Vianna em colocar o Brasil 
atualizado conhecedor das teorias de Antoine, Stanislavski, Craig, Copeau e 
Meyerhold, ele tenta fazer espetáculos com a visão de um teatro moderno. Procura 
instituir a figura do diretor, como responsável por conceber uma unidade para o 
produto artístico. Busca demonstrar algo quase impossível para entendimento da 
época - o teatro e arte! Defende a necessidade de ser criada uma escola para 
formação de atores, os quais, na época, eram formados essencialmente através da 
prática. (ver Arthur de Azevedo - O mambembe). Junta-se aos modernistas Villa-
Lobos e Ronald de Carvalho e funda a Sociedade dos Companheiros da Quimera. 
Afirmava que o objetivo da sociedade era o de implantar um teatro digno de nossa 
cultura artística intelectual. Cria as Missões Dramáticas, uma viagem pelas 
principais cidades brasileiras defendendo a realização de um teatro que fosse arte. 
Funda a Escola Dramática do Rio Grande do Sul (1942) e, em 1948, dirige Escola de 
Teatro da Prefeitura, no Rio de Janeiro (atual Martins Pena). Entretanto, se a teoria 
era boa, a prática não funcionava pela fragilidade de seus textos (A última em 
encarnação de Fausto; Deus; Sexo) e, segundo os críticos da época, sua pouca 
expressividade como ator e diretor. Batalhador incansável, Renato Vianna viajou 
pelo Brasil e influenciou decisivamente o teatro amador, sempre batendo na tecla de 
uma visão unitária do espetáculo, de um produto final com indiscutível resultado 
artístico. Enquanto Itália Fausta, Álvaro e Eugenia Moreyra e Renato Vianna, 
tentando dar uma dignidade arte teatral teatro brasileiro em 1932 defrontam-se com 
seu maior sucesso até aquela época - Deus lhe pague, de Joracy Camargo com 
Procópio Ferreira. Como em O Rei da Vela, a peça acreditava na vitória imediata do 
comunismo. Foram, ao longo de décadas, mais de dez mil apresentações por todo 
Brasil. O grande sucesso sustentava-se num texto insustentável: trama inverossímil, 
apelos melodramáticos e frases ‘profundas’ de absoluta superficialidade. Também 
Dulcina, descontente com a dramaturgia nacional, chegar a encenar autores como 
Shaw, Giraudoux, Somerset Maugham e Lorca. (LEVI, 1997, p. 25) 

 
O projeto foi atacado por várias vertentes desde a mídia até o próprio elenco. A mídia 

levantava suspeitas quanto aos lucros do projeto; em seguida, o elenco abriu um processo para 

averiguar os lucros da obra; não havia lucros. Em meio a protestos e manifestações no Palácio 

do Catete lideradas por Jaime da Costa contra o projeto (que se tratava, até onde se pode 

averiguar, de alguma questão trabalhista que tomou proporções de escândalo midiático), 

Renato Vianna redirecionou a turnê para São Paulo e, em 1935, com muitos clamores, o 

espetáculo Sexo - reuniu num jantar organizado por Flávio de Carvalho e Paulo Emílio Salles 

Gomes44 toda a alta sociedade paulistana. Gustavo Capanema e Getúlio receberam muitos 

                                                
44 “Precoce militante político, historiador, crítico, fundador da Cinemateca Brasileira, professor, Paulo Emílio 

Sales Gomes (1916-1977) iniciou sua coluna de cinema no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo em 
outubro de 1956, publicando semanalmente até dezembro de 1965. Durante esse período construiu sólida 
reputação de ensaísta, que atuou na formação intelectual de toda uma geração, aquela que iria lançar-se sob a 
bandeira do Cinema Novo. Como ficcionista, é autor do clássico da literatura brasileira Três mulheres de três 
PPPês (1976). Como professor universitário, escreveu um estudo decisivo sobre Humberto Mauro e foi 



53 
 

elogios pelo projeto, terminada a turnê: 

Estavam findas as duas auditorias e ambas atestavam a correção das contas, a 
inexistência de lucro na primeira temporada do Teatro-Escola e a lisura do seu 
diretor. Isto punha fim às contestações, mas a empresa não resistiu ao desgaste do 
processo. Acabava assim a primeira ‘experiência oficial’ do governo Getúlio Vargas 
em apoio ao teatro. Anos depois, em um caderno sobre as ações do Ministério 
Educação e Saúde (ao qual estava vinculada a Cultura) destinadas ao 
desenvolvimento do teatro, o ministro Capanema deu crédito ao Teatro-Escola de 
Renato Viana como o início de um caminho, que prosseguiu com a Comissão do 
Teatro Nacional e desembocou na criação do Serviço Nacional do Teatro, em 1937. 
(MILARÉ, 2009, p. 114) 

 
Diante do quadro, outros estados brasileiros, identicamente, se percebiam no ciclo de 

dependência frente ao teatro estrangeiro e às produções polarizadas pelo Rio de Janeiro. As 

Missões Dramáticas (1938/9)45 de Renato Vianna e as Missões de Pesquisa Folclóricas (1938) 

                                                                                                                                                   
mentor de algumas gerações de alunos, na Universidade de Brasília e na Universidade de São Paulo.” 
(https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=00141, consulta em 16/01/2018); No website 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Emílio_Sales_Gomes (consulta em 16/04/2018) encontra-se um resumo 
geral: “Paulo Emílio Sales Gomes foi filho do médico Francisco Salles Gomes e de Gilda Moreira Salles, que 
possuíam uma fábrica de tecidos em Sorocaba, interior de São Paulo. Durante o ginásio, já na capital 
paulista, foi colega de Décio de Almeida Prado, com quem posteriormente fundaria a revista Movimento 
(1935) e Clima (1941-1944). Sobre os cinco anos em que estudaram juntos, dentre 1929 e 1935 no colégio 
Liceu Nacional Rio Branco, Décio afirma: "Duas coisas nos aproximavam: a mania literária e o fácil riso da 
adolescência, de que possuíamos reservas inesgotáveis." Ainda muito jovem, Paulo Emílio começou a 
participar da vida política e cultural da cidade de São Paulo. Foi filiado à Juventude Comunista e, 
característica que levou até o fim da vida, sua boa oratória transformou-o em figura importante do 
movimento estudantil paulista durante a década de 1930. Chegou a ser preso pela repressão de Getúlio 
Vargas após a Intentona Comunista de 1935. Entre dezembro de 1935 e 1936, Paulo Emílio esteve na Prisão 
do Paraíso. Depois, foi transferido para o Presídio Maria Zélia, onde, como passatempo junto a outros presos-
políticos, escreveu sua única peça de teatro, "Destinos". A história trata, em três atos, das disputas entre os 
irmãos burgueses Carlos (estudante comunista) e Álvaro (viciado em cocaína), este interpretado pelo próprio 
Paulo Emílio, que também dirigira a peça. Após censura, o jovem foi reconduzido à Prisão do Paraíso em 
julho de 1936. Foi vizinho de cela da artista Pagu, também presa-política da repressão varguista. Em 10 de 
fevereiro de 1937, Quarta-feira de cinzas, Paulo Emílio e mais 16 presos cavam um túnel e fogem da Prisão 
do Paraíso. Três meses depois, enquanto fugia da polícia, partiu para Paris. Foi durante sua estadia na França 
que conheceu a fundo a Sétima Arte, graças a uma amizade desenvolvida com o físico carioca Plínio 
Sussekind, grande conhecedor de Cinema e que fundara em 1928 no Rio de Janeiro o primeiro clube de 
cinema do Brasil, o Chaplin Club (dedicado ao cinema mudo e que se dissolveria com a chega do cinema 
sonoro). Enquanto ambos estavam em Paris, Sussekind apresentou Paulo Emílio a obras clássicas, como o 
cinema silencioso de Charlie Chaplin e o Cinema soviético, principalmente Outubro (filme) e O Encouraçado 
Potemkin, de Serguei Eisenstein. Também nesse período, além de descobrir o Cinema, entra em desilusão 
com o comunismo ao descobrir os Processos de Moscou, que expunham a dura realidade da União Soviética 
de Josef Stalin. Desde então, Paulo Emílio desfiliou-se do Partido Comunista Brasileiro, embora tivesse 
mantido suas tendência de esquerda durante toda sua carreira." 

45 Ainda sobre as Missões Dramáticas: “‘Realização de uma temporada anual de seis meses, com repertório 
mínimo de doze peças de autores nacionais e estrangeiros; manutenção de curso de cultura popular de artes 
afins, por meio de conferências a cargo de capacidades nossas; realização de doze récitas beneficentes; 
aproveitamento dos alunos diplomados pela Escola Dramática Municipal; excursão anual pelos Estados.’ Um 
plano magnífico para cuja execução recebeu Renato Vianna, por intermédio do Ministério da Educação e 
Saúde, a ajuda de 125 contos de réis, além de 30 da Prefeitura do Distrito Federal. No dia 5 de outubro, 
reuniu ele, nos salões do Teatro Cassino, imprensa e convidados aos quais expôs o seu programa, para o que 
pediu apoio de todos. E a 29 inaugurou oficialmente o seu Teatro-Escola, com apresentação de originais de 
sua autoria, Sexo, em cujo desempenho estavam Olga Navarro, Suzana Negri, Itália Fausta, Jaime Costa, 
Delorges Caminha, Jorge Diniz, Mario Salaberry, Lucia Delor, além do próprio Renato. A Música era de J. 
Otaviano e a coreografia de Eros Volusia, que também participava do Espetáculo. Os cenários eram de 
Angelo Lazari, sob desenhos de Osvaldo Teixeira.”(DORIA, 1975, p. 15) 
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de Mário de Andrade, mesmo sendo projetos com orientações diferentes, acabaram 

promovendo um novo olhar para novas perspectivas artísticas e estéticas brasileiras.46 Esse 

panorama repercutiu na cena paulistana, já que era, nesse período, mais receptora de peças do 

que criadora e produtora-exportadora de espetáculos profissionais. O Teatro de Brinquedo 

reapareceu com a mesma proposta de ampliação da espacialidade (ou de uma descentralização 

da produção teatral) anos mais tarde, em 1939, subvencionado pelo Ministério das Relações 

Exteriores (gestão de Oswaldo Aranha) e pela Fundação Rockefeller. O projeto propunha um 

teatro ambulante pelo interior do Brasil e foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial. 

Antes disso, esse teatro tinha feito algumas apresentações em 1931 e: 

 
Em 1937 formou-se a Companhia de Arte Dramática Álvaro Moreyra que, 
subvencionada pelo Ministério da Educação, exibiu-se no Rio, São Paulo e Porto 
Alegre com peças de Ibsen, Suderman, Lenormand, Achard, Pirandello, além de 
originais brasileiros de Benjamin Lima, Carlos Lacerda, José Carlos Lisboa e Mme. 
Christantème. Ao lado dos espetáculos eram apresentadas Tardes Culturais, uma 
série de palestras de Álvaro Moreira sobre História do Teatro e que eram ilustradas 
com cenas originais, marcantes nos diversos períodos, e que abrangem o Teatro da 
Antiguidade, Idade Média, Renascimento, da Commedia dell’Arte, dos séculos XVI, 
XVII e XVIII além do teatro moderno e, especificamente, do teatro brasileiro, 
contemporâneo. No Rio, tais espetáculos e conferências foram bem realizados no 
então Teatro Regina. (DORIA, 1975, p. 38) 

 
Já em fins de 1937 e início de 1938, o Teatro do Estudante (TEB) se lançou com 

Paschoal Carlos Magno, que em sua trajetória havia estudado teatro paralelamente a suas 

atividades de diplomata. O TEB conseguira se alimentar de toda a efervescência, mais 

descentralizada, pela qual o teatro estava passando: 

 
O Teatro do Estudante do Brasil consegue, com um bom resultado artístico de 
Romeu e Julieta, assumir a presença de um encenador, valorizar o espetáculo como 
um todo, terminar com o ponto, tirar do palco o sotaque lusitano e impor a fala 
brasileira. Nos espetáculos seguintes, o TEB já conta com experiência europeia da 
portuguesa Esther Leão, como diretora (Romanescos, de Rostand, Leonor de 
Mendonça de Gonçalves Dias; Auto de Mofina Mendes, de Gil Vicente; Auto do Rei 
Seleuco, de Camões). [...] Esses alunos-artistas, vindos principalmente das 
universidades, começavam a colocar a burguesia no palco. Não com personagens, 
mas como intérpretes. Essa mesma burguesia que sempre torcia o nariz para os 
espetáculos dos amadores vai agora ao teatro ver seus filhos, sobrinhos, netos. O 
teatro amador perde o conceito de coisa menor e não realizada - ganha status 
cultural. São muitos estudantes que procuram o TEB para fazer os testes. Em seu 
elenco e números não tardaram a se profissionalizar. (LEVI, 1997, p. 26) 

  
Levi (1997) afirmou, categoricamente, que o sucesso foi tanto que o TEB serviu de 

exemplo para um novo tipo de teatro, o das categorias profissionais, e o dos festivais. E na 

década seguinte (1940), o Teatro do Estudante apresentou tantas inovações que faria com que 

                                                
46 Para maior aprofundamento do assunto verificar o seguinte aritgo de Sebastiao Milare: 

http://www.celiahelena.com.br/olhares/index.php/olhares/article/download/15/15, consulta em 05/02/2017. 
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o conceito de teatro do grupo Trianon ficasse totalmente obsoleto, enquanto internamente a 

formação para encenação também se transformava. Para Riego (2010, p. 166), seria 

necessário que o diretor de cena estivesse sempre atento e que soubesse todas as etapas do 

processo de montagem, criando uma concepção unitária de espetáculo, uma arte coletiva. 

A formação das cenas antes de 1930 configuraram, segundo Jacobbi, um Reinado dos 

Atores. As comédias feitas sob medida para alguns atores se tornaram lugares-comuns: 

 
Todas as comédias respeitam os quadros e os papéis fixos dos elencos: um número 
quase sempre igual de personagens, com a inevitável ingênua, os necessários velhos, 
os empregados, os espirituosos; e uma obediência praticamente total às indicações 
dos empresários: ‘recomenda-se um único cenário’. Este ambiente fixo é quase 
sempre a sala de estar, o living de uma família burguesa. Certos tipos tradicionais da 
comédia de costumes (o português bigodudo, a empregadinha negra, a sogra) 
codificam-se e se cristalizam através da habilidade e dos encantos de personagens 
célebres. (JACOBBI, 2012, p. 154) 

 
Para Jacobbi, em resumo, a grande inauguração da cena, como contexto inicial dos 

anos de 1930, seria resultado da renovação demostrada por: 

 
Renato Vianna autor-ator-diretor mas, sobretudo, incansável professor de arte 
dramática; o delicado poeta e moralista Álvaro Moreira, que fundou o Teatro de 
Brinquedo, onde foram encenadas, entre outras, Il piacere dell’onestà (O Prazer da 
Honestidade), de Luigi Pirandello, e Voulez-vous jouer avec moi? (Uma Mulher e 
Três Palhaços), de Marcel Achard. Mesmo os novos ídolos do público, que 
chegaram a competir com Procópio depois da morte de Leopoldo Fróes, como 
Jayme Costa e Dulcina de Morais, mostraram algum esforço de melhoramento: o 
primeiro montando Cosí è (se vi pare) (Assim é, se lhe parece), ao qual Pirandelllo 
assistiu no Rio; a segunda ao estruturar, com a colaboração da escritora Maria 
Jacintha, um teatro de arte em que apresentavam-se G.B. Shaw, Oscar Wilde, 
Cocteau, D’Annunzio e onde, de brilhante comediante, Dulcina se reinventou atriz 
trágica. (JACOBBI, 2012, p. 113) 

 
 Para este autor, o Teatro do Estudante de Paschoal Magno confrontou as estruturas e 

provocou mudanças no tempo e espaço. E mais tarde, segundo Jacobbi (2012, p. 114), outra 

revolução foi: 

[...] a constituição - pelo trabalho da atriz Luiza Barreto Leite, do crítico e tradutor 
Brutus Pedreira, do pintor e cenógrafo Santa Rosa - do grupo Os Comediantes, antes 
amadores, depois profissionais, inicialmente conduzidos pelo diretor Adacto Filho e, 
a partir de 1943, pelo ator e diretor polonês Ziembinski, que tinha chegado ao Brasil 
em 1941, destacando-se com uma belíssima encenação de Pelléas et Mélisande. 

 
Para entender um pouco mais das forças que estavam em jogo pela cena teatral, 

Jacobbi (2012, p. 155) sistematizou um quadro aproximado dos agentes que puderam ser 

mapeados por meio da mídia do período: Gastão Tojeiro47 (1880-1965) e Viriato 

Corrêa48(1884-1967) representando a comédia de costumes; Armando Gonzaga49 (1889-1954) 

                                                
47 Principal peça: Onde Canta o Sabiá 
48 Além de autor de livros infantis, escreveu comédias provinciais ou caipiras, comédias cariocas e dramas 
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com uma sátira da cidade; Oduvaldo Vianna (1892-1982) se apresentou com um drama 

psicológico (mas logo foi para o ramo do radio e do cinema); Luís Iglesias50 (1905-1963) 

mais tradicional; e Abadie Faria Rosa51 (1889-1945) “que durante o Estado Novo chegou a 

ser quase-ditador da cena nacional” (JACOBBI, 2012, p. 155 e AZEVEDO, 2004, p. 559) 

 Vargas manipulava as partes como se pudesse ser neutro nesse meio de campo com 

seu populismo. A varredura ideológica a partir do trabalhismo tentou abarcar os debates sobre 

                                                                                                                                                   
históricos como: Juriti, À Sombras do Laranjais. 

49 Seguia a tradição de Martins Pena, França Júnior e Arthur de Azevedo com: O Ministro do Supremo, o Tio 
Salvador e Cala a Boca, Etelvina. “Gonzaga é, para década do estilo à la garçonne e do charleston, o que 
Arthur de Azevedo representou para a belle époque.” (JACOBBI, 2012, p.155) 

50 Uma biografia de Luiz Iglesias pôde ser recortada pela de sua esposa, Eva Todor: “Eva Todor chama-se Eva 
Todor Nolding. Nascida na Hungria em 1921, foi filha única de Alexandre e Gisela. Alexandre era 
comerciante, mas toda a família era de doutores; um tio de Eva dedicou-se ao teatro e quando foi para a 
América do Norte escreveu para o cinema entre outros sucessos, “A vida começa aos 40” e “Tampico”. Eva 
acha que essa é a veia artística que lhe foi doada. Ainda na Hungria, com apenas quatro anos de idade, seu 
pai a matriculou na Opera Real da Hungria. Depois a família se mudou para o Brasil e foram morar em São 
Paulo. Logo Eva começou a estudar balé e, como a colonia húngara era muito grande, com oito ou nove anos, 
a garota era uma coqueluche. Loura, linda e muito graciosa, foi assim que a viu o diretor de teatro e cinema, 
Oduvaldo Viana. Ele a convidou para uma apresentação no Teatro Municipal de São Paulo, que foi um 
sucesso. Depois a menina foi contratada por Francisco Serrador, e fazia aparições ao vivo, nos cinemas, 
depois das sessões. Era uma atração máxima. Assim fez em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Já no 
Rio, para onde a família se transferiu, Eva Todor foi matriculada no Teatro Municipal, e foi aluna da famosa 
professora Maria Oleneva. Foi na Companhia Dulcina de Morais que a garota foi fazer teste para teatro. 
Teve, porém, uma grande barreira: o idioma. E, após chorar muito, pois só tinha 12, 13 anos, e ficou 
desesperada, aceitou participar de uma “burleta”, teatro musicado, no Teatro Recreio. Aí se deu sua estréia 
como profissional. Logo conheceu Luiz Iglesias, escritor de peças teatrais, que se encantou com a menina. E, 
após alguma recusa, Eva acabou gostando dele e casando-se. Estava com catorze anos de idade. Fez também 
peças de Cesar Ladeira, Mario Lago, e todos os jovens escritores da época. E era sempre sucesso. Mas seu 
maior momento foi em “Feia” de Paulo Magalhães. Era a Companhia Luiz Iglesias. Um ano depois já foi 
instituida a “Companhia Eva e Seus Artistas”. Sucesso atrás de sucesso. Casas cheias sempre. E eva 
conseguiu lançar muitos atores, que depois vieram a ser estrelas nacionais, como Daniel Filho, Herval 
Rossano, Jardel Filho, Jorge Dória, Elza Gomes, e muitos outros. E, naquele tempo os teatros viviam só de 
suas bilheterias, não tinham subvenções ou apoio de ninguém. O casamento de Eva e Luiz Iglesias foi 
perfeito por vinte e dois anos, quando ele veio a falecer.[...]” (http://biografias.netsaber.com.br/biografia-
4438/biografia-de-eva-todor, consulta em 22/04/2018). Ou: “Eva Todor (Budapeste, Hungria 1920). Atriz. 
Atuando desde os 14 anos, Eva Todor marca a cena com um estilo de interpretação baseado na meninice e na 
leveza cultivadas nas comédias de costumes brasileiras, que representam a quase totalidade de seu repertório. 
Chega ao Brasil aos nove anos e aos 12 estuda balé com Maria Olenewa, no Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro. Aos 14 anos faz teste para o Teatro Recreio e estréia em Quanto Vale uma Mulher, de Luís Iglesias, 
1934. Permanece na companhia de Luís Iglesias, com quem se casa, até 1939, tornando-se a primeira atriz, o 
que move o autor a escrever as peças com personagens concebidas especialmente para sua idade. 
Desenvolve, nesta época, um estilo pessoal em comédias, que torna-se sua marca e que acaba por limitar seu 
campo de atuação: aos 30 anos ainda interpretava meninas de 18 anos de idade.[...]” (EVA Todor. In: 
ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa349456/eva-todor>. Acesso em: 23 de Abr. 2018. Verbete da 
Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 

51 “O homenageado, Abadie Faria Rosa, nasceu em Pelotas (RS) no dia 23/08/1889, filho de José Faria Rosa e 
de D. Paulina Abadie Faria Rosa. Bacharelou-se em Direito pela faculdade de Direito de São Paulo em 1910. 
Foi jornalista, tendo trabalhado nos jornais "Gazeta de Notícias" e no "Diário carioca", ambos do Rio de 
Janeiro, onde usou a assinatura Ab. Ocupou o cargo de Oficial da Secretaria de Justiça e Negócios Interiores; 
diretor do Serviço Nacional de Teatro. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e oficial 
das Ordens de Cristo e de São Tiago, de Portugal. Faleceu no dia 10 de janeiro de 1954. Deixou várias obras 
teatrais de sua autoria, bem como traduções. Publicou os livros "O Teatro no Distrito Federal" e "Aspectos do 
Distrito Federal".” (http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/ListaLogradouro.aspx, 
consulta em 17/04/2018) 
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consciência da luta de classes. Considera-se, até os dias atuais, a obra de Oswald de Andrade 

uma referência para tratar esse período: 

 
Por meio de uma constante pesquisa em torno de uma estética mais autêntica, que 
expressasse de maneira provocativa os problemas de uma sociedade marcada pela 
decadência econômica da aristocracia cafeeira e pela ascensão de uma burguesia 
industrial capitalista, Oswald de Andrade rompeu com as velhas formas e com os 
tradicionais conteúdos que seguravam da literatura dramática da época. (RIEGO, 
2010, p. 165) 

 
Tanto O Rei da Vela (1933), como O Homem e o Cavalo (1934) e A Morta (1937) não 

puderam ser encenados em plenitude naquele momento, fossem pelas condições de 

desenvolvimento em que o teatro brasileiro se encontrava, fosse pelas rédeas morais impostas 

pelo governo (RIEGO, 2010, p. 164-165). As dificuldades de encenação passariam desde a 

montagem até a forma de difusão que pouco seria entendida para o público frequentador dos 

teatros: 

Ao romper com a linguagem e a forma artificial e acadêmica e ao quebrar as 
concepções ideológicas passadistas, Oswald de Andrade não encontrou o eco nas 
possibilidades práticas das companhias da época. [...] seus textos possuem uma 
posição de destaque até hoje devido a suas inovações formais, na busca de construir 
uma nova linguagem; às inovações cênicas, na complexa elaboração e estruturação 
de suas peças; e às inovações temáticas, levando ao palco a questão da luta de 
classes, da apatia da sociedade e do eterno embate entre a tradição e modernidade. 
(RIEGO, 2010, p. 165-166) 

 
 A institucionalização das práticas políticas desde a sindicalização52 até o modo da 

produção teatral complexificaram a elaboração e aplicação das políticas públicas para o 

campo das artes cênicas. Se até o período de 1930 vigorava a prática de um certo 

individualismo artístico (SANTOS, 2002, p. 30), essas condições - dentro de uma lógica de 

coalizão de poderes monárquicos e liberais - modificaram-se e tiveram uma fenda para operar 

mudanças com a criação do Departamento de Cultura.  

                                                
52 O Syndicato dos Trabalhadores do Theatro iniciou suas ações mais ligadas a criação de uma casa de retiro 

para artistas, além das formas assistenciais aos artistas, como assistência médica. A atuação sobre os direitos 
dos trabalhadores do teatro foi se desenvolvendo ao longo dos anos de prática. Nos primeiros anos, que 
correspondem a esta pesquisa, pouco se encontrou sobre as frentes de luta e apoio jurídico aos artistas. O 
assunto será melhor explorado nos capítulos seguintes. 
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2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA 
 

Mário de Andrade participou ativamente de um projeto da elite paulista, de cunho 
social-democrata, que via no acesso à cultura um meio eficaz de suplantar o atraso 
intelectual e político. O grupo de Paulo Duarte, Sérgio Milliet, Rubens Borba de 
Moraes, do qual Mário de Andrade fazia parte, reunido em torno do governador 
Armando Sales de Oliveira, visava criar instituições que, uma vez este eleito 
presidente, seriam implantadas no país. São Paulo tornou-se um laboratório de 
políticas públicas de promoção do bem-estar social pela via da cultura, sem 
populismo. (CALIL e PENTEADO, 2015, p. 14) 

 
Em meio a essa diversidade excêntrica, implantado o Departamento de Cultura que 

serviria a “estimular e desenvolver todas as iniciativas destinadas a favorecer o movimento 

educacional, artístico e cultural”.53 O então prefeito em exercício, Fábio Prado, ratificou a 

criação do Departamento em vista dos artigos 148, 149, 156 da Constituição Federal, que 

colocava sob proteção dos municípios o desenvolvimento da cultura em geral e a manutenção 

e desenvolvimento dos sistemas educativos.54 

O Departamento de Cultura de São Paulo, assim como outras estruturas institucionais, 

foi arquitetado para que o processo de reconstrução econômica e política do país pudesse ser 

efetivado (OLIVEIRA, 2005). O Departamento comportava nove Seções diferentes: teatros e 

cinemas (Paulo Ribeiro Magalhães), educação e recreios (Nicanor Miranda), divertimentos 

públicos (Amador Florenço), bibliotecas (Enrico Góes), biblioteca municipal (Jacyntho 

Silva), documentação histórica (Benevenuto Sant’Anna), documentação social (Bruno 

Rudolph) e documentação social e histórica (Sérgio Milliet da Costa e Silva). Além de o 

próprio Mário de Andrade nos cargos de diretor geral do Departamento e da Divisão de 

Expansão Cultural. Em outros cargos: Cyro Christiano de Souza (auxiliar da chefia da 

Biblioteca Municipal), Samuel Lowie (técnico de pesquisas sociais), Francisco Azevedo 

(catalogação), Nelson Mello (consultas e conferências), Lenyra Fraccaroli (biblioteca 

infantil), Afra de Lima (gravuras e mapas) e Heber Costa (agente de teatros e cinemas).55 A 

concepção do Departamento foi, em termos de organização política, um aparato cultural 

próprio destinado a produzir e a difundir sua concepção de mundo para a sociedade paulistana 

como modelo para o Brasil. Portanto, encontrou apoio na esfera burguesa local, preocupada 

em recuperar a legitimidade e ascensão políticas declinadas na Revolução de 1930. 

                                                
53 Para maiores informações ver Acto 861 de 30 de maio de 1935. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo. 

v. XII, maio 1935, p. 299. Disponível em: https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001 
Documento_11_4.aspx?link=/1935/diario%2520oficial/maio/31/pag_0012_6FQCORAIDDJBPeDONT3MQ
J2K58T.pdf&pagina=12&data=31/05/1935&caderno=Diário%20Oficial&paginaordenacao=100012; e 
http://cmspbdoc. inf.br/iah/fulltext/atosgovernoprovisorio/AGP0861-1935.pdf 

54 Artigo com entrevista de Fábio Prado no Estado de São Paulo, A administração Fábio Prado na prefeitura de 
São Paulo, 03/03/1936. Em: CALIL e PENTEADO, 2015, p. 88. 

55 Verificar ANEXO 1 para uma biografia resumida dos agentes em relação ao Departamento de Cultura. 
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A hegemonia econômica paulista com a atividade cafeeira liderava o plano nacional 

até 1929 e na década de 1930, essa elite se viu impelida a organizar pelo poder público, 

iniciativas em prol do desenvolvimento cultural, intelectual e urbano. Havia a necessidade de 

transformar a cidade para o progresso de uma elite dirigente da máquina pública. Logo, o 

equipamento foi gerado sob os auspícios de formador cultural dessa classe numa cidade em 

acelerado processo de urbanização e de industrialização.  

Fábio da Silva Prado, prefeito (1934-1938) nomeado por Armando Salles de Oliveira 

(interventor federal, de 1933 a 1935; e depois eleito pelo Partido Constitucionalista na 

Assembleia Constituinte até 1936), teve papel decisivo na implantação do Departamento de 

Cultura. O governo paulista passou por um período de aceleradas substituições em sua 

direção, tendo sido administrado por: Henrique Smith Bayma (presidente da Assembleia 

Legislativa, Partido Constitucionalista, 1936 a 1937), José Joaquim Cardoso de Melo Neto 

(eleito pela Assembleia Legislativa, Partido Constitucionalista, 1937), José Joaquim Cardoso 

de Melo Neto (interventor federal, 1937 a 1938), Francisco José da Silva Júnior (comandante 

de Região Militar, abril de 1938) e, finalmente, Ademar Pereira de Barros (interventor federal, 

1938 a 1941). Já a prefeitura, antes de Fábio Prado, foi presidida por Antônio Carlos de 

Assunção (nomeado pelo interventor federal Armando Salles de Oliveira, de 1933 a 1934) e, 

depois de Prado, Paulo Barbosa de Campos Filho (interinamente em fevereiro de 1938). Em 

seguida, Fábio Prado (nomeado novamente pelo interventor José Joaquim Cardoso de Melo 

Neto) retorna ao posto e fica de fevereiro a abril de 1938 (entrada do comandante Francisco 

José da Silva Júnior) e, posteriormente o cargo foi de Prestes Maia (nomeado pelo interventor 

federal Ademar Pereira de Barros) que se manteve de maio de 1938 a novembro de 1945. A 

dança de cadeiras foi sintomática da crise política vivida neste período, o município e o 

governo de São Paulo, umbilicalmente relacionados, viviam as incertezas dos rumos 

nacionais. 

As ideias de modernização do centro econômico nortearam o projeto para São Paulo e 

foram responsáveis por controlar e por emoldurar as artes e atividades de lazer de acordo com 

o interesse da classe dominante. Foi a tentativa paulistana de restaurar o poder pela via 

cultural, sugerindo uma nova forma de tratamento aos intelectuais (MICELI, 2003, p. 75). 

Foi, tal-qualmente, um momento em que todos os quadros governamentais passaram por 

remanejo e se aperfeiçoaram em novas dependências (nas relações de trabalho e nos 

clientelismos).  
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No setor nacional, Gustavo Capanema (Ministro da Educação e Saúde, 1934-1945)56 

procurou suporte nos meios intelectuais da educação, tanto em escolanovistas como Anísio 

Teixeira, Manuel Bergström, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, como em Alceu 

Amoroso Lima (de orientação conservadora, religiosa e privatista) e, também, Oswald e 

Mário de Andrade entre outros. A reunião de seu staff também é conhecida como a 

Constelação Capanema. 

Uma das ocupações do Ministro, diante da imensa diversidade estética e do fazer 

teatral, foi a criação de uma política para o teatro nacional, que ainda não tinha se 

estabelecido. Então, apostar na criação tanto do Departamento quanto de um órgão regulador 

das atividades teatrais (Comissão Nacional do Teatro e Serviço Nacional do Teatro): 

 
Excetuando-se os mecanismos repressivos, o Estado não criou, até 1937, formas de 
participação contínua no setor – não existiam órgãos especializados para 
regulamentar as dotações públicas para o teatro, e as tentativas de criação de 
instituições de formação técnica de profissionais não recebiam apoio legal e 
financeiro. (PEREIRA, 1998, p. 35) 

 
Mário de Andrade, no Departamento, foi uma das peças-chave para a concretização do 

projeto modernista remanescente da Semana de 1922. Para ele, o projeto laboratório de 

brasilidade, significaria a mediação pela cultura entendida como elemento transformador da 

realidade brasileira, um ato pela cidadania. 

Em carta ao crítico literário português José Osório de Oliveira (1900-1964), em 7 de 

julho de 1935, Mário de Andrade conta a novidade: 

 
Pois é, tudo se modificou de supetão, e eis que me vi guindado a uma posição bem 
inesperada. Imagine que me vieram convidar, a este seu amigo que não pleiteava 
coisíssima nenhuma, para ser nada menos que diretor do Departamento de Cultura e 
Recreação, que a municipalidade de S. Paulo estava pra criar. O mais espantoso 
talvez seja contar que aceitei. Este caso de eu ter aceitado o cargo é de bastante 
complicação. Em sincera e individualista análise devia ter recusado. Mas devia 
mesmo?... [...] E eis que uma salvadora lembrança do Prefeito vinha me dar novo 
rumo, e me encher o ser vagante! Hoje, totalmente cheio, vivo, ardentíssimo, 
apaixonado mesmo, muito embora, dentro comigo continue na mesma espécie de 
indefinição, isto é um comunista que não consegue atingir o Comunismo, e que se 
vê pra todos os efeitos definido politicamente dentro da democracia liberal com que 
não se sente com cinismo bastante pra pactuar, embora continue nessa indefinição, 
hoje me sinto completamente cheio outra vez, obrigado, pragmatizado, bem 
completo, e... proximamente feliz. (DUARTE, 1977, p. 64) 

 
No trecho está claro o tom empolgado do escritor paulistano, diante de sua nomeação 

ao Departamento de Cultura pelo então prefeito Fábio da Silva Prado - é sabido que a 

Revolução de 1932 abalou os ideais políticos, bem como o projeto intelectual de Mário. Dessa 

                                                
56 Em 1934, o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública foi transformado em Ministério da 

Educação e Saúde. 
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maneira, a entrada no Departamento de Cultura serviu como uma motivação ideológica 

importante para suas produções artísticas que abrangiam diversas esferas da cultura brasileira. 

O teatro e suas extensões foram pontos de aplicação de uma política ligada ao 

nacional, uma política cultural ditada pelo governo federal; entre os meandros do 

autoritarismo, Mário - no Departamento - tentou driblar as barreiras da burocracia e das 

intrigas da imprensa tecidas por filiações político-partidárias. (OLIVEIRA, 2005) 

O equipamento foi a primeira tentativa de estabelecer um staff, liderado por Mário, 

que pensasse as questões de identidade cultural diretamente aplicadas à realidade paulistana. 

Outras instituições, como já mencionadas anteriormente, foram planejadas para normalizar o 

Estado brasileiro em âmbito cultural. Cada Comissão ou Serviço serviria mais tarde para 

controle e centralização estatal. Assim, a censura teve ação gradativa e contundente nesse 

processo: 

[…] a análise da ação da censura aponta também para um outro paradoxo de nossa 
cultura: a superficialidade com que encaramos nossas mais profundas dificuldades 
sociais e com a qual procuramos encobrir a incapacidade de lidar com nossos 
conflitos. A ausência de critérios coerentes e convergenes no exercício da censura 
mostra que a vigilância aplicada à produção artística teve as mais diferentes 
motivações. Ora procurou salvaguardar a rdem socail, eliminando críticas às 
instituições políticas; ora bucou coibir as expressões populare, as sátiras e as ironias 
que pareciam escranecer das autoridades instituídas; ora visou defender um 
moralismo utrapassado e conservador de nossas elites. Há, ainda, aquela censura 
que, julgando o público incapaz e infantilizando-o, procurou afastar dele discussões 
acaloradas sobre temas polêmicos, mas absolutamente cotidianos, como o divórcio, 
o aborto e a infidelidade. (COSTA, 2006, p. 17) 
 

Pela perspectiva governamental, o Departamento foi, a princípio, pensado como 

instrumento de aplicação dos estudos que estavam sendo realizados para uma categorização 

do contingente brasileiro em São Paulo. Então, em algumas esferas o Departamento revelou-

se bastante florescente, como nas áreas de estudo das Bibliotecas Públicas e da Música (fosse 

na Discoteca Pública ou na Rádio-Escola), maquiando uma propaganda para a vigilância do 

governo varguista, facilitada pelo controle dos mais variados meios de comunicação e seus 

instrumentos de aplicação. 

Para Calil (2015), em sua obra sobre Mário de Andrade no período em que esteve na 

administração do equipamento: 

 
No Departamento, a cultura não estava dissociada da vida em sociedade, da 
qualidade de vida; na verdade o Departamento não era de Cultura stricto sensu, 
abrigava ações de Assistência Social, Esportes, Lazer, de turismo, Estatística e 
Planejamento, Meio Ambiente, tudo o que se pudesse classificar sob o manto da 
educação lato sensu. Por isso contava com 10% do orçamento da Prefeitura, 
conforme permitia a Constituição de 1934. A decisão de adotar esse conceito - e essa 
porcentagem do orçamento - foi do prefeito Fábio da Silva Prado. [...] Como se vê, a 
cultura estava no centro mesmo de um projeto político. Não se deve esquecer o 
papel civilizador de Mário de Andrade junto ao prefeito, com quem despachava 
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regularmente todos os domingos de manhã, em sua residência. Mário em qualquer 
atividade que exerceu foi sobretudo um excelente professor. (CALIL e 
PENTEADO, 2015, p. 14) 

 
E, no entanto, as ações do Departamento na área teatral não se desenvolviam, tanto por 

ficar à margem dos trabalhos que a Comissão Nacional de Teatro realizava, quanto pela 

dedicação aos estudos com o Teatro-Escola (projeto de Renato Viana), que causaram agitação 

em vários setores teatrais do período. Entre outros destaques de projetos dramáticos em São 

Paulo mencionados, a Seção de Teatro e Cinema se limitou a editais (com dificuldade de 

operacionalidade)57 e a projetos mais restritos à educação infantil. 

Se no início da presente pesquisa pensava-se que o Departamento teria um papel de 

definidor contundente para políticas públicas, os vestígios encontrados apontaram outros 

vieses. Demonstrou, por exemplo, que o falecimento de Alcântara Machado mudou os rumos 

do que Mário de Andrade faria para a Seção de Teatro e Cinema: 

 
Uma nova seção de teatros estava sendo preparada para a direção de Antônio 
Alcântara Machado; uma discoteca para Oneyda Alvarenga, que Mário descobrira 
num cafundó mineiro; o Paulo Magalhães já tirava o mofo reacionário do Theatro 
Municipal. (DUARTE, 1977, p. 52) 

 
Para substituir a perda de Alcântara Machado, Mário convidou Paulo Magalhães como 

responsável pela área. Este se ateve mais a detalhes da manutenção de uma cena que foi 

pouco disruptiva, cedendo lugar ao jogo do Estado que pretendia suplantar a ênfase local para 

uma formação nacional representativa frente aos outros Estados Nacionais já avançados no 

capitalismo. E, ao mesmo tempo, manter uma relação com a identidade local pouco 

representativa ou formativa. Os editais de concurso de peças encontrados mostraram pouca 

capilaridade social. Mário pretendia ser orientador da cultura nacional a partir da concepção 

do Departamento, no entanto, pouca atenção se deu para a formação de um teatro que fosse 

uma peculiaridade da instituição na Seção de Teatro e Cinema, uma vez que outros agentes 

serviram mais ao projeto estadista de Vargas. Marcia Regina Ciscati (2000), em sua obra 

Malandros da Terra do Trabalho, descreveu argutamente esse projeto para os paulistanos: 

 
No Brasil da década de 1930, a sociedade estava direcionada para a industrialização, 
tornando fundamental o papel de uma identidade construída com base na ação 
política do Estado, articulador e manipulador de ícones da memória nacional, 
fundantes da memória oficial, portanto um presente harmônico com vistas a um 
futuro de glórias. Neste sentido, São Paulo é apresentado como eixo da expressão 

                                                
57 Ao longo da pesquisa foi possível rastrear vários artigos no jornal Correio Paulistano que chegavam a 

acusações de fraude e desvio de dinheiro. As contas do equipamento eram debatidas na Câmara Municipal e 
por vezes ofendiam o gestor Mário de Andrade pela truculência das alegações e tentativas de manipulação 
política de um jogo de vaidades e de poderes conservadores. Alguns desses artigos estão transcritos neste 
trabalho. 
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econômica, lugar de modernidade e industrialização, a locomotiva desse imenso 
trem, a face sisuda do país, onde estariam centralizadas as energias para o trabalho e 
o apego ao lar. O Rio de Janeiro seria a face dionisíaca: o lado alegre, pouco 
exigente e dócil, o mundo da boemia e raiz do ‘jeitinho brasileiro’, nosso cartão-
postal para o mundo. (CISCATI, 2000, p. 20) 

 
Ou seja, uma ordenação de um nacionalismo oportunista, que se valeu das polaridades 

locais do Brasil para conquistar uma unidade forjada, e que: “procedendo ao enquadramento 

de subjetividades coletivas e imprimindo a este personagem um efeito inócuo e emblemático 

num momento de construção de nacionalidade [...]” (CISCATI, 2000, p. 21). Além disso, as 

ações para o teatro que eram legitimadas pelo Estado passaram a se tornar o selo do que seria 

uma produção brasileira. Para que essa prática se tornasse real, uma concepção estandardizada 

pelo Estado foi estabelecida; uma política para estipular um teatro nacional, sumariamente, se 

dava pela regulação dos processos artísticos desconsiderando os movimentos existentes - e se 

concentrando nos produtos gerados desses processos. Portanto, ou o Estado fornecia a 

legitimação por meio de subsídio ou o espetáculo não se sustentava e ainda era recriminado 

por estrangeirismo, de mau gosto ou de cunho imoral; e, em alguns casos, cassado pelos 

órgãos de regulação. O fato de produzir algo que escapasse da fôrma imposta do que seria 

nacional foi intensamente combatido. O debate de constituição do que seria brasileiro 

dialogava diretamente com o projeto de brasilidade modernista reaproveitado por Vargas. A 

afirmação de Morse (apud QUEIROZ; PORTA, 2004, p. 44), portanto, demonstra-se lúcida 

até mesmo no caso do Departamento de Cultura: “[...] as facções políticas no poder reduziram 

a municipalidade a uma mera entidade administrativa e privaram-na de proteção estatutária 

contra a interferência do Estado.” Os órgãos criados naquele período estavam a serviço desse 

propósito autoritário (controlando e planejando, pois eram tolhidos de reconhcer suas 

especificidade social, local ou regional, de cada realidade). O grau de ordenação da 

diversidade era maior em cidades centrais e de fluxo de capitais crescente, no qual seria 

preciso um plano mais dogmático para a resignação da sociedade civil a ideais de unidade. 

Mais ainda em São Paulo que recebia muitos imigrantes desde o início do século, 

caracterizando-se como uma cidade estrangeira. 

A ação de fazer com que os intelectuais fossem recrutados para os órgãos do Estado e, 

em nosso caso, para o Departamento, aconteceu com a finalidade de ajustamento e 

manipulação de uma situação de renovação; em termos formais, a cena cultural parcamente se 

renovava, pois as estruturas do Estado permitiam apenas ações limitadas a competições de 

aproximação do projeto varguista; como um trabalho maquinal de censura: disciplinador, 

recriminador e glosador. 
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As expedições pelo país propostas por Mário trouxeram novas perspectivas sobre o 

tema das artes cênicas ou das performances e rituais brasileiros. E, mesmo assim, a mescla - 

ou o pensamento sobre o quadro - que se apresentava na cidade de imensa imigração 

recrutada para o trabalho foi pouco valorizada nas ações de subsídio ou de apoio institucional 

ao teatro. A forma marioandradiana de afirmação da identidade brasileira teve apoio somente 

quando vinculada a uma ideia fragmentária de raças interessante para manter o retrato de um 

Brasil que continha as três raças, mas não se misturava. Por outro lado, a emissão de um 

parecer definitivo sobre como Mário de Andrade orientou suas realizações no Departamento 

parece ser uma armadilha diante de tantos vetores. Apresentou-se, a seguir, uma elaboração 

do debate a partir das fontes primárias de pagamento apoiadas pelo contexto local e nacional, 

pela situação de cada fonte (sejam canhotos de cheque, atas da câmara citando situações 

relacionadas ao teatro no Departamento, cartas, telegramas, notícias em periódicos sobre o 

que ocorria no Departamento como incentivo a cena paulistana) e pela conjuntura 

internacional. 

 

2.1. Condições e Reações 
 

A resistência aos orçamentos vultosos das companhias líricas de carregação. A 
pressão política pelo financiamento do Carnaval, que leva Mário de Andrade a 
afirmar que ‘os festejos carnavalescos, afora uma ou outra rara manifestação, 
positivamente não são de ordem cultural’. De nada adiantou, pois o sequestro do 
orçamento pelo Carnaval praticamente deixou o Departamento de Cultura sem 
recursos para investimento em 1936. Um erro no relatório de atividades deflagra 
uma polêmica na Câmara Municipal em que Mário de Andrade é criticado por 
subsidiar em excesso a Sociedade de Cultura Artística, o que o leva a pedir demissão 
do cargo. Felizmente, o prefeito não aceitou. A preocupação com a decoração de seu 
Gabinete, para o qual adquire um belo e caro tinteiro; no entanto se arrepende e 
banca do próprio bolso essa extravagância. Na elaboração dos orçamentos, ciente de 
que os cortes são lineares, justifica detalhadamente cada despesa, valendo-se de 
exemplos do estrangeiro; sabia que esse argumento impressionava os burocratas. 
(CALIL e PENTEADO, 2015, p. 15) 

 
Embora os debates teórico-metodológicos de natureza institucional-administrativa 

estejam avançando, o trabalho de pesquisa sobre a concretização dos debates enquanto 

políticas públicas nessa área ainda é pouco considerado, avaliado e realizado. Seja por falta de 

interesse no tipo de produção intelectual, seja por uma economia nacional fragilizada com as 

fraturas históricas que pouco permitem avanços internos de maior autonomia em termos de 

disputas de poderes. As formas de aplicação do repasse de verba ao Departamento de Cultura 

sob a direção de Mário de Andrade foram pontos decisivos e tangíveis para se fazer um 

balanço da experiência. Os acervos relativos às contas da instituição neste período de 

implantação de vários institutos de pesquisa, de educação e de cultura, preservam desde um 
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demonstrativo de receitas-despesas cotidianos até canhotos de cheques que revelam a 

dificuldade de acesso aos recursos essenciais para a sustentação e avanço de projetos 

culturais. 

O resultado dos contínuos arrochos operados foi a saída de Mário em 1938 e o 

desmoronamento dos fundamentos daquele projeto. Como resultado, a instituição não estava 

mais correspondendo aos anseios do Estado varguista, uma vez que a criação de outros órgãos 

mais centralizadores e com poder regulatório maior - como a Comissão Nacional de Teatro 

(1936) que depois se transformaria em Serviço Nacional do Teatro (1937) - suprimiram o 

trabalho do Departamento, tanto em aplicação das políticas como em pesquisa social. 

Alguns instrumentos de financiamento da cultura puderam ser detectados em análise 

prévia da documentação contida no acervo de Mário de Andrade do Instituto de Estudos 

Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP), tais como: o financiamento direto de 

programas e serviços públicos e o apoio a atividades da iniciativa privada por meio de 

subvenções. O acervo de Alcântara Machado (IEB/USP) apoiou essa análise; foi possível 

transpor as formas que as políticas para as artes cênicas deveriam ser orientadas. O esforço 

deste trabalho trouxe maior aprofundamento das condições concretas em que se encontravam 

o staff político daquele período e como o jogo político-econômico se configurava. 

Numa conjuntura nacional de grande acirramento social e político,58 o Departamento 

de Cultura é fundado em São Paulo em paralelo a outras formações artísticas coletivas que se 

manifestam nesse período, como o grupo Santa Helena, o grupo Seibi59 e, no Rio de Janeiro, 

Aníbal Machado60 realiza uma palestra de encerramento da Exposição Arte Social 

                                                
58 Em meio às agitações políticas paulistanas da Aprovação da Lei de Segurança Nacional em março de 1935, 

Luís Carlos Prestes retorna ao Brasil e publica um manifesto de apoio à Aliança Nacional Libertadora (ANL) 
e ataca o governo de Vargas frente aos ideais de 1922. Em julho, Vargas extingue a ANL e sacode 
politicamente Rio de Janeiro e São Paulo ao confiscar seus documentos. É decretado estado de sítio pelo 
Congresso Nacional e arma-se uma resistência, a Intentona Comunista. 

59 Para maiores informações ver ANEXO 2. 
60 “Aníbal Monteiro Machado (Sabará MG 1894 - Rio de Janeiro RJ 1964). Contista, ensaísta e professor. Passa 

a maior parte da infância em sua cidade natal. Faz o curso ginasial em Belo Horizonte e o secundário no Rio 
de Janeiro, onde começa a estudar na Faculdade Livre de Direito. Em 1913, retorna a Belo Horizonte, e 
conclui o curso de direito, em 1917. Nesse período, publica alguns textos literários na revista Vida de Minas. 
Em 1923, passa a residir no Rio de Janeiro, e sua casa se torna, em pouco tempo, um ponto de encontro 
cultural importante da cidade, reunindo escritores, artistas plásticos e artistas teatrais. Autor de uma pequena, 
mas significativa obra literária, o nome do escritor mineiro é, assim, especialmente lembrado pela sua intensa 
atuação intelectual, a ponto de o crítico Raúl Antelo afirmar que Aníbal Machado "representa, para o Rio de 
Janeiro, aquilo que Mário de Andrade significou para São Paulo dos anos 1930 e 1940: um arregimentador - 
animador cultural, introdutor das vanguardas políticas, intelectual empenhado e partidário". Machado escreve 
seu primeiro conto - O Rato, o Guarda-Civil e o Transatlântico - em 1925, publicado na revista Estética. 
Participa da segunda fase do movimento antropofágico. Na década de 1930, funda com Apparício Torelly (o 
barão de Itararé) o periódico O Jornal do Povo, de vida curta. Colabora ainda com revistas e suplementos 
literários de importantes jornais como O Correio da Manhã e Diário do Povo. Em 1941, é publicada uma de 
suas palestras, proferida nesse ano, com o título O Cinema e Sua Influência na Vida Moderna. No mesmo 
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(organizada pelo Clube de Cultura Moderna de Movimento): 

 
Choques na Praça da Sé, intentona comunista, intentona integralista, 
respectivamente em 1934, 35 e 36, alimentavam a efervescência dos ânimos. No 
plano cultural, o Clube dos Artistas Modernos foi, por certo, o núcleo mais vibrátil a 
espelhar o espírito do meio cultural, sendo o elemento mais audacioso o 
personificado por Flávio de Carvalho, a identificar-se com o desejo de demolição de 
um sistema antigo em prol de algo novo, cujos contornos ainda não se precisava com 
justeza (na 4a capa de sua ‘Experiência n.2’ uma frase do autor: ‘a volúpia da forma 
produz no homem a ânsia de demolir e construir modernamente’). Desse período é 
expressão, além da citada ‘Experiência’, em que o artista foi perseguido pela 
população enfurecida, em comportamento inusual programado, durante procissão de 
Corpus Christi, o Teatro Experiência, a ser fechado pela polícia quando do ‘Bailado 
do Deus Morto’, arbítrio que atingiria finalmente os destinos do próprio CAM. A 
programação mesma do Clube de 1933, no setor de ‘conferências’, é indicativa do 
clima do meio cultural, que apenas começava a se agitar socialmente falando, de 
Tarsila sobre ‘Arte Proletária da URSS’, de Osório Cesar sobre os loucos, de 
Pedrosa sobre Kollwitz, de Caio Prado Jr. sobre a União Soviética (na qual ‘a 
assistência se prolongava a mais de 150 metros pela rua’), de Jorge Amado sobre a 
‘vida na fazenda de cacau’, de Pacheco e Silva sobre psiquiatria, de Oswald de 
Andrade a ler trechos de sua peça O homem e o cavalo, eventos sempre agitados por 
debates violentos. (AMARAL, 2003, p. 40) 

 
No Departamento, frente aos diversos agentes já citados nos tópicos anteriores, as 

iniciativas comerciais para o teatro, pouco a pouco, foram se encadeando ao sistema de 

subsídio do Estado; no entanto, pouco podiam ser controladas a não ser por uma censura que 

foi se desenvolvendo conforme a prática e a formalização das artes pelo Estado Nacional. A 

censura desse período operou mais num nível de complacência, implantando programas 

paternalistas para um comportamento passivo e de impotência frente à situação social e 

política; e construindo-se em uma impossibilidade de alternativas, senão a adesão à esse 

movimento de coibição e avaliação das artes. E resumo, uma vigília às artes. A censura, 

enquanto política elaborada e institucionalizada, tornou-se marca do governo Vargas: 

 
[...] somos obrigados a entender que a censura feita de maneira rotineira, burocrática 
e, na maioria das vezes, consensual e sendo superficial em suas consequências, 
torna-se a expressão dos mais variados preconceitos e conflitos. Estes são 
permanentemente relacionados com nossa história - a dificuldade nas relações 
étnicas e de classe, o confronto entre o mundo rural e o urbano e, ainda, a oposição 
entre elitista, de origem erudita e europeia, e a cultura popular, vigorosa e proletária. 
[…] (COSTA, 2006, p. 18) 

 

                                                                                                                                                   
ano, é responsável pela organização da divisão de arte moderna do Salão Nacional de Belas Artes (SNBA). 
Lança, três anos depois, seu primeiro livro de contos, Vila Feliz, e é eleito presidente da Associação 
Brasileira de Escritores. Organiza, em 1945, o 1º Congresso Brasileiro de Escritores, em São Paulo, no qual 
diversos autores elaboram a Declaração de Princípios contra a ditadura de Getúlio Vargas (1882 - 1954). Em 
seus últimos anos de vida, traduz e adapta, para O Tablado, grupo teatral amador que ajuda a fundar com sua 
filha, a dramaturga Maria Clara Machado (1921 - 2001), textos e peças de importantes escritores, como do 
tcheco Franz Kafka (1883 - 1924), do francês George Bernanos (1888 - 1948), e do russo Anton Tchekhov 
(1860 – 1904).” (ANÍBAL Machado. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São 
Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa7219/anibal-
machado>. Acesso em: 17 de Abr. 2018. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 
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Mário, na instituição, orientou pouco sua perspectiva de direção numa forma de 

controle, e também não indicava claramente um cerceamento de peças. Pouco se havia 

descrito sobre as atividades teatrais e sua orientação para a seleção na Seção de Teatro. Em 

1936, foram realizados os primeiros concursos de drama e comédia, lançados num mesmo 

edital, organizados pela Divisão de Expansão Cultural, sob a direção de Mário de Andrade: 

 
Concurso de drama e de uma comédia - um comunicado do Departamento de 
Cultura de Recreação da Municipalidade - Departamento de Cultura de Recreação, 
da municipalidade de São Paulo, acham-se abertos, a partir de amanhã, até 30 de 
junho próximo, os concursos de uma peça dramática e de uma comédia ou sátira, 
referidos pelo art. 13, parágrafo 4, do Ato 861, 30 de maio de 1935. 

Estes concursos obedecem às seguintes bases: 
1- As peças, tanto drama como a comédia, deverão ter a duração comum de 

um espetáculo teatral completo. 
2- O assunto do drama deverá de qualquer forma girar em torno dos 

problemas sociais provocados pela crise econômica do Café em 1929. 
3- O assunto da comédia deverá de qualquer forma criticar ou mesmo 

satirizar, a paixão desordenada da mocidade pelos esportes, em detrimento da 
cultura intelectual. 

4- Todas as obras concorrentes deverão ser inéditas originais, na língua do 
país. 

5- Poderão concorrer ao concurso do drama todos os escritores brasileiros 
natos, e só da comédia todos escritores paulistas natos. 

6- Os trabalhos assinados por pseudônimo, serão acompanhados de 
envelope fechado, que conterá nome, pseudônimo, e residência do autor. 

7- Cada trabalho deverá vir em cinco vias, todas datilografadas, sendo 
motivo de eliminação do concurso menor número de cópias ou manuscrito, a juízo 
do Júri jogador. 

8- O Conselho Técnico, da Divisão de Expansão Cultural, do Departamento 
de Cultura, construirá o júri destes concursos ou nomear a júris especiais compostos 
de três intelectuais brasileiros. 

9- Os júris poderão anular estes concursos, ou distribuir apenas os prêmios 
que julgarem passíveis de distribuição, não cabendo aos concorrentes, por isso 
mesmo que aceitam as condições do concurso, nenhum direito reclamação. 

11- Serão distribuídos, para cada um dos dois concursos, 7:000$000 (sete 
contos de réis) em prêmios, um primeiro de 4:000$000 e um segundo de três contos 
de réis. 

12- O primeiro prêmio não poderá nunca ser desdobrado, podendo, no 
entanto, o segundo, a juízo do júri, ou em 2 segundos prêmios de igual valor, ou no 
segundo e no terceiro Prêmio, respectivamente dois contos e de um conto de réis. 

13- O drama e a comédia classificados em primeiro lugar, ficam 
provisoriamente de posse do Departamento de Cultura de Recreação, que terá direito 
a primeira representação deles e providenciará sobre isso, cabendo sempre ao autor 
qualquer direitos autorais representação do teatro. 

14- As obras classificadas com quaisquer prêmios, serão publicadas ainda 
inéditas, na revista do Departamento de Cultura, sendo oferecidos aos autores delas 
100 exemplares do número da revista que lhes publicar a obra. 

15- Os autores premiados em primeiro lugar terão direito a uma separada 
de cem exemplares da publicação acima referida. 

16- Os autores premiados em primeiro lugar, serão membros natos do 
próximo futuro concurso do mesmo gênero. 

17- Os escritores paulistas poderão concorrer simultaneamente os dois 
concursos deste edital. 

18- As obras não classificados ficarão à disposição de seus escritores. 
19- Os originais deverão ser enviados a Seção de Teatros e Cinemas do 

Departamento de Cultura, no Theatro Municipal. 
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A seleção para novas cenas apenas delimitava o conteúdo a ser apresentado, o que 

indica que mesmo a forma poderia ser variada. Entretanto, observou-se que as peças 

selecionadas apresentaram pouca diferenciação em sua forma, embora seu conteúdo incitasse 

polêmicas. Nesse sentido, a asserção de Santos (2002, p. 38 e 39) preencheu a questão:   

 
O principal problema do teatro brasileiro – o de não conseguir se abrir à matéria 
histórica – continuaria a existir enquanto a vida fosse romanticamente atificializada 
na cena, enquanto os atores seguissem sem a 'necessidade de estudar e de observar cá 
fora.' A dramaturgia brasileira, subserviente ao estrelismo e à mercantilização da 
cultura, estava longe de realizar o teatro como 'lugar de estudo e observação'. 
Continuava, em seu apego à comédia de costumes, a veicular os estereótipos 
dominantes da brasilidade […] A renovação teatral no Brasil não seria compreendida 
sem uma transformação da situação produtiva. Por nunca ter sido acolhida pela 
burguesia, que por não ser autônoma preferiu sempre o consumo cultural externo, a 
produção brasileira esteve, desde o Romantismo, sujeita a imitar o pior da produção 
comercial europeia, vendo seus esforços desfigurados. 

 
Ao que tudo indica, mesmo na programação oficial do Theatro Municipal, a 

autonomia estética e artística, operou num nível em que mais importava ter um público cativo 

do que arriscar na tentativa de fazer um teatro inovador. Isto posto, não exibia novas cenas 

locais para o espaço, apenas preservava a permanência de apresentações teatrais que 

garantissem a bilheteria.  Para além das cenas tradicionais que ali aconteciam, as 

performatividades caracterizadas pelas manifestações culturais populares empreendidas no 

Theatro foram uma alternativa marioandradiana de romper com uma forma de teatro 

calcificada  que se encontrava em crise frente ao cenário brasileiro de estabelecimento de uma 

identidade cultural. Isso em meio a protestos apresentados pelas críticas de jornais, mais 

preocupados em prejudicar os dirigentes do governo municipal do que propriamente criticar a 

cena artística da cidade.  

No ANEXO 15, apresenta-se o primeiro programa de 1936 com apresentações de 

maracatu e danças regionais. Enquanto Mário apostou em algumas atividades que 

adicionassem um fator identitário brasileiro por meio das manifestações populares para 

discutir uma possibilidade de teatralidade brasileira em São Paulo, o teatro profissional no 

Brasil, estava esboçando uma perspectiva de que as artes cênicas estavam mais imersas nos 

debates sobre a reprodução estética estrangeira.  

A Divisão de Expansão Cultural, que englobava a Seção de Teatro, trouxe em sua 

programação apresentações sobre os fenômenos da cultura popular que Mário já vinha 

pesquisando como um caminho de democratização do acesso a cultura. (Arquivo IEB-USP, 
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Fundo Mário de Andrade / Coleção Documentação Profissional, MA-CUL-172)61 Ao que 

tudo indica, a cultura popular fazia parte desse plano maior de fruição da cultura através das 

manifestações culturais brasileiras e pelas linguagens das artes. Para tanto, as apresentações 

foram trazidas para o Theatro como forma de apresentar um ideal de cultura nacional do 

Departamento dirigido por Mário. Esse caráter de introdução de um Brasil diverso foi 

modificado com a posse de Francisco Pati em 1938, como está analisado no final desta 

pesquisa. 

Nesta pesquisa, foi possível verificar que os limites da cena nacional foram operados, 

além da censura de conteúdos (COSTA, 2010), por meio de um gradativo mecanismo de 

dependência de subsídios estatais em que os artistas foram se comprometendo. Fato que 

semeou um ciclo perverso de manutenção da subserviência dos trabalhadores das artes 

cênicas ao desenvolvimento do mercado, e do avanço da tecnologia, em compasso com o 

desenvolvimento da divisão social do trabalho na cadeia produtiva das artes. Na outra ponta, a 

produção de um teatro comercial se debatia sobre os impostos dos espaços teatrais também 

mediando o tipo de apresentação que poderia ser realizada de acordo com a rentabilidade.  

Os impostos do teatro que se queixavam todos os setores entre os artistas foi o relativo 

aos 15%, também chamado de “Taxa de Caridade”. O imposto cobrado sobre cada espetáculo 

realizado, era revertido direto no preço do ingresso da entrada. Entre os artistas de teatro era 

generalizada a crítica ao imposto dado que acabava dificultando o acesso ao público por seu 

alto valor. A taxa era revertida para ações beneméritas do Estado.62 No Correio de São Paulo 

de 24/06/1933 e 27/05/1933 foram publicadas as primeiras notas de protesto com alegações 

de que o imposto estaria acabando com a classe teatral, reduzida e soffredora.63 Segundo 

publicação posterior de 07/04/1937, no Correio Paulistano, assinando com as iniciais M. N.,64 

o autor criticou os altos impostos que estavam crescendo sobre os espetáculos de teatro e 

oportunizou a questão para depreciar a estruturação e o funcionamento de um Departamento 

de Cultura; aproveitando-se da insatisfação geral sobre os impostos para uma finalidade de 

intriga política. 

O Departamento, elaborado desde 1934 e inaugurado em 1935, acabou por servir ao 

Estado como desdobramento do controle estatal e das formas de subordinação de seus artistas; 
                                                
61 O artigo sem datação foi mantido na documentação de trabalho de Mário de Andrade enquanto esteve no 

Departamento de Cultura. O texto pertence a J. Herculano Pires. 
62 Não houve notícias sobre a aplicação da taxa. No entanto, como será visto nos próximos capítulos, algum 

alijamento foi dado em caso de apresentações que cessão do espaço a atividades educativas para a 
municipalidade. Nesses casos, o Departamento ficou responsável pela programação das atividades culturais. 

63 http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=720216&pesq=impostoteatro&pasta=ano193, 
consulta em: 20/03/2017. 

64 http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=090972_08&PagFis=17673, consulta em: 20/03/2017. 
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diretamente por meio de seleção de peças e espetáculos que se apresentam em seu espaço, e 

indiretamente ao eleger as peças que seriam oficiais e premiadas pela instituição. No Ato n. 

86165, que estabelece a criação do Departamento, encontraou-se: 

 
Art. 3º - O Departamento de Cultura e de Recreação terá um Diretor a quem 
compete superintender, sistematizar e coordenar todos os serviços das diversas 
divisões Departamento. (Art. 2º e 3º do Ato nº 768, de 10 de janeiro de 1935). 
§ 1º - As Divisões e Seções são dirigidas, respectivamente, por chefes de Divisão e 
chefes de Seção, subordinada estes e aqueles, em cada uma das divisões, e aqueles, 
ao Diretor do Departamento. [...] 
Parágrafo Único - As atribuições dos funcionários de carteira serão determinadas 
pelo Diretor, chefe de Divisão ou de Seção, tendo em vista a capacidade, eficiência e 
tendências de cada um, independentemente das respectivas categorias. 
Art. 7º - O cargo de Diretor do Departamento de Cultura e de Recreação será 
provido na forma do art. 2º do Ato nº 768, citado, e os chefes de Divisão e de Seção 
serão providos mediante nomeação o aproveitamento de funcionários designados 
pelo prefeito, dentre os que pertençam ao quadro do funcionalismo municipal. 
Parágrafo Único - Os demais cargos serão providos por livre nomeação ou com 
aproveitamento de funcionários efetivos ou contratados observadas as respectivas 
categorias e as disposições do art. 11 do Ato nº 768, mencionado. [...] 
Art. 10 - Ao diretor do Departamento compete proferir todo e qualquer despacho de 
“deferimento” ou “indeferimento” fundado na legislação em vigor, salvo às partes, 
recurso ao Prefeito. (Ato n. 861) 

 
Mário foi designado pelo Prefeito reforçando uma política personalista, seguindo uma 

estrutura varguista de cima para baixo. E mesmo os outros cargos eram designados de acordo 

com o Diretor, formando um staff que cumpria a mesma lógica de construção de Gustavo 

Capanema. 

Os hábitos acabaram formatando os fazeres dos trabalhadores do teatro. Os vários 

agentes reivindicaram o provimento do Estado para a realização de suas obras, ainda que o 

debate propusesse divergências. Entretanto, a compensação é míope. Ao legitimar o Estado 

aceitando suas exigências de apresentação das obras, e se tornando dependente do 

financiamento, os produtores e artistas iniciaram um movimento de formatação dos 

espetáculos nos moldes dos interesses estatais de identidade nacional. 

A estratégia de criação de editais alinhavou os planos de governo, normatizando e 

formalizando o novo, uma invenção do que seria tradicionalmente brasileiro.66 A obra de arte 

- seja ela espetáculo, exposição ou apresentação - ao ser institucionalizada com orçamento 

estatal reservado e submetida a uma regulação, cedeu ao Estado o status de legitimador: uma 

apropriação simbólica pelo Estado. Aos artistas restou a concorrência pelo título e pela 

subvenção que, ao menos para os editais, foi sendo transformada numa relação de premiação 

beirando o clientelismo. Nesse período, a única arte que seria legitimada como brasileira seria 

                                                
65 Ver ANEXO 11 para maiores informações. 
66 A ideia sobre a invenção das tradições pode ser melhor explorada na obra: HOBSBAWM, E. RANGER, T. A 

invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
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aquela que responderia ao projeto nacional de formação de um mercado consumidor. Como 

consequência, os editais acabam por ser instâncias aparentes de impulsionamento de uma 

dramaturgia paulista e paulistana. As formas de seleção dos editais acabam por impor formas 

institucionais que regulamentam as artes num campo de poder. Por sua vez, os artistas, 

ocupam-se de uma apresentação por reconhecimento nacional e por obter conhecimento das 

autoridades das instâncias legitimadoras. 

Apesar de se concordar que o tema dos concursos da suite para danças populares 

pudesse criar uma teatralidade para o Brasil, metodologicamente, o foco do presente estudo 

partiu das políticas públicas dirigidas às produções teatrais realizadas do Departamento. No 

entanto, reconhece-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre essa divulgação dos 

fenômenos populares pelo equipamento neste período. Para tanto, sobre o assunto foi 

desenvolvido um breve tópico neste capítulo. A campanha em cultura popular iniciou-se e 

perdurou durante toda a gestão Mário de Andrade, mas foi sendo dissolvida conforme Mário 

foi sendo afastado do serviço público de São Paulo.  

Assim, as contas na principal estratégia de democratizar o acesso a uma cultura nunca 

foram corrigidas durante os 3 anos de gestão. As contas foram utilizadas como intrumentos 

políticos pelo Diretor, como uma verba fixa, e, por isso muito restrita (e pelo Prefeito para 

atingir as novas diretrizes do governo central). Consequentemente, para os editais, elas 

seguiram sendo: 
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Concurso Classificação Valores por colocação 

 

Fonte: Jornal Correio Paulistano 1930-1938. Coleta e tabulação da autora 
 

O caso inicial encontrado foi o de Francisco do Amaral Gurgel67, vencedor do edital 

dum drama de 1936. A série de cartas enviadas a Mário após o concurso demonstrou o 

estabelecimento de uma relação de amizade. O concurso concedeu a Amaral Gurgel, a 

montagem e execução por Procópio Ferreira, fato que iniciou uma parceria de montagens. A 

aproximação de Mário e Amaral Gurgel fez com que logo nas primeiras trocas de cartas, em 

fevereiro de 1937, Amaral Gurgel demostrasse disponibilidade e interesse em trabalhar com 
                                                
67 “Amaral Gurgel também consta na lista dos grandes autores de radionovela. Francisco Inácio do Amaral 

Gurgel, filho de uma doméstica e de um funcionário público, nasceu em São Paulo [estado]. No ano de 1940, 
após ter colocado em cartaz duas peças teatrais, recebeu o convite para fazer novelas na Rádio Nacional. 
Auto-didata, escreveu textos e livros, além de ministrar aulas sobre a literatura radiofônica. Para criar um 
drama, Amaral Gurgel encontrava primeiramente um personagem-chave, oriundo da imaginação dele, de 
uma história que lhe contaram ou mesmo tendo como fonte a notícia de um jornal. Através deste personagem 
íam surgindo os conflitos, confirma o autor de Três Vidas, Penumbra, Alvorada, O Anjo, Poronga, Tercado e 
Coragem, Raça, Enquanto não Escureça o Sol e Travessuras de um Anjo.” (http://www2.carosouvintes.org.b 
r/amaral-gurgel-e-mario-lago/, consulta em 17/04/2018) 
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Mário no Departamento. 

A carta de Amaral se disponibilizando para algum emprego junto ao Departamento 

argumentou que ele tinha pouca proximidade de Mário, mas que conhecia sua família e alguns 

amigos próximos que sempre o aconselhavam a falar com o Diretor (primo de suas amigas): 

 
Ilmo. Sr. Mário de Andrade, 
 Eu sei que esse Ilmo.Sr. é cousa mais comercial que existe, tão antipático 
como um V.S. ou Cordiais saudações. Mas, não obstante tenha grande admiração 
pelo seu talento e já o conheça de há muito, quer pelos seus livros e artigos em 
jornais, quer pelas conversas com suas primas e com o sr. Pio Lourenco, nao tenho 
direito de começar esta com a palavra amigo ou com o brasileiríssimo 'meu caro'. 
 Feita esta justificação vá à carta: - O senhor, naturalmente, já deve ter 
desconfiado que é mais um aborrecimento que lhe vou dar. E acertou. Mas o 
culpado é o senhor mesmo e seus amigos. O senhor por me haver tratado com tanta 
amabilidade, mostrando-se bom como eu o julgava. Seus amigos por viverem 
aconselhando: - Peça ao Mário, ele é muito camarada. 
 Segunda justificação. Quando nao se tem direito a fazer alguma cousa 
procura-se todas as razões que nos desculpem. Mas vá de uma vez o pedido que lhe 
quero fazer. 
 Eu desejo mudar-me para São Paulo. Quero um ambiente maior e melhor. 
Onde eu possa trabalhar e progredir. Até aqui nada mais justo, bem sei. O mal (para 
o senhor) é que foi justamente ao senhor que eu lembrei de recorrer pedindo auxílio. 
Talvez, é o que pense, fosse possível um lugar aí no Departamento. Peço notar que 
não lhe estou pedindo um lugar de encosto, de protecionismo. Quero trabalhar e 
merecer um ordenado que me permita uma vida modesta. Se pensei no 
Departamento foi por me julgar com algumas habilitações para um lugar como é 
esse. O Departamento mantém uma revista, e eu tenho alguma prática de jornal, não 
só como colaborador, mas em revisão, organização de páginas, parte comercial, etc. 
Pelo Departamento, também, têm sido irradiados concertos, conferências, óperas, 
etc. E eu já trabalhei dois anos como ‘speaker’ e organizando a estação local. 
Ficharios, da discoteca, de músicas, etc. Ainda no Departamento é a Seção de Teatro 
e Cinemas e eu estara num trabalho que para mim será um prazer. E, mesmo aí na 
Diretoria, como escriturário, datilógrafo e até mesmo esteno-dactilógrafo, creio que 
eu poderia trabalhar. Resta saber se há vaga. 
Não quero que o senhor julgue tudo o que expus como cabotinismo de um homem 
de sete instrumentos. É a necessidade da vida atual e o desejo imenso de subir que 
me leva a fazer de quase tudo. Tenha já uma dezena de anos na Contadoria da 
Estrada de Ferra Araraquara. Mas nao quero morrer como um inútil que nada fez 
para vencer. Confio em mim e acredito, e muito, na sua bondade. 
Se nesta minha primeira tentativa o senhor der-me apoio, terá o meu sincero 
reconhecimento. Mas, se não lhe for possível ajudar-me, pode usar de toda 
franqueza que, em nada, mudaria a minha admiração pelo seu talento e 
cavalheirismo. 
Com um milhão de desculpas pelo tempo que lhe roubei, meus cumprimentos. 

Assinatura Francisco Amaral Gurgel (Duke) 
Araraquara, 13 de fevereiro de 1937. 
Meu endereço: 
Rua Carlos Gomes - 131. 

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondências, 
MA-C-CPL 3610) 

 

No mês seguinte, Gurgel enviou nova carta ratificando a montagem de sua peça 

premiada e certificando-se sobre as notícias de sua solicitação. Além disso, o escritor 

animado, em março do mesmo ano, apressava-se para concorrer com outra peça para o 
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concurso seguinte: 

Araraquara, 6-março-37 
Caríssimo Mário, 
Saúde e menos cacoetes da minha marca é o que lhe posso desejar. 
 Recebi hoje a sua carta e fiquei satisfeito. Vi, perfeitamente, que você nada 
me promete de certo, no entanto, o não alimentar esperanças é cousa bastante difícil, 
principalmente para um temperamento bem brasileiro como é o meu. 
 Quanto ao posto inicial de 4o escriturário, com 500$000 mensais, sei que me 
obrigará a uma vida bem apertada, mas, caso consiga, é um bom começo e eu 
aceitarei bem satisfeito. Fico aguardando que surja a oportunidade e que me venha o 
seu telegrama. 
 Fiquei bem contente em saber que Procópio vai montar a minha peça. É 
sempre um grande nome para apresentar este desconhecido. Não se esqueça de me 
enviar, por obséquio, um exemplar das outras peças também. 
 Já estou trabalhando em uma nova peça para o concurso deste ano. Já estava 
pronta. Estou apenas retocando e modificando diversas cenas que considero 
defeituosas. O tema é meio forte. Eu considero bem melhor que ‘Terra Bendita’. 
Mas nesses casos, o que vale menos é a nossa própria opinião. Se houvesse tempo, 
eu gostaria de escrever sobre o algodão. Mas fazer uma cousa maluca: o último ato 
passando-se em 1940. Uma espécie de profecia. Mas já longe se foi o tempo dos 
profetas eu seria internado num hospício com certeza. 

 Com meus sinceros agradecimentos, os meus cumprimentos 
Assinatura Francisco Amaral Gurgel 

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondências, 
MA-C-CPL 3611) 

 
Representando uma continuação, tanto de seus textos quanto da relação com o diretor, 

Amaral Gurgel voltou a se corresponder em 1938. Em nova carta, de 07/01/1938, Amaral 

Gurgel escreveu sobre sua nova peça escrita para Procópio Ferreira, trazendo como tema o 

golpe de 1937: 

Meu caro Mário. 
Saúde. 

Recebi sua carta e só respondo no ano seguinte. É o cúmulo do atraso, não? Em 
parte foi bom, pois se aproveito para enviar a você os meus votos de felicidade para 
38. Eu não sei se você será como eu que sempre gosto do ano que começa e sempre 
tenho a felicidade de achar que o ano que termina foi melhor que os anteriores. Mas 
creio que sim, pois você me parece otimista ao extremo. 
Quanto ao recebimento dos “contecos” se eu não lhe falei quando da minha vida não 
foi por acanhamento. Não. É que esperava que fosse demorar. E a visita foi apenas 
para conversarmos uns instantes. Quanto ao pagamento, se for possível sem a minha 
ida a São Paulo, poderá ser feito por intermédio do Banco, contra recibo. Despesas 
por minha conta, naturalmente. Poderá, nesse caso, ser feito por intermédio do 
Francez Italiano ou Comercio e Industria, Brasil, qualquer que tenha filial em 
Araraquara. Se necessitar da minha presença faça o favor de me avisar. 
Li nos jornais, que o Departamento vai mandar uma comissão gravar músicas 
regionais nordestinas. Você irá rever o Ceará ou fica esperando as gravações? Não 
acha que seria interessante uma comissão no interior do próprio estado também? 
Não só para gravar música, como colher lendas, linguajar, etc. É possível que já 
exista a ideia, e eu estou dando “palpite” fora de tempo. 
Estou terminando uma comédia para o Procópio. Creio que nesta semana ficará 
pronta. Aproveito o golpe de 10 de novembro para uma sátira contra os 
politiqueiros. Nesse trabalho, estou procurando fazer o que você disse: “ter a 
coragem moral de escrever como se fala”. Se tiver ocasião quero que veja essa 
comediazinha para julgar se consegui. Procurei fazer uma peça para rir. Há um tipo 
que eu julgo bom. É o do “Capanga". Um mulatão bem brasileiro. Com muita alma e 
com pouco juízo. 
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Vou parar. Quando eu me lembro da papelada que sempre existe em sua mesa, tenho 
remorso do tempo que tenho roubado de você. 

Até breve e um abraço do 
Duke 

Araraquara – 7-1-38 
(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade/Coleção Correspondências, MA-C-

CPL3613) 
 
Outro caso foi o de Alberto Leal (médico em Santos) que manteve relações próximas 

após vencer o prêmio do concurso. Sua carta de 11/03/1937 a Mário trata da peça que 

aparentemente também seria apresentada a Procópio. No documento Leal informou que não 

havia recebido notícias ainda, mas esperava a publicação do trabalho que havia sido revisado 

por Miroel Silveira e que aguardava notícias. (Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / 

Coleção Correspondências Passiva, MA-C-CPL1952). Diógenes de Saias, a comédia em 3 

atos, seria apresentada no Theatro Boa Vista68 no dia 03/12/1937, como consta em carta para 

Mário do dia 29/11/1937. 

 

Figura 1 – capa da publicação da peça Diógenes de Saias, Departamento de Cultura – São Paulo 

Fonte: Biblioteca do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo 

 

É certo que a cidade de São Paulo estava crescendo como nunca antes e que a maior 

parte dos artistas brasileiros se conheciam direta ou indiretamente. Um personalismo acaba 

sendo a regra e se foi sendo naturalizado, tendo em vista o quadro histórico, político e social 

do período. 

                                                
68 Para uma investigação mais apurada sobre o Boa Vista: http://www2.eca.usp.br/cdt-inventario/exibe_teatro/1 

29, consulta em 22/04/2018. A base contém a biografia de vários edifícios teatrais. 
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O Departamento inicialmente tinha certa autonomia de gestão contábil, porém uma 

das restrições para as peças era a de que se seguissem a moral e bons costumes, 

principalmente nas atividades ligadas ao Serviço de Parques Infantis.69 No Ato n. 861, sobre a 

Seção de Teatros e Cinemas, pode-se verificar o seguinte trecho: 

 
Art. 20 - A Prefeitura estabelecerá medidas enérgicas contra a produção 
cinematográfica ou teatral ofensiva à moral e aos bons costumes, proibindo a 
exibição ou apresentação de fitas ou peças que violem texto expresso de lei ou 
constituam elementos perniciosos à infância e à juventude. 

 
O Departamento acabou sendo centrifugado por essa dinâmica e serviu a essa 

finalidade. Num Estado Nacional extremamente paternalista, as demandas de cargos público 

foram direcionadas de acordo com o conhecimento e poder hierárquico que se poderia exercer 

sobre o subordinado. De 1930 a 1934, o quadro municipal se apresentou extremamente 

instável com dez prefeitos diferentes;70 em 1933, no mandato de Artur Saboia, as câmaras 

legislativas haviam sido extintas: 

 
No ano seguinte, Fábio da Silva Prado assumiu a governança da Cidade, 
caracterizando-se sua gestão pelas profundas intervenções urbanísticas e 
administrativas que realizou. Através dos ‘Atos de 1935’, reformulou e rearticulou 
vários setores da máquina burocrática, modificando completamente a estrutura do 
Executivo: eliminou a superposição de funções e o excesso de diretorias ligadas ao 
Gabinete, racionalizou a distribuição de competências, criando no mesmo ano o 
Departamento de Cultura e Recreação do Município. Teve de administrar Santo 
Amaro, anexada a São Paulo a partir daquele ano, por decreto do então interventor 

                                                
69 No ANEXO 11, Ato n. 861, sobre as normas das atividades dos parques infantis: “Art. 45 - Compete ao chefe 

do Serviço de Parques Infantis: 
a)  - estimular e coordenar as iniciativas, particulares e promover os estudos para a solução dos 

problemas inerentes ao assunto; 
b)  - cooperar com o chefe de Divisão em todos os trabalhos concernentes à localização, instalação 

e organização dos parques infantis; 
c)  - orientar e fiscalizar as atividades recreativas do Trabalho, o de Natal, festas infantis que, 

servindo a educação moral, social e estética das crianças e, revivendo os costumes tradicionais, 
contribuam para despertar o interesse das famílias por esses centros populares de saúde e de alegria; 

d)  - convocar, mensalmente, e, extraordinariamente, quando necessário, e sempre por ordem do 
chefe da Divisão, a Comissão Municipal de Parques Infantis, para informá-la sobre a sua atividade e 
solicitar a sua crítica e sugestões.” 

70 Joaquim José Cardoso de Mello Neto (24/10/1930 - 05/12/1930); Luiz Inácio Romeiro de Anhaia Mello 
(06/12/1930 - 25/07/1931); Francisco Machado de Campos (26/07/1931 - 13/11/1931); Luiz Inácio Romeiro 
de Anhaia Mello (14/11/1931 - 04/12/1931); Henrique Jorge Guedes (05/12/1931 - 23/05/1932); Goffredo 
Teixeira da Silva Telles (24/05/1932 - 02/10/1932); Arthur Saboya (como Diretor de Obras e Viação 
respondendo pelo Expediente da Prefeitura até nova nomeação, 03/10/1932 - 28/12/1932); Theodoro 
Augusto Ramos (29/12/1932 - 01/04/1933); Arthur Saboya (como Diretor de Obras e Viação respondendo 
pelo Expediente da Prefeitura até nova nomeação, 02/04/1933 - 22/05/1933 ); Oswaldo Gomes da Costa 
(23/05/1933 - 30/07/1933); Carlos dos Santos Gomes (31/07/1933 - 21/08/1933); Antonio Carlos Assumpção 
(22/08/1933 - 06/09/1934); Fábio da Silva Prado (07/09/1934 - 30/04/1938); Paulo Barbosa de Campos Filho 
(como Diretor do Departamento Jurídico respondendo pelo Expediente da Prefeitura até nova nomeação, 
01/02/1938 - 15/02/1938); Fabio Egydio de Oliveira Carvalho (como Diretor Sec. Justiça substituiu até nova 
nomeação). E posteriormente, Prestes Maia (nenhum partido) que ficará no cargo de 01/05/1938 a 
11/11/1945, nomeado por Ademar Pereira de Barros, interventor federal em São Paulo. (Disponível em: 
https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=288417, consulta em 11/02/2016) 
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Armando Salles de Oliveira. Constituída como uma subprefeitura, diretamente 
subordinada ao prefeito, a estrutura administrativa da antiga freguesia acabou 
integralmente absorvida pela paulistana. (QUEIROZ; PORTA, 2004, p. 45) 

 
As atas da Câmara Municipal de São Paulo puderam ser comparadas à contabilidade 

do Departamento Municipal feita por Mário de Andrade. Foi feito um estudo recortado sobre 

a normativa municipal, e seu impacto para o teatro, de acordo com as atividades 

empreendidas no Departamento e como afetaram o cotidiano paulistano. Diante desse quadro, 

as atas serviram como fontes de correlação com as atividades desempenhadas. 

Com o crescimento paulistano e, por consequência, do setor cultural, as tarefas 

burocráticas de organização eram pressionadas pelo desenvolvimento econômico municipal. 

O Departamento foi empenhado na educação e concretização da brasilidade sob os auspícios 

varguistas: 

O Departamento de Cultura é um organismo administrativo absolutamente 
particular. Em várias das suas partes é a primeira tentativa no gênero que se fará não 
apenas em S. Paulo, mas no Brasil. Como, pois, estabelecer, sem o apoio duma 
experiência anterior e nenhum exemplo, as despesas de organismos assim? As 
estimativas em casos destes só poderão ser feitas muito irregularmente e estão 
sujeitas a possíveis enganos. (Ofício do diretor do Departamento de Cultura ao 
prefeito municipal solicitando-lhe a aprovação de projeto orçamentário para o 
exercício de 1936. São Paulo, 15 de out. 1935. Processo 14.123/35 - AHSP/SMC) 

 
Assim, mesmo uma política de financiamento das artes também era intermitente, 

seguindo interesses estabelecidos por governos; portanto, foi possível constituir uma história 

da ideologia do Estado quando perscrutados os programas e ações para cultura. (URFALINO, 

2004, p. 10-11) 

 

2.2. Divisão de Expansão Cultural: teatro e teatralidade brasileira 

 

Na gestão Mário de Andrade, o financiamento incluía o setor de patrimônio imaterial, 

e as atividades artísticas e culturais (atuação no campo da promoção e difusão de atividades 

artístico-culturais) e educativas, como pôde ser observado na estruturação da instituição. 

(ANEXO 1) 

Mário e Alcântara mantiveram intercâmbio de ideias consistentes e intensas durante 

toda a década de 1920 e até 1935: 

 
Como ocorreu com Mário de Andrade, a familiaridade de Antônio Alcântara 
Machado com a forma teatral existe latente em muitos contos, mas não se cristalizou 
em produção significativa. Ampliando-se o campo de suas propostas para além do 
teatro, não podemos deixar de reconhecer seu mérito por ter-se antecipado, no plano 
das sugestões, às linhas da ficção brasileira modernista, de cunho regionalista, cujos 
frutos mais amadurecidos mal chegou a conhecer. (LARA, 1987, p. 8) 
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A sintonia entre ambos definiu os rumos sobre o formato que o teatro nacional deveria 

seguir e, mais especificamente, orientou a partir de críticas o teatro brasileiro, e paulista, e 

suas formas. A aproximação foi comentada por Santos (2002, p. 86) quando em 1926 Mário 

publicou na revista Terra Roxa, Do Brasil ao Far-west - Piolin:   

 
Os únicos espetáculos teatrais que a gente inda pode frequentar no Brasil são o circo 
e a revista. Só nestes inda tem criação. Não é que os poetas autores de tais revistas e 
pantomimas saibam o que é criação ou conservem alguma tradição efetivamente 
nacional, porém as próprias circunstâncias da liberdade sem restrições e da vagueza 
desses gêneros dramáticos permite aos criadores deles as maiores extravagâncias. 
Criam por isso sem leis nem tradições importadas, criam movidos pelas 
necessidades artísticas do momento e do gênero, pelo interesse de agradar e pelas 
determinações inconscientes da própria personalidade. (ANDRADE, 1926, p. 2 apud 
SANTOS, 2002, p. 86) 

 
Foi a partir da fundação do Departamento de Cultura que se pôde ensaiar as 

formulações críticas de Alcântara e M. Andrade debatidas na década anterior. “A atuação 

crítica de Antônio Alcântara Machado foi marcante e chamou a atenção do citado colaborador 

de Festa, W. Benevides, que em 1928 o vê como uma ‘voz no deserto’, e chega, mesmo, a 

cobrar do crítico uma contribuição mais direta para a criação de um teatro nacional.” (LARA, 

1987, p. 9) 

É importante ressaltar que o autor passou por um movimento de pensamento 

progressivo para a criação de uma teatralidade brasileira autônoma; se antes de 1925 suas 

críticas apontavam para o teatro europeu como um padrão para o teatro, até 1929 sua 

perspectiva já defendia outro posicionamento, como por exemplo, por uma educação do 

público e para um fomento da cena nacional, principalmente com fontes populares de criação: 

 
Com o tempo, a visão renovadora de A. A. Machado ampliou-se para além das 
fronteiras do texto, abarcando o espetáculo em seu todo, incluindo, também, as 
próprias salas de espetáculo e o palco, que teriam de sofrer modificações para 
atender as exigências de mudanças radicais. [...] Em sua opinião o problema do 
dramaturgo que se empenhasse na empresa não seria de público, nem de ator, mas 
outro. O problema ‘é saber qual o caminho seguir. E aqui está a outra grande 
vantagem de se tentar o teatro no Brasil. O que por ele se fizer há de ser cousa nova, 
e, portanto, nossa. Do contrário, é inútil’. Quanto à renovação do teatro brasileiro, ou 
melhor, sua criação, acredita que não se pode buscar elementos de fora. E os cita, 
revelando estar a par de muitos dos grandes nomes estrangeiros da época. Mas, a seu 
ver, o teatro brasileiro não deveria importar modelos. (LARA, 1987, p. 15) 

 
Uma das preocupações, tanto de Mário quanto de Alcântara, foi o desenvolvimento da 

relação do teatro e seu público, principalmente porque o conjunto de atrações culturais trazia 

uma subordinação às cenas europeias refreando uma possível emancipação estética e artística 

para o teatro brasileiro. Lara (1987, p. 38) chega a afirmar ao analisar as críticas de A. 

Machado: 
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A imagem que nos passa é a de uma plateia despreparada para encarar o teatro de 
modo sério, sem condição de captar o valor estético e social da literatura dramática, 
que como crítico defendia. Dessa visão superficial não escapavam mesmo os que 
arcavam com grande responsabilidade junto ao público, como o ator e empresário 
Leopoldo Froes ou o ‘comediógrafo’ e empresário Viriato Correa. [...] Em suas 
observações, Antônio de Alcântara Machado constata que a inexistência de um 
público específico de teatro em São Paulo, pois o fator que estruturava a plateia de 
um espetáculo não era intrínseco à representação em si. Até a busca de diversão era 
superada, em certos casos, pelo sentimento patriótico de grupos diferentes que 
constituíam parcelas do público, numa cidade já cosmopolita, nos anos 20. Em 
função da origem da companhia que se apresentava, formava-se uma plateia 
provisória, de nacionalidade correspondente, levada ao teatro por motivos patriótico-
sentimentais, e não por razões de ordem cultural. 

 
Ao que tudo indica, para o espectador, questões ligadas à identidade e migrações 

estariam mais urgentes do que uma discussão estética apurada e, portanto, ir ao teatro 

significava mais uma aproximação a suas culturas locais do que uma apreciação artística em 

si. Dessa forma, havia maior plateia para os projetos filodramáticos, ou aqueles que buscavam 

o tradicional teatro comercial, do que para um caminho teatral brasileiro mais autônomo. Uma 

questão levantada por Christophe Balme (BALME, 2012, p. 208-9 apud JUNQUEIRA, 2015, 

p. 226) foi a de que há uma desterritorialização quando as pessoas migram: “[um] 

deslocamento de pessoas que emigram e transportam aspectos de sua cultura para um novo 

ambiente”; assim, os empresários das artes teriam apostado nas demandas de espectadores 

desterritorializados. Sob a perspectiva da circulação de pessoas e capitais, o conceito também 

causaria um efeito de reterritorialização que, no entanto, é progressivo e reinventaria a cultura 

local. Sob a perspectiva desta pesquisa, mesmo a reinvenção da cultura local estaria fadada a 

submissão aos padrões europeus, já que as economias que dominavam o mercado brasileiro 

seguiam os padrões europeus de consumo de produtos culturais. Somada a essa análise, o 

adestramento colonizador que foi se formando ao longo da história do Brasil se mantivera e 

mesmo os debates sobre a descolonização ainda são cobertos, largamente, por leituras que 

partem pouco daqueles que foram colonizados e vão muito ao encontro de uma visão de 

fundamentação da colonização. Com base nessa ponderação, haveria uma ruptura dirigida, 

como que um quebra com uma lógica para que se continuasse com os mesmos agentes de 

poder e nas mesmas relações de poder. 

Mesmo no Rio de Janeiro, onde a experiência teatral já estaria mais consolidada: 

 
Na sua escassez, que beirava pela inexistência, esbarravam todas as iniciativas, 
todos os empreendimentos de cunho elevado, de propósitos construtivos, porque só 
podiam contar com ele os espetáculos de celebridades estrangeiras e os de caráter 
popular - revistas, mágicas, burletas. (NUNES, 1956, p. 31 apud LARA, 1987, p. 
40) 
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Essa constante desejava ser transformada em São Paulo pela implantação do 

Departamento. Alcântara, embora percebesse o escasso aprimoramento do teatro brasileiro71 

recomendava em seus artigos o estímulo à produção nacional - apesar das críticas ao 

empresariado – sugerindo uma solução pelo movimento desarranjado do cômico. Ao fomentar 

a arte nacional foi gerada uma modificação de sua postura frente ao objeto. Segundo Lara 

(1987, p. 53), nos anos 1920, Oduvaldo Vianna inaugurou uma nova cena, com O castagnaro 

da festa (1928), ligada mais ao cotidiano urbano que apresentava o tema da imigração italiana 

e o crescimento da cidade. As turnês italianas pela cidade, conjuntamente, tiveram papel 

decisivo para lapidar as críticas de A. Machado ao que ele chamou de movimento renovador 

(LARA, 1987, p. 88). A crise do teatro frente às inovações tecnológicas, para Alcântara, foi 

em realidade uma renovação estrutural do texto dramático, para além de um debate sobre a 

morte do teatro em contraposição ao cinema. De comédia passa-se a farsa, na qual a 

encenação teria papel principal.72 

As tentativas de projetos de estabelecimento de um teatro nacional propunham 

programas restritos a realidades sociais alheias a do Brasil: 

  
Embora impaciente com a realidade que via, em seu tempo, não alimentava a ilusão 
de assistir à criação de um teatro nacional a partir de iniciativas oficiais, mediante 
decretos que impusessem normas. Por isso combate duramente um projeto da 
Câmara Municipal de São Paulo, criando uma Companhia de Drama e Alta Comédia 
de São Paulo. [...] Acredita que a iniciativa oficial vinha incentivar as traduções, as 
peças de má qualidade, conforme já se fazia. Outro aspecto que censura no projeto é 

                                                
71 A. Machado atribui ao gosto do público um fazer rir suficiente para levar a plateia ao espetáculo, 

independente dos recursos utilizados: “A justificativa de A. A. Machado é de que não se representavam mais 
peças nacionais porque o público não as tolerava - juízo que coincide com o de Miroel Silveira, segundo o 
qual o enfraquecimento do interesse pelo ‘gênero nacionalista-regionalista’ se devia ao ‘excesso de 
encenações sem criatividade nos quais o caipira acabara se empobrecendo num clichê sem nenhuma 
autenticidade…’ A decadência sobreveio, portanto, pela saturação, pela falta de originalidade na produção de 
comédias que jogavam sempre com os mesmos tipos e situações. E com isso as companhias brasileiras 
recorriam ao repertório estrangeiro, apresentando peças traduzidas. Quanto ao repertório das companhias 
estrangeiras, que vinham ao Brasil, não se nota a preocupação em renovar. De um modo geral, sempre as 
mesmas peças que vinham, aliás se repetindo desde os anos anteriores, conforme nos demonstram os estudos 
de períodos mais antigos. E as modernas contribuições do teatro europeu de após-guerra somente com raras 
exceções, como Pirandello, eram apresentadas nos palcos brasileiros. Como sempre, os juízos críticos de 
Antônio Alcântara Machado se fundamentavam na qualidade das obras representadas enquanto o público 
estava voltado para outros aspectos, preocupado com seus ‘divos e divas’. Assim, de certo modo, o autor 
teatral, o comediógrafo e sua produção ficavam num segundo plano - mero pretexto para que os atores se 
apresentassem. O ator encarnava o próprio teatro em si e há casos famosos em que de tal modo a personagem 
se aderia ao ator que o público não permitia a variação.” (LARA, 1987, p. 53) Para a autora, nesse caso, o 
diretor seria a figura transformadora de padrões que estruturalmente continuavam nas vaidades de atores e 
nos lucros dos empresários. 

72 “Como é notório, a própria concepção de teatro muda, na visão do crítico, liberto agora da carga de uma 
formação intelectual na qual pesava, e muito, a tradição francesa. Longe vão os tempos em que elogiava os 
dramas passionais, de análise de casos patológicos, do ídolo de seus primeiros tempos - Bataille, ou seus 
seguidores. A leveza do teatro moderno - fantasia, divertimento - considerado como um espetáculo, um ‘jogo 
de teatro’, dispensando, em certos casos, até o enredo, é o que o entusiasma, nos fins da década de 20.” 
(LARA, 1987, p. 88) 
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a falta de autonomia da Companhia e do teatro, dando ocasião a interferências 
políticas: ‘Já temos um padrão arquitetônico oficial. Teremos um padrão dramático 
oficial’. A seu ver, a legislação viria a ser um entrave em lugar de um auxílio na 
questão do teatro nacional. (LARA, 1987, p. 99-100) 

 
Para ele, essa iniciativa engessaria as diversas formas nascentes que identificava como 

formações populares brasileiras a partir de elementos existentes no circo, no teatro popular, 

nas festas religiosas e tradicionais, nas manifestações mais ou menos artísticas da cidade e 

do mato, na canção, na lenda, nos divertimentos, na anedota, no carnaval.73 

As produções dos anos de 1930 foram fruto dos debates ocorridos na década anterior, 

assim como o estabelecimento de políticas voltadas para as artes cênicas. Em São Paulo, a 

cena foi alterada, principalmente, pelos fatores da imigração e uma política declarada de 

nacionalização das artes via institucionalização. Outro fator contundente para o incipiente 

mercado brasileiro do teatro foram as guerras mundiais que interromperam o fluxo das 

companhias estrangeiras no Brasil trazendo uma expansão das produções cênicas nacionais: 

 
[...] independente dos fatos que atingiam outros campos da arte, cuja produção não 
dependia tanto de fatores externos. Terminado o conflito, o teatro estrangeiro volta à 
carga, e é possível a comprovação do quase desaparecimento da corrente 
nacionalista do teatro, numa época em que a Literatura justamente aprofundava seu 
interesse na pesquisa do nacional, por volta de 1924. (LARA, 1987, p. 133) 

 
A experiência de construção de um mercado teatral brasileiro a partir de estruturas 

essencialmente europeias (ou dependentes do mercado europeu) nas décadas de 1920 e 1930  

esteve vulnerável frente à conjuntura econômica do proprietário do fazer teatral 

(principalmente, no tocante à cadeia produtiva que sustentava as turnês de companhias 

europeias). As  fendas volúveis para um fazer-se mais autônomo foram impulsionadas nas 

crises mundiais que afetavam essa circulação de companhias da indústria cultural europeia em 

territórios dependentes, como o Brasil; que, por sua vez, também era definidora das políticas 

públicas para o teatro, e se conformavam no controle da produção. O teatro em São Paulo (em 

formação), e brasileiro, estava subordinado às regras desses agentes até o Estado começar a 

institucionalizar seus equipamentos de cultura e assumir o financiamento das artes 

produzidas. Fato que poderia impulsionar a autonomia da cena brasileira, visto que adicionou 

mais um fator à forma de financiamento das produções artísticas. O que nos leva ao assunto 

primordial: a identidade que o Estado tinha interesse em subvencionar era aquela que emitisse 

                                                
73 Além disso, segue seus escritos tratando aspectos para um teatro brasileiro como: formação de atores, formas 

de representar, questões de autor e público, encenação, tipos de palco e de sala e legislação (LARA, 1987, p. 
100): “‘Abrasileiremos o teatro brasileiro. Melhor: apaulistanizemo-lo. Fixemos no palco o instante radioso 
da febre e do esforço que vivemos’. E complementa, sugerindo o aproveitamento de figuras do cotidiano da 
vida paulista: o operário, o italiano, o industrial, de origem humilde: ‘A escalada desse homem é o mais 
empolgante dos enredos teatrais’. E tipos que vêm do interior, da ‘terra roxa’: [...]” 



82 
 

os valores de submissão, que comprovassem a existência irrefutável da União e que 

concedessem a Vargas uma imagem de edificador do país.  

Diferentemente da Seção de Teatro e Cinema, a Divisão de Expansão Cultural 

empenhou-se numa agência de diversificação das experiências performativas (manifestações 

da cultura popular brasileira) dentro desse quadro de disputas por um teatro nacional e de 

direcionamento de políticas públicas, ao invés de propor-se a um teatro oficial brasileiro como 

desejava Capanema (Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade/Coleção Correspondência 

Passiva, MA-C-CP1622 e 1624). Dificilmente, o gestor Mário pôde se ater a todos os detalhes 

que ocorriam em todas as Seções, em meio a tantas variáveis emparelhadas, relatórios de 

diferentes tipos para a manutenção do equipamento e os atores da cena teatral paulistana. Em 

outra mão, ele se engajou em tratar dos fenômenos culturais brasileiros que ainda não tinham 

sido estabelecidos como produto cultural. 

 

2.2.1. Sobre Manifestações Populares 
 

Era chegado o momento do ‘desrecalque localista’ no pensamento teatral de 
Alcântara Machado, pelo qual o atraso poderia significar vantagem. Não é casual, 
portanto, que o salto metafísico idealizado por essa súbita ida ao povo levasse a 
enquadramentos amplos, dissolventes, populistas. (SANTOS, 2002, p. 101) 

 
Embora o debate sobre o teatro brasileiro em São Paulo tenha tido espaço reduzido em 

sua própria Seção, ao programar as atividades gerais do Departamento, Mário seguia uma 

orientação formada junto a Alcântara Machado. Um indício foram os gastos relacionados a 

manifestações populares encontrados em diversos documentos como no convite ao Congresso 

da Língua Nacional Cantada, realizado entre os dias 07 a 14 de julho de 1937. O Congresso 

tinha como foco romper com cacoetes e tentar realizar um exercício de identidade brasileira 

na música da língua que se fala no Brasil. Além das discussões, espetáculos de música e artes 

cênicas foram apresentados e separados em três seções (musical, linguística e uma plenária): 

 
Preocupado com problema tão importante [o da dicção brasileira], verdadeiramente 
básico para a música e especialmente o canto no Brasil, o Departamento de Cultura 
de São Paulo, resolveu fazer o Congresso da língua nacional cantado, para 
estabelecer as normas de como se deve cantar na língua do país. Este congresso 
reunirá estudiosos da língua nacional, especialmente foneticistas, atores teatrais, 
cantores, professores de canto e musicistas em geral. [...] Cantata n.106 (Actus 
Tragicus) de João Sebastião Bach, Malazarte de Camargo Guarnieri, Maracatu de 
Chico Rei de Francisco Mignone, bailado da Nau Catrineta (“pelas crianças 
proletárias dos Parques Infantis, do Departamento de Cultura, com músicas 
tradicionais nordestinas, textos e danças ginásticas, adaptadas à educação infantil”), 
Suíte Brasileira do compositor mineiro Sr. Hostílio Soares (inspirado no folclore 
nacional, apresentado pela banda da Força Pública e pelo Coral Popular do 
Departamento), e atrações durante o evento de canto coral pela diretora de ensino 
Vera Janacopulos em parceria com a Sociedade de Cultura Artística. (Convite 
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impresso do I Congresso da Língua Nacional Cantada, São Paulo, 23 de abril de 
1937; processo 34.691/37 (AHSP/SMC) 

 
A inserção das manifestações populares no Theatro Municipal foram a concretização 

desse debate, apontando para o rompimento de rótulos e padrões ligados a uma tradição que 

mal se encaixava na realidade social brasileira, como se: “[…] falsificasse[m] uma condição 

histórica dos sujeitos sociais brasileiros.” (SANTOS, 2002, p. 108) A atenção reservada por 

Mário a essas atividades representaram um recurso para a configuração inicial de uma nova 

teatralidade brasileira, principalmente quando apontou holofotes para as manifestãções no 

palco do Theatro e introduzindo as manifestações nas despesas do Congresso.  

Francisco Mignone74 foi um dos artistas da música que correspondiam a essa missão 

que Mário pretendia desempenhar; ele foi amplamente apoiado (ANEXO 15 e 16). Em 1936, 

ele se apresentava pela Seção de Divertimentos Públicos com um estudo sobre manifestações 

da cultura popular: 

PROGRAMA - Sábado, 18 de abril de 1936 - às 21h00 - 3º CONCERTO PÚBLICO 
do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA - ORQUESTRA 
SINFÔNICA - Dir. FRANCISCO MIGNONE 
1a PARTE 
F. MIGNONE - Maracatu de Chico Rei - (bailado afrobrasileiro) 
(1a audição em S. Paulo) 
a. chegada do maracatu 
b. dança das mucamas (pretas moças) 
c. dança dos 3 Macotas (ministros) e N’ganga, feiticeira de consagra que Chico 
Rei 
d. dança de Chico Rei e da rainha Linga 
e. dança do Príncipe Samba - eb. Filho deles 
f. dança dos 6 escravos, arrastando pedras para construção da igreja 
g. dança do Sinhô Branco e Sinhá Branca 
h. libertação dos escravos e quebra das cadeias com ouro arrancado da pia, que 
é entregue por Chico Rei ao Sinhô Branco. 
i. dança geral final. 
2a PARTE 
F. MIGNONE - 1a fantasia com piano (Ao piano Souza Lima) 
3a PARTE 
a. BELLINI - “Norma” - Abertura 
b. Albeniz Mignone - Astúrias 
c. Carlos Gomes - “O Guarani” – Abertura 

 
Mignone esteve bastante ativo e foi apoiado na gestão Mário com suas pesquisas sobre 

a cultura popular, mais ligadas a musicalidade e danças, das diversas regiões brasileiras: 

 
1937 - AGO - dia 30, 21h 
MÚSICA 
Quarteto Haydn; Trio São Paulo; Coral Paulistano, reg.: Camargo Guarnieri - 25º 
Concerto Grátis - [Departamento Municipal de Cultura] 
PEÇA INSTRUMENTAL 
Quarteto nº 3 em ré menor, op.18 - BEETHOVEN, Ludwig van 

                                                
74 O músico esteve ligado a projetos de formação da Comissão Nacional de Teatro e de um teatro lírico 

nacional. Ele apoiou o projeto para concursos de ópera pelo governo federal.  
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Quarteto Haydn 
Trio em ré menor, op.32 - ARENSKY, Anton Stepanovich 
Trio São Paulo 
PEÇA VOCAL 
Eu vi amor pequenino - GALLET, Luciano 
Rochedo, Sinhá - BRAUNWIESER, Martin 
Cascata de risos - LOZANO, Fabiano Rodrigues 
Casinha pequenina - 1ª audição - LORENZO FERNANDEZ, Oscar 
Orfãzinha - 1ª audição - BARROSO NETO, Joaquim Antonio 
Cateretê - 1ª audição - MIGNONE, Francisco 
Coro misto a 4 vozes 

(Documento cedido pela Sociedade Cultura Artística em 12/10/2017) 
 
Um levantamento sobre as ocorrências de apresentações de Mignone assinalou a 

importância anterior de seu trabalho artístico em São Paulo. A primeira regência (Orquestra 

de 60 Professores, em conjunto com Francisco Murino) registrada foi realizada em 

30/09/1918, financiada pela Sociedade de Cultura Artística. No ano seguinte, a mesma 

Sociedade produziu um recital, em 29 de abril em que ele acompanhou a violoncelista 

Fernanda Romaro. O levantamento demonstrou uma mudança gradativa em sua pesquisa 

artística conforme se desenvolviam as instituições de subsídio às artes; apontando um indício 

de que a própria forma de remuneração dos artistas estava em instabilidade. 

Abaixo a carta de Liddy, esposa de Mignone, demonstrou que a cena artística, em 

transitoriedade, também demonstrava instabilidade na definição dos contornos entre as 

diferentes linguagens das artes que já não eram suficientes para os fenômenos culturais 

brasileiros: 

Rio: 3-5-37 - Amigo Mário, Antes de partir, Xico me recomendou que escrevesse a 
você carta de um caso de Capanema, como porém esse caso ainda está por resolver - 
e quais os casos que ele acaba por resolver do mesmo? - foi esperando uma notícia 
concreta para comunicar a você, no dia 15 do mês passado, na reunião da Comissão 
de Teatro Nacional, o Xico despediu-se de Capanema e lhe contou a inesquecível 
prova de amizade que teve de minha parte. O homem ficou visivelmente 
impressionado pedindo com muitíssima insistência que o Xico fosse no dia seguinte, 
véspera de minha partida, falar-lhe pois tinha que lhe fazer encomendas para a 
Europa. O Xico foi - e foi recebido imediatamente! E teve empresa de ser incumbido 
de fazer pesquisas sobre teatro infantil na Alemanha e de mandar gravar o concerto, 
todo inteirinho, do dia 13 de maio! Ele receberia imediatamente, por intermédio de 
um ---75, Sr. Noronha, uma ajuda de custos e lá chegado deveria enviar, com toda 
regência os orçamentos para receber telegrama e --- o dinheiro em prestação!! Tudo 
isso eu devia relatar a você, logo que tivesse conhecimento da cifra dessa ajuda de 
custos e se fosse de 10 contos o Xico achava que era abuso ficar com eles, quais os 
seus 10 e eu devia para minha disposição essa soma! Você naturalmente já 
compreendeu que ficou tudo por isso mesmo e que os orçamentos que o Xico 
mandará ficarão, - mais esses! - arquivados para os biógrafos - ou médicos - do 
Capanema a terem material de sobra para as pesquisas futuras. - Uma última carta 
para o Xico chegou depois da partida. Eu, devidamente autorizada, a li com grande 
prazer e retransmiti por via aérea. Assustei-me com a tese que estou escrevendo! 
Nada disso Mário, limito-me apenas a tomar notas práticas e teóricas sobre o assunto 
tão interessante e depois o Xico dará a isso tudo uma forma de palestra-opinião sem 
pretensões, que será lida e assinada por ele. Eu irei, com indizível allegria - não sei 

                                                
75 Escrita ilegível. As palavras ilegíveis serão representadas neste documento pelo sinal “---”. 
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escrever allegria com um L só, parece que fica mais triste! - assistir o Congresso: 
uma modestíssima e escondidíssima admiradora de mais esse seu trabalho em favor 
de nossa cultura! Pensei que você fosse aproveitar esse feriado para dar uma 
‘voadinha’ até lá, mas o Sá Pereira me disse ter carta sua não falando nisso. Ele, com 
certeza, mandará a você notícia sobre o nosso concurso e sobre o curso que 
iniciaremos com as 30 crianças que escolhemos das 104 que se inscreveram. Creio 
que vai ser um trabalho bem interessante e útil para nós. - Fiz, de colaboração com o 
Sá Pereira, uma tradução de todos os dados, que estavam comigo, sobre o 
Departamento, para ser publicada na Alemanha e o Xico deu, já aqui, duas 
entrevistas em alemão!! para jornais de lá, falando com sincero entusiasmo de --- 
obra em São Paulo. - Recebi já 3 cartas aéreas e dois telegramas do Xico o que está 
ajudando a encurtar o tempo. Acho uma falta dolorosa do meu companheiro, pra lá 
de bom! - Mário, um abraço e lembre-se nós - Amigos! – Liddy (Arquivo IEB-USP, 
Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondência Passiva, MA-C-CP 1998) 

 
Não foram encontrados vestígios sobre o projeto citado acimo sobre o teatro infantil 

em 1937 na Seção de Teatros e Cinemas, é possível que o curso fosse parte dos projetos da 

Seção de Educação e Recreios – sob a direção de Nicanor Miranda - ou do projeto das Casas 

de Cultura. Quanto a relação de Mário com esses agentes da cena, como já citado 

anteriormente, Francisco Amaral Gurgel que foi ganhador do concurso de drama, aprofundou 

sua relação com o gestor do Departamento e até se propôs a fotografar os cateretês de 

Mignone: 

Caríssimo Mário. 
Saúde. 
Só hoje tive alguns momentos para responder ao “questionário”. Já distribui por 
diversas pessoas e diversos lugares. Mas como não sei se responderão ou não, juntei 
as observações colhidas por mim, nesses ou desses lugares. 
Quero ver se no próximo “batuque" que aqui houver, consigo umas fotografias ou 
“croqui”. O mesmo quero fazer com referência ao cateretê. 
E, por enquanto, é só. 
Com um abraço do 
Duke 
Araraquara 21/4/37 

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondências, 
MA-C-CPL 3612) 

 
Mário mantinha correspondências com seus colegas e amigos sobre seu trabalho e 

sobre sua vida pessoal. A referência ao questionário pode estar relacionada a um 

levantamento que Capanema pediu a Mário sobre obras teatrais de excelência, um estudo para 

a Comissão Nacional de Teatro76:   

 

Gabinete do Ministro da Educação e Saúde Pública 
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1936 
Exmo. Sr. Dr. Mário, de Andrade: 
Com o objetivo de estimular a formação de um ambiente propício ao 
desenvolvimento da arte dramática no Brasil, a Comissão de Theatro Nacional, entre 
outras iniciativas, resolveu promover esta de tornar conhecidas do grande público as 
melhores obras de theatro, que já se escreveram. 

                                                
76 Na qual Francisco Mignone estava compondo com outros nomes, como citado anteriormente. 
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Foi, assim, julgado conveniente fazer, desde logo, a tradução, em língua portuguesa, 
das obras que possam constituir a base de uma biblioteca brasileira de theatro 
universal. 
Para a escolha dessas obras, opina a Comissão de Theatro Nacional que nenhum 
processo será mais adequado e seguro do que organizar-se um inquérito entre os 
nossos intelectuais mais autorizados a falar sobre o assunto. 
Com tal intuito, foi redigida a presente circular, que tenho o prazer de remeter a V. 
Excia., pedindo-lhe a sua resposta, que, estou certo, representará uma contribuição 
significativa para a preparação da projetada coleção. 
O inquérito é o seguinte: Das obras de theatro (tragédias, comédias, etc.), de todos 
os tempos, e de todas as línguas (menos a portuguesa), quais as vinte que, a seu ver, 
podem ser apontadas, com os seguintes requisitos: 

a) serem obras primas da literatura; 
b) terem sentido universal e humano; 
c) serem capazes de despertar interesse no grande público. 

Certo de merecer a sua colaboração para esse trabalho, que se pretende fazer em 
benefício de nossa cultura, aguardo a sua resposta até o fim do próximo mês de 
dezembro, ocasião em que será feita a escolha das obras que devam ser traduzidas. 
Com as mais efetivas saudações, 
[Assinatura] Gustavo Capanema. 

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondências Passiva, 
MA-C-CP 1622) 

 

Além de Mário ter se negado ao pedido do Ministro, por trás desse pedido 

institucional, a solicitação demosntrou o desgaste funcional do Departamento frente à 

Comissão. Em outra carta, Capanema mostrou-se preocupado em manter a relação próxima 

com Mário, mesmo após a negativa: 

Gabinete do Ministro da Educação e Saúde Pública 
Meu caro Mário de Andrade, 
A sua carta de 10 de março sobre a questão das obras de theatro me obriga a dar-lhe 
uma explicação. O inquérito não pergunta quais as 20 melhores obras do theatro 
universal. A resposta de tal coisa seria realmente difícil e obrigaria a um trabalho 
hercúleo o sujeito que tratasse a resolução. 
O que se quer é uma lista de 20 peças, dentre as centenas que existem, com os 
requisitos enunciados na circular que lhe mandei. 
Vejo que no seu repertório há material para a resposta. Mas esta carta tem sobretudo 
um objetivo: dizer a você de minha estima e saudade e mandar um abraço. 
S. cordialmente 
Capanema. 
Rio,16-III-37 

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondências Passiva, 
MA-C-CP 1624) 

 
Ao seguirmos com as cartas de F. Amaral, por exemplo, foi possível notar a 

aproximação dos agentes envolvidos na produção da cena artística brasileira e a inserção dele 

nas redes de influência das artes. Como na carta apresentada anteriormente em janeiro de 

1938, de F. Amaral para Mário. Após 2 anos de troca de correspondência Amaral escreveu  

com maior tom de intimidade, demonstrando, inclusive, proximidade de Procópio. (Arquivo 

IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondências, MA-C-CPL 3613) 

Ao crescer em qualidade e quantidade, o entretenimento cultural criaria um mercado 
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próprio que se consolidaria como parte da estrutura do turismo e da indústria cultural do país. 

As festividades do carnaval, para além dos debates sobre cultura popular brasileira, exigiam 

uma organização de custos questionada por Mário; ele argumenta sobre esses gastos ficarem 

somente ao encargo do Departamento: 

 
Prefeitura do Município de São Paulo 

Papel p/ informação, rubricado como folha nº dois. 2 do processo nº......, de 19........, ......../.... /.... (a) 
.................... 
  
Sr. Prefeito 

Esta Diretoria passa às mãos de V. Excia. este pedido de 400:000$000 (quatrocentos contos de réis), 
feito pela Comissão de Divertimentos Públicos, para os gastos com o Carnaval. 

Em princípio, esta Diretoria nada têm a opor a esse pedido, pois incontestavelmente os festejos 
carnavalescos, se já o ano passado deram grande lucro ao comércio paulistano, e atraíram numerosa multidão 
de turistas a esta cidade, bem orientados como vão este ano pela Comissão de Divertimentos Públicos, trarão 
provavelmente, (este ano) maior benefício financeiro e turístico à nossa comunidade urbana. Sente-se, porém, 
esta Diretoria, bastante inquieta com tamanhos gastos, caso eles corram pela verba já outorgada ao 
Departamento de Cultura. Já demos 150:000$000 (cento e cinquenta contos de réis) para os festejos 
carnavalescos, o que somado ao pedido atual sobre a 550:00$000 (quinhentos e cinquenta contos de réis). Ora 
o Departamento de Cultura tem para o exercício do ano, uma quota livre de apenas mil contos. Desfalcado, 
assim de início, de 550:000$000 (quinhentos e cinquenta contos de réis), o Departamento conservará apenas 
450:000$000 (quatrocentos e cinquenta contos de réis), para os outros onze meses do ano, para suas 
iniciativas excepcionais. Isso não pode deixar de inquietar muito essa Diretoria, que além de certos gastos 
tradicionais como subvenção à temporada lírica oficial, tem pela frente o ano do centenário de Carlos Gomes, 
por exemplo!... Os festejos carnavalescos, afora uma ou outra rara manifestação (e ainda assim mesmo 
discutível...) positivamente não são de ordem cultural. Beneficiam eles ao turismo e principalmente ao 
comércio local. Em princípio esta Diretoria, nada têm a opor ao pedido, mas apresenta à consideração de V. 
Excia. estas observações, imaginando a possibilidade dos Rs. 400:000$000 (quatrocentos contos de réis) 
pedidos, correrem por conta de outra verba, que não a do Departamento de Cultura. Em caso contrário, o 
Departamento, ver-se-á terrivelmente prejudicado, em suas iniciativas futuras. 

1936- janeiro -17. 
[Assinatura de Mário de Andrade]  

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Departamento de Cultura, MACUL 003) 
 
No ofício apresentado a Fábio Prado, Mário considerou que o compromisso devesse 

ser compartilhado entre todas as instâncias e esferas da Prefeitura. Se somente o 

Departamento ficasse com o encargo, outras atividades ficariam prejudicadas ao longo do 

ano. O ofício demonstra que o gasto custaria mais da metade da quota livre do Departamento, 

550 da soma total de 1000 contos, resultando num montante de 450 para todas as outras 

atividades do ano. Esse exemplo, demonstra que a operacionalidade das atividades não podia 

ficar somente nos discursos sobre cultura. Exigia-se uma maior complexificação e controle 

das etapas da produção, já que esse processo se consolidava a partir da realização das 

atividades. E por sua vez, a avaliação delas serviria para alimentar as políticas públicas para 

cada setor do Departamento, posto que foi a primeira experiência do país em gestão pública 

de atividades culturais. 

Outro vestígio encontrado sobre a questão do evento carnavalesco foi um valor 

apresentado de 400:000$000 no canhoto de cheque de Mário, nominal a Amador Florence de 
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Mello e Feliciano Lebre com a data de 28/01/1936 (Arquivo IEB-USP, Fundo Mario de 

Andrade/Coleção Departamento de Cultura, MA CUL 112)
 
indicando um subsídio para a 

realização de um evento próximo do início de fevereiro. Feliciano Lebre de Mello fundou a 

Empresa Paulista de Diversões (inaugurou o Cine República em 1922) e foi sócio-fundador 

Casa Lebre que foi fechado nos anos 1920. É provável que o valor relacionado seja aquele 

que Mário se queixa no ano posterior sendo novamente o valor muito acima do que se poderia 

investir, visto que os gastos do Departamento também aumentaram. O valor seria expedido 

para a suposta empresa de Feliciano Lebre que cuidaria de todos os preparativos do evento. A 

quota livre do Departamento, assim, se dividia entre carnaval e as atividades já previstas 

como o Congresso de 1937.   

Os canhotos de cheque associados aos recibos de artistas e prestação de contas de 

espetáculos apresentaram os gastos que deveriam partir da quota livre, apesar dos gastos 

sempre serem vistos previamente e poderem ser recalculados e solicitados a partir de ofícios. 

O valor de 172 contos foi apresentado na prestação de contas do espetáculo Sombras do 

Império, uma das atrações do Congresso da Língua Nacional Cantada:77   

 
O I Congresso da Língua Nacional Cantada foi suscitado por pesquisas que tinham 
lugar no Laboratório de Fonética da Discoteca Pública. No Theatro Municipal, de 7 
a 14 de julho de 1937, discutiu o estabelecimento de uma pronúncia única, passível 
de padronizar o emprego da ‘língua nacional’ na encenação teatral, na ópera, na 
declamação e nas demais atividades artísticas e culturais que se servissem da língua 
falada e cantada. Escritores, músicos, musicólogos, filólogos e atores apresentaram e 
debateram teses. [...] A preocupação com o patrimônio imaterial foi uma constante 
na gestão Mário de Andrade. No intuito de investigar aspectos formadores de uma 
verdadeira ‘brasilidade’, realizaram-se pesquisas de manifestações da cultura 
popular no interior do estado de São Paulo e, na Bahia, Camargo Guarnieri 
participou do II Congresso Afro-Brasileiro. Essas iniciativas culminaram naquele 
que talvez tenha sido o mais ambicioso dos projetos do diretor do Departamento de 
Cultura: a Missão de Pesquisas Folclóricas. (CALIL e PENTEADO, 2015, p. 21) 

 
A princípio, levantou-se através dos canhotos a hipótese de que haveria mais respostas 

sobre como Mário administraria as apresentações em artes cênicas. O percurso da pesquisa 

demonstrou que houve realizações com verba reduzida; e mesmo Paulo Magalhães estava 

mais preocupado com questões sobre Cobrança de Direitos Autorais ligados a debates 

conduzidos na SBAT. Mesmo o Syndicato dos Trabalhadores do Theatro em São Paulo 

(SATED/SP) estava mais centrado em uma estruturação de seu corpo executivo e pouco nas 

ações definidoras de novas cenas paulistanas. Embora haja afirmações sobre um “[...] papel 

significativo no estabelecimento da profissionalização do campo artístico.” (PEREIRA, 2001, 

p. 74-75) Uma história do SATED, que leve em consideração seus próprios arquivos, ainda 
                                                
77 Ver ANEXO 10: documento digitado, exemplo sobre prestação de contas (CAIXA 0052 [DB de 001 a 185] 

sala 1, MA-Cul-044) Apresentar também o recibo do Congresso (MA-CUL-051) 
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não foi escrita. Alguns resultados foram apresentados nesta pesquisa sobre as intenções e 

formulações; no entanto, foi somente sob a perspectiva metodológica da formação de políticas 

públicas para o campo. Nesse quesito, o Syndicato participou ativamente no que tange à 

dramaturgia e à construção de um retiro para artistas (Casa do Ator), e pouco no que concerne 

a formalizações de pautas para a área, tais como: taxações sobre espetáculos, condições de 

trabalho dos artistas e técnicos, e remuneração, como as pautas de outras entidades similares 

que se formavam no período. 

 Paulo Magalhães se encontrava no Rio antes de receber o convite de Mário e estava 

montando espetáculos na Praça Tiradentes (A Ditadora, A Interventora, etc.). O assunto dos 

direitos autorais, discutido pela SBAT desde 1917, inseria-se num debate resultante da 

reivindicação dos artistas, principalmente cariocas, empenhados na construção de mais casas 

de espetáculos, instituição de formação de atores e garantia de direitos a atores e autores 

(CAMARGO, 2011). Paulo tratava de tirar o mofo  (DUARTE, 1987) do Theatro, cuidando 

mais da programação do que pensar uma identidade para o teatro brasileiro enquanto 

fenômeno da cena paulistana.   

Uma das questões visualizadas foi a ação da subvenção na vida profissional dos 

artistas. Um vestígio, posterior ao período analisado, foi o de que mesmo Abadie Faria Rosa - 

que em 1938 já havia assumido o SNT, como primeiro diretor - e Capanema se debatiam 

sobre essa prática de estipêndio como um efeito efêmero e pouco estrutural, e gerador de um 

ciclo de dependência. Até os dias atuais, essa continua sendo uma questão polêmica, pois cria 

uma transformação superficial das relações de trabalho e da obra artística no âmbito do meio 

teatral sem superar a questão da fragilidade da permanência de pagamento na profissão. 

Apesar de na década de 1930, a subvenção ter criado uma expectativa de abertura a novos 

grupos teatrais, a velha cena cômica se mantinha às mesmas custas: “Além disso, a concessão 

também se fazia, em algumas oportunidades, em consideração a relações pessoais, por ordem 

do diretor do órgão, do ministro e até mesmo do presidente Getúlio Vargas.” (DUARTE, 

1977) Como se pode observar nas correspondências de Mário de Andrade, Paulo Duarte, 

Oswald Andrade, Gustavo Capanema, Fábio Prado, Alcântara Machado, entre outros. Mário 

de Andrade relata ao amigo Rodrigo Melo Franco de Andrade78, a 12 de junho de 1937: 

                                                
78 “Rodrigo Melo Franco de Andrade nasceu em Minas Gerais em 1898. Advogado, jornalista e escritor, 

formou-se em direito pela Universidade do Rio de Janeiro. Foi redator-chefe (1924) e diretor (1926) da 
Revista do Brasil. Chefe de gabinete de Francisco Campos, ministro da Educação e Saúde Pública, foi o 
principal responsável pela indicação de Lúcio Costa para a direção da Escola Nacional de Belas Artes em 
dezembro de 1930. Chefiou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), desde a 
fundação do órgão, em 1937, até 1968. Morreu na cidade do Rio de Janeiro, em 1969.” 
(http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/rodrigo_melo_franco_de_andrade, consulta 
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Cá entre nós: cá o prefeito Fábio Prado tem procedido com tanta generosidade com o 
Capanema que estou bastante assombrado com a... não sei se diga muito entre nós, 
mesquinhez do Capanema. Repare: Apesar dos ataques violentos que sofremos este 
ano por causa de subvenções ao teatro dramático, já sem verba mais para isso, o 
Capanema pede teatro pra companhia Álvaro Moreira, já subvencionada pelo 
Ministério de Educação. Pede por telegrama e faz a gafe enorme de me telegrafar 
particularmente pedindo minha intervenção junto do Prefeito. Está claro que 
absolutamente não contei ao Fábio o telegrama recebido, estava matutando como 
havia de tocar no assunto com o Fábio, quando o chefe da Seção de Teatros [Paulo 
Ribeiro Magalhães], do Departamento, que é justamente ao mesmo tempo secretário 
do Prefeito, me telefona contando que o Capanema telegrafara ao Prefeito pedindo 
teatro. Tive um frio: imagina só eu, sem saber deste telegrama, indo (como já estava 
planejando) contar ao Fábio que recebera um telegrama do Capanema solicitando ‘de 
mim’ que dirijo os teatros, cessão de um! Salvei a gafe em tempo, mas como a coisa 
era engraçada, contei pro chefe da seção, que é meu amigo íntimo aliás, contei rindo o 
telegrama recebido. E vai, ele refaz a gafe, contando ao Prefeito! Chego eu todo 
lampeiro no Gabinete, pra tocar no assunto, mas o Fábio com um sorrisinho temível 
que ele tem, irrompe com esta: ‘Não posso recusar um pedido seu pra cessão dum 
teatro ao Alvaro Moreira, e como a prefeitura não tem teatro temos que alugar um?’ 
Era pergunta, era desafio diante de tudo o que tem sucedido aqui, era um despeitinho 
justo pelo desequilíbrio dos protocolos, era ironia, era um diabo de enigma. Tenho a 
lei de jamais consertar gafes. Fiz que não entendia e ataquei o assunto com a maior 
naturalidade, pedindo francamente o aluguel dum teatro. Que foi feito. Mas o Fábio 
então bem-humorado jogou as cartas na mesa e botou todo o mérito do caso em mim. 
Mandou telegrafar ao Capanema que a Prefeitura não tinha teatro, mas me obrigou a 
telegrafar por mim, pois que o Capanema pedia minha interferência que poderíamos 
alugar um teatro pra satisfazê-lo. Bem, alugamos o teatro, e você imagina que agora, 
chegando da viagem encontro mais este telegrama gafe do Capanema: ‘Recebi seus 
telegramas e muito lhe agradeço etc. Rogo ainda fineza transmitir meus 
agradecimentos ao Prefeito Fábio Prado’ (DUARTE, 1977) 

 
O documento acima demonstrou as relações próximas entre os agentes, tanto na cena 

cultural como na esfera político-administrativa. Eles transitavam em diversas áreas de poder 

da sociedade e estavam atentos todas as atividades da cidade. Magalhães, na chefia da Seção, 

buscou a manutenção de um teatro que tivesse um público instituído. Enquanto outras cenas 

tentavam romper com esse paradigma e procuravam auxílio público, sem muitas conquistas. 

Mesmo porque havia pouca formalização e uma organização burocrática ainda incipiente 

sobre a forma como os subsídios deveriam ser distribuídos e controlados. Não só o 

Departamento, como a Seção, estavam mais preocupados em estabelecer esse formato de 

controle sobre os subsídios e menos em fazer frente ao debate sobre o desenvolvimento do 

teatro brasileiro nos moldes até então debatidos. 

Os mecanismos se complexificam e o que esteve em jogo foram as finalidades dessas 

novas formas de subvenção. Mesmo em se tratando de organizar de forma mais isenta 

possível os formatos de apoio aos artistas e a vida cultural paulistana, verificou-se que os 

proventos criaram uma nova forma de manutenção dos mesmos padrões de interesses. 

As manifestações da cultura popular, ao serem apresentadas no Theatro Municipal e 

                                                                                                                                                   
em 22/04/2018) 
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pelo Departamento de Cultura, estimularam o olhar para uma nova relação com a cultura 

brasileira. Se o teatro apresentava dificuldades em ser normalizado para órgãos estatais79, as 

manifestações representaram uma singularidade impossível de ser classificada e fiscalizada. 

No mesmo momento em que as práticas teatrais acabam por ser encapsuladas pelos aparelhos 

estatais por meio de dispositivos políticos e concretos, desde a construção de equipamentos 

públicos e secretarias até o controle do conteúdo a ser veiculado: “Há a confluência entre as 

práticas de incentivo à cultura e as práticas repressivas, à medida que ambas exigem a 

'fiscalização', a classificação das manifestações culturais existentes.” (FIGARO, 2011, p. 32) 

Nesse transcurso, o Estado passa a ser o detentor legítimo da cultura brasileira que pretendia 

se propagandear com os públicos da burguesia urbana em construção.   

                                                
79 Como por exemplo o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), fundado em 1931. (FIGARO, 

2011, p.30) 
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3. SEÇÃO DE TEATROS E CINEMAS 

 
Divertimentos públicos, teatros e cinemas. E nem falei da Seção de Divertimentos 
Públicos, cujo chefe, sr. Amador Florence, lhe deu novo desenvolvimento, 
organizada já está a Seção sob o ponto de vista arrecadador. Em breve, sê-lo-á sob o 
cultural, pois a lei manda que se organizem e estimulem por ela os divertimentos 
inspirados na tradição do país, concursos públicos de planos para festejos e 
restauração de festas e bailados tradicionais ou populares. Nem falei sobre a Seção 
de Teatros e Cinemas, entregue aos cuidados do jornalista Paulo Ribeiro Magalhães 
que, por assim dizer, inaugurou para o Theatro Municipal um período de inteira 
renovação. Quer ver? De acordo com o parágrafo único do artigo 15 do Ato n. 861, 
foi assinado, em dezembro, entre a Prefeitura e a Sociedade de Cultura Artística, um 
contrato para a manutenção de uma orquestra sinfônica, obrigando-se a Sociedade a 
fazer executar, em 1936, oito concertos públicos, mediante a subvenção de cento e 
cinquenta contos réis, que será paga em quatro prestações trimestrais iguais durante 
aquele ano. Os programas, os regentes e os solistas serão de exclusiva escolha do 
Departamento. Ocupou o Theatro Municipal, no mês de julho, uma companhia de 
comédia francesa. Além do apoio moral, deu-lhe o Departamento de Cultura apoio 
material. O mesmo se deu com Companhia Lírica, no mês seguinte, a qual, além dos 
mesmos favores das outras, recebeu ainda um auxílio de duzentos e cinquenta contos 
de réis. Foi então oferecido ao povo um espetáculo gratuito, sendo levada à cena a 
ópera Madame Butterfly, de Puccini, irradiada pela quase totalidade das estações de 
São Paulo. Por aí se vê - terminou o prefeito Fábio Prado - que na função cultural do 
Departamento, o Theatro Municipal, outrora fechado quase o ano inteiro ou aberto 
apenas para espetáculos comerciais, desempenhou papel de relevo, como aliás vai 
acontecendo com todas as repartições, pequenas sejam elas, da organização cultural 
do município. E é de notar ainda que toda essa transformação do principal teatro da 
cidade se deu em seis meses de vida do Departamento. (PRADO apud CALIL e 
PENTEADO, 2015, p. 88) 

 
Na entrevista de Fábio Prado o que transpareceu foi que já no primeiro ano de 

funcionamento do Departamento, a política das Seções estava mais interessada em financiar 

obras mais comerciais que pudessem alimentar a Caixa80 do Theatro Municipal atraindo, 

assim, um público já estabelecido para suas apresentações. Como foi possível observar nos 

tópicos anteriores, Mário iniciou a transformação de uma política para artes com o foco em 

manifestações populares pouco reconhecidas, até então. Esses fenômenos alimentariam uma 

teatralidade brasileira para uma renovação marioandradiana da cena. A entrevista acima 

apresentou Paulo Magalhães mais ligado a uma gestão da programação do Theatro do que 

como um formulador crítico do projeto cultural. 

No Ato n. 86181, capítulo I, sobre a Seção de Teatros e Cinemas, foram esmiuçados 

muito mais os detalhes de como o cinema e as exibições deveriam operar em contraposição à 

atenção dada ao teatro. Esse destaque ao cinema demonstrou a preocupação com essa nova 

ferramenta e sua potência em difundir ideias: 

                                                
80 Quando utilizado no feminino, o substantivo significa: “Seção dos bancos e outros estabelecimentos 

comerciais ou de repartições públicas onde se fazem recebimentos ou pagamentos em dinheiro.” 
https://www.dicio.com.br/caixa/, consulta em: 26/03/2018 e https://www.priberam.pt/dlpo/caixa, consulta em 
26/03/2018. 

81 Ver ANEXO 11. 
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Art. 18 - As cessões e locações do Theatro Municipal para espetáculos líricos, 
concertos, festas cívicas ou de arte, serão estudadas no Ato que regulamentará esta 
lei. 
Art. 19 - A Divisão de Expansão Cultural incentivará todos os meios em prol do 
desenvolvimento do cinema popular educativo, pedagógico ou escolar. Para isso 
favorecerá: 

a) - Benefícios fiscais aos cinemas que sistematicamente exibirem fitas documentárias 
ou consideradas educativas pelo órgão competente da Secretaria da Educação ou 
pelo órgão competente do Ministério da Educação, ou por instituição de cultura para 
tal fim organizada; 

b) - Benefícios fiscais aos produtores nacionais dessas fitas; benefícios fiscais aos 
distribuidores dessas fitas, quando estrangeiras, sujeitando-se produtores e 
distribuidores a apresentações periódicas de um número de fitas educativas ao órgão 
competente para qualificação efetiva das mesmas; 

c) - Benefícios fiscais aos cinemas que forem postos por seus proprietários, 
arrendatários ou exploradores, à disposição da Municipalidade, uma vez por mês, no 
mínimo, para a realização de espetáculos educativos, fora das horas das sessões 
diárias; benefícios fiscais aos produtores nacionais e aos distribuidores em geral, que 
fornecerem à Municipalidade, uma vez por mês, os programas por esta requisitados 
e destinados a espetáculos educativos, que poderão ser mistos; cinema, teatro, 
música etc.; 

d) - Qualificação prévia de fitas educativas, submetidas a apreciação do órgão 
competente da Municipalidade pelos produtores e distribuidores em geral; 

e) - A realização dos espetáculos educativos acima referidos; 
f) - A realização sistemática de exibições pedagógicas nos parques infantis e nos 

estabelecimentos de ensino em geral, criando ou facilitando tudo que para isso for 
útil ou necessário, especialmente entendimentos com as autoridades competentes 
federais ou estaduais; 
Art. 20 - A Prefeitura estabelecerá medidas enérgicas contra a produção 
cinematográfica ou teatral ofensiva à moral e aos bons costumes, proibindo a 
exibição ou apresentação de fitas ou peças que violem texto expresso de lei ou 
constituam elementos perniciosos a infância e a juventude. 

 
O Ato indicou a atenção com o controle da produção cinematográfica e teatral 

submetida à Prefeitura, apesar de Fábio Prado ter declarado autonomia nas atividades. Nesse 

estatuto, demonstrou-se um Departamento com uma maior preocupação com a propagação de 

uma ideologia que atacasse uma moral - que estava sendo forjada pelo Estado Nacional 

autoritário - do que um debruçar-se sobre a particularidade estética do cinema e do teatro no 

Brasil. Por consequência, a definição das políticas públicas esteve recortada por esse viés e 

perspectiva. 

 Em 1930, 22 cinemas e 8 teatros coexistiram na cidade (MAGALDI e VARGAS, 

2000, p. 120). O teatro tentou entrar no mesmo ritmo que a produção do cinema com musicais 

e peças que lançavam mais das novas tecnologias (luz e sons) e até com experimentações 

cênicas que tentavam alargar os horizontes da cena brasileira. A comparação do cinema com o 

teatro, mais escancarava a dependência do cinema em relação ao teatro, desde os atores até a 

linguagem artística. 

 O contato delicado que ambas as linguagens mantinham foi umbilical, desde 

categorias formais até de material concreto, como espaços, figurinos e pessoas (atores e 
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trabalhadores). Alternadamente, os locais que abrigavam os cinemas foram os mesmos palcos 

em que se apresentavam peças, otimizando o espaço para que se mantivesse aberto. Da 

mesma forma que o Theatro Municipal era compartilhado pelas áreas de música (com 

orquestras e saraus), dança e teatro. O cinema foi um veículo que se encaixava na propaganda 

daquele período. Ao mesmo tempo que esse fator o fortaleceu apontando para uma autonomia 

do campo, trouxe consigo a crise da produção que as outras artes já vinham sofrendo 

anteriormente, com a concorrência tecnológica e inovações estéticas. 

O funcionamento executivo da Seção de Teatro e Cinema do Departamento de 

Cultura, que se encontrava mais direcionado a discussões em torno da utilização dos recursos 

do Theatro Municipal, operava paralelamente aos debates do Teatro-escola e da Comissão 

Nacional de Teatro. A Divisão de Expansão Cultural, a despeito do assunto, criava atividades 

mais amplas perscrutando as práticas culturais populares, mas ainda por serem reveladas 

como um fazer artístico.  

A grosso modo, considerava-se o teatro de revista como meio de popularização das 

artes cênicas. Todavia, pouco se tinha avançado em outras estéticas nacionais no que diz 

respeito à criação e à produção. O surgimento de um viés mais aproximado da arte como 

educação se deu com o Teatro de Brinquedo (com a Cia de Álvaro Moreyra) e com o Teatro-

Escola (de Renato Vianna), apontando novos horizontes para além do império do Ba-ta-Clan. 

O projeto do Departamento Municipal de Cultura, ao menos no que tange ao teatro, dialogou 

com esses projetos por causa da aproximação com campo da educação. 

Diversas iniciativas artísticas nacionais tinham sido impulsionadas pela restrição da 

circulação de peças estrangeiras no Brasil, causada pelo irrompimento da Primeira Guerra 

Mundial. Diante dessas circunstâncias o debate se aqueceu, uma vez que o campo teatral foi 

obrigado a olhar para si, para sua produção interna e para a diversidade de performatividades 

existentes como material de pesquisa, apontando para uma dinamicidade a cena brasileira. O 

teatro, ao se expandir espacialmente (para além do Rio de Janeiro e da resignação à 

reprodução de peças europeias) diversificando seus focos de criação, impulsionava a 

produção de novas temáticas. 

 

3.1. O Custo do Teatro 

 

As contas do Estado, neste período, revelaram desde um demonstrativo de receitas-

despesas cotidianos necessários para a manutenção do equipamento cultural, expressos em 

canhotos de cheques descritos pelo iretor geral, até a dificuldade de acesso aos recursos 
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essenciais para a sustentação e avanço do projeto cultural. Alguns instrumentos de 

financiamento da cultura puderam ser detectados em análise prévia da documentação, tais 

como o financiamento direto de projetos culturais e de serviços públicos. 

A princípio, o fato de haver ocorrências escassas nos periódicos deu indícios das 

dificuldades de base em que se encontravam os organizadores para chegar a um consenso 

sobre o representante público de um possível teatro brasileiro em São Paulo. Além disso, 

outra dificuldade decorrente foi a manutenção dos concursos - por meio da verba reservada 

sem reajustes -, os quais eram alvo constantes de ataques políticos da oposição. As críticas se 

expressavam principalmente nos jornais. A pesquisa sobre os canhotos de cheques do acervo 

de Mário de Andrade pôde ser associada à organização dos custos e gastos do Departamento, 

ainda mais porque envolvia questões idealizadas por Mário de Andrade, a ponto de ele mesmo 

arcar com alguns custos do Departamento para que se realizasse tudo devidamente, com os 

mínimos detalhes do cotidiano.82 Ao mesmo tempo, foi possível verificar a redução dos 

investimentos por meio dos orçamentos apresentados durante os anos de 1935 a 1938.83 

Ao perscrutar a documentação no Arquivo Histórico Municipal de São Paulo foi 

possível encontrar mais alguns documentos sobre as contas relativas aos concursos de peças 

realizados pela instituição. No Relatório de Atividades de 1936 (contido nos ANEXOS), 

como já referido anteriormente, aferiu-se a realização de dois concursos de peças dramáticas: 

 
[...] um de drama e outro de comédia. O júri foi composto dos srs. Cleómenes 
Campos, da Academia Paulista de Letras, do ator Manuel Durães, representante do 
Sindicato dos Artistas de Teatro e do dr. Nicanor Miranda, representante do 
Departamento de Cultura. Apareceram tantos concorrentes. O Júri não concedeu os 
primeiros prêmios. Os autores premiados foram os seguintes: F.I. do Amaral Gurgel, 
2⁰ prêmio, ‘Terra Bendita’ (drama); Fábio Torres, 3⁰ prêmio, ‘O Sacrifício (drama); 
Alfredo Mesquita, Menção Honrosa, ‘Em Família’ (drama); e Alberto Leal, 2⁰ 
prêmio, ‘Diógenes de Saias’ (comédia). (Processo n⁰ 45.308/37, Acervo do 
Departamento de Cultura de São Paulo (SMC), Arquivo Municipal de São Paulo 
(SMC/AHSP) 

 
Apesar da citação sobre os vencedores dos prêmios, poucas foram as notícias 

encontradas em periódicos sobre a audiência, as críticas ou a apreciação dessas peças. Um dos 

poucos vestígios foi o das datas de 04 e 05/12/1937, no Correio Paulistano, no qual critica a 

peça Diógenes de Saias por ter sido um fracasso; no entanto, considera ser a única peça 

premiável dentre os seus concorrentes. Não foram encontradas críticas para a peça O 

                                                
82 Até mesmo um ofício de abatimento da compra de um tinteiro para a mesa do escritório no Departamento de 

Cultura foi justificado como sendo “caro” e que, portanto, cairia “com seus cobres”.  (Arquivo IEB/USP, 
Fundo Mário de Andrade, Coleção Departamento de Cultura, DDC2-27) E mesmo a compra de flores para 
homenagear os artistas do palco. (ANEXO 7) 

83 Comparar o estudo que será seguido ao longo desse texto com o ANEXO 8, referente ao orçamento de 1938 
do Departamento Municipal de Cultura. 



96 
 

Sacrifício, além da publicação pelo Departamento de Cultura. 

 

Figura 2 – capa da publicação da peça O Sacrifício, Departamento de Cultura – São Paulo 

 

 Fonte: Bilioteca do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo 

 

No mesmo ano, 1936, houve concursos de: Peças Sinfônicas, Quarteto de Cordas, 

Mobília Proletária e Etnografia. No referido relatório destacou-se o orçamento do Theatro 

Municipal: 

Anualmente a Municipalidade consignava em seus orçamentos a importância de 
algumas dezenas de contos (40:000$000 em 1935) para despesas de reparos e 
conservação do edifício. Além dessa verba que era frequentemente ultrapassada, tem 
o Teatro por lei a sua Caixa, em que guarda as rendas de cessão do edifício e aluguel 
de seus pertences. Nesse ano de 1936 conseguiu a Seção que a verba de 40:000$000 
se conservasse intacta, revertendo para os cofres municipais e pôde, por essa 
experiência, não pedir mais verba idêntica para o exercício presente. Não quer dizer 
isso que o Theatro Municipal não precise de consertos. Vinte e cinco anos de 
atividade ininterrupta e nenhuma reforma completa, o Teatro precisa com urgência 
de uma transformação que não somente lhe renove a pintura interna e as tapeçarias, 
como lhe modifique os defeitos de visibilidade e aumente o número de localidades 
no auditório. (Processo n⁰ 45.308/37, Acervo do Departamento de Cultura de São 
Paulo (SMC), Arquivo Municipal de São Paulo (SMC/AHSP) 
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Segundo o documento, a Caixa do Teatro, quando entregue em 1935, tinha alguns 

poucos contos (menos de 3 contos de réis) e, em 1936: 

 
Regulamentadas as quotas de cessão e de aluguel dos pertences aos funcionários 
pagos pela Municipalidade,84 sistematizado o processo de programas oficiais, pôde a 
Seção aumentar consideravelmente o rendimento de sua Caixa. Esse rendimento, de 
acordo com a lei, vai sendo aplicado no movimento do próprio Theatro, e permitiu já 
este ano uma soma numerosa de pequenos melhoramentos internos, bem como o 
pagamento do pessoal extraordinário,85 contratado para funcionamento do edifício. 
(Processo n⁰ 45.308/37, Acervo do Departamento de Cultura de São Paulo (SMC), 
Arquivo Municipal de São Paulo (SMC/AHSP) 

 
No fim do exercício de 1936, a Caixa do Teatro encerrou seu movimento com saldo de 

18:241$900 (dezoito contos e duzentos e quarenta e sete mil e novecentos réis). Um saldo 

positivo frente ao saldo anterior em que possuía irrelevante verba de 3 contos de réis, somente 

da Caixa do Theatro Municipal de uma Seção do Departamento. 

Segundo consta no edital do concurso de peças (drama e comédia) de 1936 encontrado 

no Arquivo Municipal de São Paulo, os concorrentes deveriam seguir os seguintes padrões: 

 
Como Diretor do Departamento Municipal de Cultura, de São Paulo, faço público 
que se acham abertos, a partir desta data, até trinta de julho próximo, os concursos 
duma peça e duma comédia ou sátira, referido pelo art. 13, § 4⁰ do Ato 861, de 30 de 
maio de 1935. Estes concursos obedecem às seguintes bases: 1⁰ - As peças, tanto o 
drama como a comédia, deverão ter a duração comum dum espetáculo teatral 
completo. 2⁰ - O assunto do drama deverá de qualquer forma girar em torno dos 
problemas sociais provocados pela crise econômica do café, em 1929. 3⁰ - O assunto 
da comédia deverá de qualquer forma criticar, ou mesmo satirizar, a paixão 
desordenada da mocidade pelos esportes, em detrimento da cultura intelectual. 4⁰ - 
Todas as obras concorrentes deverão ser inéditas, originais, na língua do país. 5⁰ - 
Poderão concorrer aos dois concursos todos os escritores brasileiros natos. 6⁰ - Os 
trabalhos assinados por pseudônimo serão acompanhados dum envelope fechado, 
que conterá nome, pseudônimo, a residência do autor. 7⁰ - Cada trabalho deverá vir 
em cinco vias, todas datilografadas, sendo motivo de eliminação do concurso menor 
número de cópias ou manuscritos, a juízo do júri julgador. 8⁰ - O Conselho Técnico, 
da Divisão de Expansão Cultural, do Departamento de Cultura, constituirá o júri 
destes concursos ou nomeará júris especiais, compostos de três intelectuais 
brasileiros. 9⁰ - Os júris poderão anular estes concursos, ou distribuir apenas os 
prêmios que julgarem passíveis de distribuição, não cabendo aos concorrentes, por 
isso mesmo que aceitam as condições de concurso, nenhum direito a reclamação. 10⁰ 
- Os júris deverão apresentar o resultado de seus julgamentos dentro de um prazo 
proporcional a trinta dias para cada dez concorrentes. 11⁰ - Serão distribuídos, para 
cada um dos dois concursos, sete contos de réis, em dois prêmios, um primeiro de 
quatro e um segundo de três contos de réis. 12⁰ - O primeiro prêmio não poderá 
nunca ser desdobrado, podendo-o, no entanto, o segundo, a juízo do júri, ou dois 
segundos prêmios de igual valor, ou num segundo e num terceiro prêmio, 

                                                
84 Não foram encontrados indícios sobre os contratos que se referem ao termo aluguel dos pertences. No 

entanto, é possível que os eventos sociais que foram realizados nas instalações que o Departamento 
administrava pudessem ser realizados somente por funcionários ligados à Municipalidade, como podemos 
observar nas programações contidas nos ANEXOS sobre as programações de Escolas e Clubes. A verba 
arrecadada pelo aluguel do Theatro era controlada pela Caixa. 

85 Não foram encontrados documentos de contratação dos funcionários extras. Os canhotos de cheque (contido 
no ANEXO 7) apresentaram alguns pagamentos com nomes que não constam no staff do Departamento o que 
pode ser associado a esses serviços prestados, mas não identificados ainda. 
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respectivamente de dois contos de réis e de um conto de réis. 13⁰ - O drama e a 
comédia classificados em primeiro lugar, ficam provisoriamente de posse do 
Departamento Municipal de cultura, que terá direito à primeira representação deles e 
providenciará sobre isso, cabendo sempre ao autor quaisquer direitos autorais de 
representação do teatro. 14⁰ - As obras classificadas com quaisquer prêmios serão 
publicadas ainda inéditas, na revista do Departamento de Cultura, sendo oferecidos 
aos autores delas cem exemplares do número da Revista que lhes publicar a obra. 
15⁰ - Os autores premiados em primeiro lugar terão direito a uma separata de cem 
exemplares de publicação acima referida. 16⁰ - Os autores premiados em primeiro 
lugar serão membros natos do próximo futuro concurso do mesmo gênero. 17⁰ - Os 
escritores paulistas poderão concorrer simultaneamente aos dois concursos deste 
edital. 18⁰ - As obras não classificadas ficarão à disposição de seus autores. 19⁰ - Os 
originais deverão ser enviados à Seção de Teatros e Cinema do Departamento de 
Cultura, no Teatro Municipal, São Paulo, 11 de maio de 1936. Mário de Andrade - 
Diretor do Departamento de Cultura. (Edital referente a concurso dum drama e duma 
comédia. São Paulo, 11 de maio 1936; processo 58.767/36, AHSP/SMC) 

 
Como explicitado no documento, o conteúdo teria que ser balizado pelo tema do café, 

assunto que teve repercussão em diversos âmbitos. Em Santos (2002, p. 172), foi possível 

observar que o tema do edital reverberou nas atividades posteriores de Mário, resultando, 

inclusive, na escrita da peça que começou a ser planejada em 1933, mas sua escrita seria 

efetivada em 1942 e terminada em 1943: 

 
Café reúne um experimento teatral e um projeto […] Foi, talvez, nessa desesperada 
vontade de vir a ser, pronunciada como grito íntimo mas que se confunde aos corais 
dos trabalhadores, que Mário de Andrade tenha mais do que nunca se posto ao lado 
dos despossuídos e conseguido expressar o sentimento trágico da anulação social, 
num país em que a precariedade do auto-reconhecimeto burguês levou a tantas outras 
indefinições sociais. Já é um grande gesto, por meio do qual a forma da peça deixa de 
dissimular e mistificar os antagonismos de classe. Gesto de um grande artista e 
artesão, que procurou com o teatro proletarizar não apenas sua consciência, mas o seu 
trabalho. (SANTOS, 2002, p. 174 e 192) 

 
Samuel Campelo86 comentou em carta sobre, entre outros assuntos, a escolha do tema, 

                                                
86 “Samuel Carneiro Rodrigues Campêlo (Engenho Arimunã Escada PE 1889 - Recife PE 1939). Autor, ator, 

libretista, animador cultural e historiador. Responsável pela fundação do Grupo Gente Nossa, precursor da 
modernidade teatral no Recife, e no Nordeste.Conclui bacharelado na Faculdade de Direito do Recife, em 
1912. Entre 1912 e 1930 trabalha como promotor público na Comarca de Vitória de Santo Antão, 
Pernambuco, depois troca a magistratura pela advocacia e pelo jornalismo, radicando-se no Recife. Ocupa 
vários cargos na administração pública, especialmente o de diretor do Teatro de Santa Isabel, de 1930 a 1939. 
Participa do 1º Congresso Regionalista do Nordeste, organizado por Gilberto Freyre, em 1926, no Recife.No 
teatro, inicia-se, como ator, ainda adolescente, em 1905, no palco do Clube Esportivo Pernambucano, em 
Jaboatão dos Guararapes, com a comédia Bicho & Seu Rancho, de Ernesto de Paula Santos. Dedica-se ao 
teatro amador durante seis anos, período no qual funda e atua no Grupo Jaboatonense Frei Caneca, Núcleo 
Diversional de Tejipió, Polínia Dramática Areiense, Grêmio Dramático Familiar Arraialense, Distração 
Familiar Júlio Dantas e na companhia de Cândida Palácio e Otaviano Paiva, entre outros. Seu último trabalho 
como ator é o papel de "galã cínico", seu tipo predileto, no drama O Pirata Antonio ou A Escrava Andréa, 
em maio de 1911.Como dramaturgo escreve sobretudo comédias, sendo a primeira delas Peripécias de um 
Defunto (depois denominada Engano da Peste), escrita em 1909 e encenada em setembro de 1910, no 
Grêmio Dramático Familiar Arraialense. Ainda em 1910 estreia outra peça de sua autoria, O Amor Faz 
Coisas..., com o Grupo Dramático Espinheirense. Seu texto A Honra da Tia, é encenado no Teatro Moderno, 
em outubro de 1921, pela Companhia Alda Garrido. Em maio de 1926 a Companhia Nacional de Operetas, 
de Vicente Celestino e Ary Nogueira, está no Recife para uma temporada no Teatro do Parque. O empresário 
Ary Nogueira conhece Campêlo e se entusiasma com seu libreto de uma opereta "rigorosamente nordestina". 
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Firma-se então uma fértil parceria com Valdemar de Oliveira, que assina a partitura de Aves de Arribação, 
com estreia em julho de 1926, apresentando no elenco Vicente Celestino, Adriana Noronha, Carmem Dora, 
Eduardo Noronha, entre outros, com a direção técnica de Martins Veiga. Com essa opereta a companhia viaja 
para o norte. No ano seguinte, monta, no Recife, duas novas operetas dos mesmos autores, A Rosa Vermelha, 
que estreia no Teatro de Santa Isabel em janeiro, e a revista Sai, Cartola! (na qual Valdemar de Oliveira 
assina a música com o pseudônimo de João Capibaribe), em junho, no Teatro do Parque. Outra revista, Ih! 
Hi!, libreto de Samuel Campêlo e partitura de Nelson Ferreira, é apresentada pela Companhia Otília Amorim, 
no Teatro Helvética, em agosto. Para Maria Amorim e Ilídio Amorim, Samuel Campêlo escreve um entreato 
cômico: Os Vizinhos do Jazz-Band, em 1928. Volta à revista, em colaboração com Umberto Santiago, com 
Vitraux, encenada em Belém, em 1928, pela Companhia Nazaré. Em junho de 1930 leva à cena um sainete 
patriótico - Terra e Mar -, escrito para uma festa da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Recife. A 
Companhia Dulcina de Moraes-Manuel Durães estreia Uma Senhora Viúva, em julho de 1930, no Teatro São 
José, no Rio de Janeiro. Mais uma revista - Rapa-Coco - é montada, desta vez pelo Grêmio Familiar 
Madalenense, no Teatro de Santa Isabel, com partituras de João Valença e João Capibaribe (Valdemar de 
Oliveira), em dezembro de 1930. Essas operetas são representadas em quase todos os estados brasileiros, 
sempre com sucesso. Depois da revolução de 1930, Samuel Campêlo é nomeado diretor do Teatro de Santa 
Isabel e, no ano seguinte, funda com o ator Elpídio Câmara o Grupo Gente Nossa - GGN, informal teatro-
escola de arte dramática, de onde saem numerosos dramaturgos e técnicos. Esse grupo é a concretização do 
sonho do dramaturgo: um conjunto estável dinamizando a vida teatral da cidade, com participação de 
profissionais e semiprofissionais, um repertório, em sua quase totalidade, genuinamente brasileiro e, 
sobretudo, regional. A recém-fundada companhia teatral estreia com A Honra da Tia, de Campêlo, em agosto 
de 1931, no Teatro de Santa Isabel. Ao referir-se ao autor e ao GGN, em suas memórias, Valdemar de 
Oliveira assinala: "Não atribuindo grande valor à iniciativa, fui vê-lo, certa noite, na segunda metade de 31. 
Fiquei boquiaberto. Era o empreendimento em si, o idealismo de Samuel, o devotamento daquele grupo de 
artistas com os quais eram divididos os lucros da semana (sem que Samuel participasse deles), em suma: a 
realidade fascinante de um conjunto estável, no Recife. Pois, somente quando há conjuntos teatrais atuantes 
se pode pensar em fazer teatro". Em sua existência, de 1931 a 1944, o GGN obtém do público e da imprensa 
ampla aceitação, graças à tenacidade e à capacidade empreendedora de Samuel Campêlo. Segundo Joel 
Pontes, trata-se de um "homem que foi tudo no Gente Nossa - desde hábil propagandista a chefe seguro, não 
se eximindo nem de trabalhos mais duros, tomando do martelo e ajudando aos maquinistas quando era 
necessário. Um homem de luta e coração que fez numerosos amigos e pouquíssimos inimigos, ambos 
fervorosos, cuja estatura de pioneiro só pode ser aquilatada pelos que não estiveram nos acontecimentos de 
que se constituiu a parte central".O grupo encena textos de autores como José de Alencar, Américo Azevedo, 
Artur Azevedo, Armando Gonzaga, Paulo de Magalhães, Gastão Tojeiro, Oduvaldo Vianna, Corrêa Varela, 
Luís Iglezias, Cláudio de Souza, Joracy Camargo, Renato Viana e Abadie Faria Rosa e pelo estímulo de 
Samuel Campêlo vem à cena toda uma dramaturgia local de comédias, comédias musicadas, dramas, 
operetas e burletas. Por seu intermédio surgem autores e músicos como Silvino Lopes, Valdemar de Oliveira, 
Eustórgio Vanderlei, Augusto Wanderley Filho, Hermógenes Viana, Nestor de Holanda, Irmãos Valença 
(Raul e João Valença), Lucilo Varejão, Coelho de Almeida, Berguedof Elliot, Filgueira-Filho, Miguel 
Jasselli, Gaspar Moura, Umberto Santiago, Sérgio Sobreira, Luiz Lapa, Sônia F. Gourvitz, Nelson Ferreira, e 
outros. Os espetáculos do GGN são apresentados no Teatro de Santa Isabel, no Teatro do Parque e nos teatros 
dos arrabaldes que se espalham pelo Recife nos anos 1930, além de várias excursões ao interior de 
Pernambuco e à capital do Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas.Em parceria com Valdemar de Oliveira 
escreve uma nova opereta, A Madrinha dos Catetes, que estreia pelo GGN em dezembro de 1933 e, no ano 
seguinte, é montada no Rio de Janeiro pela Companhia do Teatro Musicado de M. Pinto, no Teatro João 
Caetano. A produção de Campêlo conta também com dois dramas, Mulato e S.O.S., considerados, na 
verdade, "alta comédia", pelo amálgama entre o cômico e o dramático. Mulato, publicado pela Sociedade 
Brasileira de Teatro - SBAT, é encenado pelo GGN, no Teatro de Santa Isabel, em maio de 1935. S.O.S. 
estreia em Belém, numa montagem de Renato Viana, em 1938, e faz temporada em Fortaleza. No Recife, 
essa peça é proibida pela polícia, que a considera "comunista”. Valdemar de Oliveira relembra na sessão 
fúnebre em homenagem a Samuel Campêlo, na Academia Pernambucana de Letras, o discurso de recepção 
que lhe faz em 1936: "O riso de Samuel Campêlo tem o seu 'clima' ideal no teatro, à boca da ribalta, fazendo 
rir as plateias. A sua obsessão, neste particular, é tão acentuada que não tem passado sem censura do público 
mais sentimental o fato do autor alternar continuadamente, em suas cenas, o pranto e o riso, a dramaticidade 
e a comicidade jogando sobre a fervura de certas situações dignas de lágrimas a ducha fria de um 'tiro' digno 
de gargalhadas. No libreto de Aves de Arribação, Samuel Campêlo, parece evitar a emoção alta do público: 
em pleno 'clímax' da ação dramática, joga o dichote do baixo cômico e aquilo é uma lâmina cortando o 
impulso emocional da plateia. As suas peças são quase todas para rir e os libretos que eu estraguei com a 
minha música são tratados de terapêutica hepática para uso interno do auditório. Só uma vez tentou o teatro 
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café, fortalecia a experiência paulistana e afirmava uma identidade local: 

 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES TEATRAIS - CASA DOS 
ARTISTAS - Grupo Gente Nossa - Associação Mantenedora do Teatro Nacional - 
SAMUEL CAMPELO – REPRESENTANTE - Teatro Santa Isabel - Recife 
Recife, 12 de maio de 1936 
Mário de Andrade 
 Ora bolas que eu sou mesmo muito pau para responder cartas. É o diabo da 
trapalhada da minha vida. Mas, enfim, um dia desemburro e lá vai poeira. Cá está 
sua carta de 14 de março com um bocado de coisas boas para gente ler e gostar. Não 
tem importância que você diga que entende ou não de teatro, que tivesse gostado ou 
de Mulato. O que me interessa em saber era se você tinha recebido a minha peça 
porque tenho um medo bruto do sr. correio. Mas recebeu e chegou até a dizer que a 
bichinha deve fazer ‘um bruto efeito no público’ Para que mais? O teatro é para 
mexer com o público. Muito obrigado, pois. 
 E que tal? Já se meteu na dolorosa empresa de construir os dois ou três 
teatros populares? Isto! Teatro popular, é que deve ser. É o que venho procurando 
fazer, embora sem os cabedais da inteligência de que você dispõe e os outros 
cabedais que maiores de que poderá dispor, por parte dos governantes. Teatro 
popular; o povo precisa aprender o caminho do teatro esquecendo o jogo seja de 
futebol ou do bicho… 
 E quando realizar a sua ideia conte comigo para o que quiser aqui desta 
minha terra que é também sua. E agradeço desde já a inclusão de Mulato no 
repertório. Mandarei outras peças minhas87 e de mais gente de cá de baixo: 
Valdemar Oliveira, Silvino Lopes, etc. 
 Que dois belos concursos teatrais você abriu no Departamento. E diz que não 
entende de teatro. Ah que se os que dizem entender, tivessem com o pobre doente o 
cuidado que você está tendo… São bons os temas embora discorde das restrições. 
Você diz bem em querer acabar com o mal entendimento que há contra São Paulo e 
por isto escolheu um assunto paulista para todos os escritores e um assunto geral 
somente para paulista. Acontece, porém, que fora de São Paulo, pouca gente 
conhece sobre aquele assunto da quebra do café não podendo escrever sobre ele. O 
outro tema é magnífico e dará uma comédia ‘gozada’. Quanta sátira deliciosa poderá 
surgir. E estou plenamente com a tese. Esse tal de esporte, com a sua fórmula chata 
mens sano, está estragando a nossa cada vez mais tuberculosa mocidade. Quem foi 
que já viu futebol servir aos pulmões? 
 Infelizmente não tenho tempo para escrever qualquer coisa para o seu 
concurso. Se não, eu lá iria, iria para ficar num cantinho da cerva, completamente 
desclassificado mas sem-vergonhamente iria até lá. Não posso e fica por isso 
mesmo. Mas… quando termina o prazo? 
 Não me esqueci dos instrumentos; o diabo é que me prometem e nada. 
Prometeram-me um gonguê, de maracatu, um instrumento de Xangô, um saxofone 

                                                                                                                                                   
dramático, com o Mulato. Mas, esta peça é ainda uma maneira de rir dos preconceitos sociais, uma atitude de 
bom humor em face de convenções sociais". Analisando o repertório do GGN e a importância de Samuel 
Campêlo nesse empreendimento, Joel Pontes chama a atenção para o incentivo dado aos escritores recifenses 
ou radicados na cidade, para concluir: "Não é possível estudar-se a dramaturgia dos pernambucanos, sem se 
dizer que surgiu por obra de Samuel Campêlo. Não entra em jogo aqui o valor estético do bloco ou de cada 
uma das peças. [...] Disso redundou o maior benefício que os conjuntos cênicos já prestaram à cultura 
brasileira. Dessa atitude, mais tarde repetida em outras bases pelo Teatro do Estudante de Pernambuco e 
Teatro Adolescente, de não fugir, de vincular a literatura ao teatro, o teatro à vida e ao momento. De criar 
uma como obrigação do escritor para com a literatura dramática. Samuel Campêlo foi o desbravador desse 
caminho e aí se encontra a ligação entre sua obra e o que existe de mais moderno e duradouro na dramaturgia 
do Nordeste”. (SAMUEL Campêlo. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São 
Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ pessoa5166 33/samuel-
campelo>. Acesso em: 26 de mar. 2018. Verbete da Enciclopédia.ISBN: 978-85-7979-060-7) 

87 Não houve mais notícias sobre as peças enviadas para Mário. Um estudo sobre a epistolografia de Mário 
pode ser um tema de grande valor para aprofundar o assunto sobre as relações entre os artistas e as formas 
estéticas que se desenvolveram no Departamento nesse período.  
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de papelão feito lázaros (será devidamente desinfetado em autoclave) etc e… nada. 
Farei força para que me deem e mandarei dizer assim que os tiver. 
 Remeto, sob registro a parte, diversos números de jornais com artigos meus e 
artigos seus ou para você. Deleite-se com os últimos e aborreça-se com os primeiros. 
Ou jogue-os fora se não quiser aborrecer-se. 
F. abraço [Assinatura] Samuel Campelo 

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondências Passiva, 
MA-C-CP 1584) 

 
A Crise de 1929 e a Revolução de 1932 produziam ecos que ainda apresentavam uma 

questão pela cidade e por todo o país. O concurso polêmico movimentou impasses que 

incomodavam uma elite do café derrotada servindo como justificativa aos ataques da oposição 

político-partidária. O Correio Paulistano aproveitou a oportunidade para apresentar suas 

críticas à administração do Departamento e imputar ao Prefeito, o descontrole sobre os 

assuntos que foram escolhidos para uso da verba pública. Acusações de nepotismo pedeteista 

(PDT) (Correio Paulistano, 19/01/1936) foram publicadas, referindo-se ao número reduzido 

de participantes que quisessem abordar o assunto.  No encalço do prefeito, 2 meses depois, 

foram veiculadas críticas apelativas aos gastos do Departamento alegando que a verba, sem 

utilidade, estava deixando de ser aplicada na educação primária. (Correio Paulistano, 

13/03/1936). Além das críticas frequentes às diversas atividades do Departamento, 

insistentemente, 5 meses depois, uma nova acusação de incoerência quanto aos temas foi 

apresentada pelo jornal. (Correio Paulistano, 09/07/1936) A nova apelação reivindicava que, 

ao invés de promover concursos com temas inoportunos, o Departamento deveria fazer um 

trabalho de censura aos anúncios em geral. E, no mês seguinte (Correio Paulistano, 

01/08/1936), em discurso na Câmara Municipal, Marrey Júnior (vereador do PRP), acusava a 

prefeitura de um gasto ilimitado como um culto da cultura. Na notícia, Marrey Júnior 

ressaltou a necessidade de o Departamento e a Prefeitura se responsabilizarem pela 

alfabetização em contraposição às atividades que estavam sendo realizadas, como 

conferências, concertos e a construção de salas para isso. 

No concurso de comédia deveria ser tratado o tema dos esportes como oposição à 

cultura intelectual. As críticas apresentadas com o mesmo cunho de provocação, continham 

acusações de dirigismo ideológico que diminuiriam os esportes como cultura nacional, 

associando o concurso a altos impostos gastos com o teatro (Correio Paulistano, 07/04/1937). 

Quase como uma sanção pela afronta da proposta temática, Achilles Bloch lança um projeto 

de lei para incentivar a cultura física (Correio Paulistano, 18/04/1937) que comprometeria 

uma parte da verba do Departamento como responsável pela manutenção. Não houveram mais 

notícias sobre o projeto, independentemente disso, o Departamento possuía programas 

específicos na Seção de Educação e Recreios que atenderiam o público infantil, 
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principalmente. Achilles Bloch, Marrey Junior, Orlando Prado, Abrahão Ribeiro, Gaspar 

Ricardo e Sylvio Margarido foram os 8 vereadores do PRP eleitos para a Câmara Municipal 

de São Paulo no ano de 1936. (Correio Paulistano, 26/06/1936) Além da suspeita de que o 

projeto fossse apenas uma afronta ao êxito que o Departamento estava tendo, após o golpe de 

1937, o vereador Bloch, Orlando Prado, Tenorio de Britto, Smith de Vasconcellos, Marrey 

Junior e Sylvio Margarido foram cassados, perdendo qualquer continuidade de manobras. 

 
Figura 3 – Vereadores Cassados pelo golpe de 1937 

 

 
Fonte: http://www.camara.sp.gov.br/apartes/wp-content/uploads/sites/9/2017/03/revista_apartes 

novembro1320a35.pdf, consulta em 22/04/2018. 
 



103 
 

A maior relevância dada ao conteúdo em relação à forma no parecer sobre os finalistas 

indica pouca especialização do campo da cultura; outro fator que evidenciou o baixo grau de 

complexidade do campo foi a falta de estudos do público para esses espetáculos dos 

concursos. Um outro indício da formação da cena foi a força que as experiências teatrais 

filodramáticas apresentaram neste período (e as turnês estrangeiras que passavam por São 

Paulo). Elas comprovaram a insuficiência de produções artísticas que compuseram o quadro 

que Mário e Alcântara apontavam como um possível futuro para o teatro brasileiro. Apesar do 

falecimento de A. Machado em 1935, Mário manteve a efetivação da ideia via Departamento. 

O projeto orçamentário da iniciativa cultural de 1935 para o ano de 1936 levou em 

consideração o ineditismo da experiência: “Por isso, algumas das verbas tiveram de ser 

fixadas com bastante elasticidade, de forma a prevenir erros detestáveis, que viriam entravar 

completamente algumas das belíssimas iniciativas do Ato n⁰ 861 de 30-V-1935, criador deste 

Departamento.” (Ofício do diretor do Departamento de Cultura ao prefeito municipal 

solicitando-lhe a aprovação de projeto orçamentário para o exercício de 1936. São Paulo, 15 

de out. 1935. Processo 14.123/35 - AHSP/SMC) 

No documento supracitado, uma menção sobre os gastos com as artes cênicas pôde ser 

destacada: 

 

Ainda uma consideração especial merece a verba pedida para a Divisão de Expansão 
Cultural. Essa verba excede um pouco as das outras divisões. Ora nem poderia ser 
de outra forma dado que as atividades dessa Divisão, lidando com artistas, e as 
dispendiosas manifestações do teatro, de concertos sinfônicos e outros, e ainda de 
uma Rádio-Escola, exigem necessariamente que maior verba lhes seja reservada. Em 
compensação são essas mesmas atividades as que irão beneficiar financeiramente a 
centenas de indivíduos da classe dos artistas musicais e dramáticos, classe esta das 
mais desprotegidas e que maiores lutas enfrentam e dificuldades horríveis para poder 
se sustentar e fazer arte. Ainda outra compensação de finalidade mais geral terá o 
nosso Município, caso seja concedida a este Departamento a verba que pede para a 
Divisão de Expansão Cultural: dentro de seis meses São Paulo terá de novo uma 
orquestra sinfônica fixa, terá pela primeira vez um teatro dramático funcionando 
regularmente, poderá apresentar um Trio permanente composto de grandes artistas, 
uma Discoteca Pública incomparável na América do Sul, e finalmente um cordel 
fixo capaz das maiores realizações polifônicas. Esta Diretoria suplica ao Sr. Prefeito, 
lhe seja dado o que pede em proveito da música e do teatro. É universalmente 
reconhecido que o teatro e a música são as mais socializadoras das artes. O drama e 
a comédia são as armas poderosíssimas que a arte possuía para edificação do povo, e 
sua formação tanto moral como política. Por sua vez o canto coral é o socializador 
mor do indivíduo. Talvez os maiores males de que sofre socialmente o nosso país 
jovem sejam o individualismo sem raça dos seus filhos, e a indiferença deles pela 
coisa pública. A obra mais gloriosa dos dirigentes da Nação, nesse sentido, tem de 
consistir na socialização e na caracterização nacional do Homem Brasileiro, que a 
cada passo, além da nossa dramática realidade já apontada, tendemos prejudicar 
tanto o internacionalismo contemporâneo como as correntes de imigrantes que nos 
buscam, vindos de todo o mundo. Esta Diretoria ousa afirmar que se o Departamento 
não tentasse, como que é de sua alçada, destruir esses males nacionais, teria 
deturpado o próprio espírito de seu organismo e o pensamento de que o criou. 
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(Ofício do diretor do Departamento de Cultura ao prefeito municipal solicitando-lhe 
a aprovação de projeto orçamentário para o exercício de 1936. São Paulo, 15 de out. 
1935. Processo 14.123/35 - AHSP/SMC) 

 

Ainda ponderando sobre o assunto da verba que era destinada, o documento 

apresentou reivindicações por maior porcentagem sobre os impostos recolhidos, que 

representava nesse período 10%. E, no entanto, Mário ressalta que seriam necessários os 20% 

como era feito no Rio de Janeiro (na época, Distrito Federal): 

 

É certo que conforme determina o art. 156 da Constituição Federal e ainda dos 
artigos 82 e 83 da Constituição Estadual, a Municipalidade de S. Paulo deverá 
aplicar ‘nunca menos de dez por cento’ da renda resultante dos impostos, na 
manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos, e reservará uma parte 
dos seus patrimônios territoriais para formação de fundos da educação. Ousa, porém, 
esta Diretoria considerar irrisório esse mínimo da fortuna pública destinado à 
Cultura, considerando que é pela cultura que o Brasil formará o homem brasileiro na 
sua idoneidade moral e nacional, criará a sua capacidade de trabalho e fixará as 
diretrizes psicológicas e a grandeza da inteligência nacional. A Municipalidade de 
São Paulo, que tem sido quase sempre a primeira nas mais gloriosas iniciativas 
culturais do país, e ainda agora deu o exemplo admirável da criação deste 
Departamento, sentir-se-ia certamente depreciada na sua importância e tradições se 
destinasse à cultura dos seus filhos nunca menos dos vinte por cento que a 
Constituição exigiu dos Estados e da Municipalidade do Distrito Federal. Seria um 
absurdo, neste sentido, que a Municipalidade de São Paulo se reservasse um lugar de 
inferioridade em relação ao Distrito Federal, quando por tantos lados lhe pode servir 
de exemplo. Assim, permita-se esta Diretoria sugerir a V. Excia. que soube 
constituir-se em pioneiro avançado da cultura nacional com a criação deste 
Departamento, fossem preliminarmente reservados nunca menos de vinte por cento 
dos impostos do exercício de 1936, para auxílio e verbas suplementares a este 
Departamento, durante esse mesmo exercício. (Ofício do diretor do Departamento 
de Cultura ao prefeito municipal solicitando-lhe a aprovação de projeto 
orçamentário para o exercício de 1936. São Paulo, 15 de out. 1935. Processo 
14.123/35 - AHSP/SMC) 

 

Por fim, solicitou a verba total de 3.499:660$000 (três mil, quatrocentos e noventa e 

nove contos e seiscentos mil réis), lembrando que a arrecadação até o dia 7 de outubro de 

1935 foi a de 34.505:612$680 (trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco contos, 

seiscentos e doze mil, seiscentos e oitenta reais); e, portanto, a verba solicitada chegaria a um 

valor até inferior aos 10% de direito por lei. Sendo assim, o resumo da distribuição da verba 

seria: a) setor de pessoal: 1.358:300$000; b) material permanente: 774:800$000; c) material 

de consumo: 137.860$000; d) iniciativas determinadas pelo ato 861: 423.600$000; e) 

subvenções determinadas pelo ato 861: 494.000$000; f) concursos determinados pelo ato 861: 

102:000$000; despesas diversas: 200:100$000; TOTAL: 3.499:660$000. 

Em 20/03/1936, o Correio Paulistano criticou a criação do Departamento pois 

considerava os 10% da receita municipal um gasto inútil frente às demandas do sistema 

educativo como a alfabetização. De fato, o Partido Republicano Paulista levantava a bandeira 
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da alfabetização nessas discussões mais como oposição ao projeto ligado à prefeitura de Fábio 

Prado, pois não apresentava um projeto afirmativo estruturado e alternativo, como reflexo das 

repetitivas acusações. 

Já a proposta orçamentária apresentada em 15 de agosto de 1937 para o ano de 1938 

totalizava 6.303:657:6000 e manifestava-se com algumas justificativas dos gastos.88 A 

documentação sobre o Departamento de Cultura expimiu uma orientação que pôde ser 

verificada junto ao acervo de Alcântara Machado, do qual foi possível transpor um debate 

para as artes cênicas que direcionou suas políticas públicas. Uma preocupação constante neles 

foi a criação uma identidade para o teatro brasileiro, mesmo que seja sob influência de 

produtos culturais estrangeiros previamente selecionados/qualificados: 

 
As tentativas dos autores brasileiros são tidas como de baixo nível, havendo 
dificuldade de se elevar o pieguismo das produções, apesar de encontrarem eco junto 
a um público propenso ao teatro leve, preferindo a comédia ao drama. A seu ver, três 
eram os tipos de comédia nacional: piegas, caricatural e de costumes. Todas com 
muito pobre técnica, muito parecidas, repetindo personagens e situações. A 
preocupação fundamental do crítico, na época, era com a produção dos 
‘comediógrafos’ sobre os quais colocava a maior parcela de responsabilidade quanto 
à criação de nosso teatro. A série de observações, negativas, que sintetizamos sobre 
a comédia brasileira, levou-o a formar juízos radicais, considerando o teatro 
brasileiro como inexistente: ‘O que temos de interessante em teatro é ainda tentativa. 
Um embrião informe’. Daí suas palavras de impaciência ao ter notícia da 
representação de peças brasileiras no exterior, o que lhe pareceu totalmente 
descabido: ‘Trate de nascer e crescer primeiro. Muito quieto. E depois apareça’. 
Palavras ditadas pela sua indignação, que se renova ante a notícia da criação de uma 
Academia de teatro: ‘O teatro brasileiro não tem nada. Nada de nada. Não tem 
peças. Não tem intérpretes: em troca terá acadêmicos’.  (LARA, 1987, p. 66-7) 

 
O estabelecimento do Departamento foi parte de uma ruptura, um marco peculiar em 

termos de gestão cultural frente à cena teatral que ocorria no Rio de Janeiro, já que se 

afiguravam bastante similares quanto às atrações e espetáculos. São Paulo era uma extensão 

das turnês direcionadas ou produzidas pelo Rio de Janeiro. Essa extensão representava mais 

uma oportunidade de expansão dos lucros do que propriamente uma rota teatral (WERNECK 

e REIS, 2012). Lara (1987) escreve sobre as turnês do fim dos anos 1920 e início da década 

seguinte: “Tradicionalmente se dá como fato assentado que as companhias estrangeiras que 

visitavam o Brasil apresentavam-se apenas em São Paulo e Rio, de regresso ou a caminho de 

Buenos Aires, voltando à Europa.”  (LARA, 1987, p. 135) 

                                                
88 Verificar tabela em ANEXOS. A tabela apresenta números apenas relativos à Divisão de Expansão Cultural 

(na qual a Sessão de Teatros e Cinemas estava contida) e o Resumo Geral das Contas. Não foram adicionadas 
as rasuras e anotações a lápis do documento. 
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3.2. Meios da Cena Paulistana 

 

Miroel Silveira registrou em sua obra de 1979, uma aproximação do Estado com o 

teatro que considerava essencial. Quanto à subvenção de turnês de companhias criadas no 

Brasil: 

Era notória a simpatia do presidente pelo teatro, mito anteriormente demonstrada, 
em forma prática, pela apresentação, quando deputado, de um decreto que foi 
aprovado e mais tarde promulgado, n.5.492 de 10 de julho de 1928, e que no meio 
teatral conhecia como ‘Lei Getúlio Vargas’. Esse decreto, em verdade, pela primeira 
vez concedia ao ator uma profissão reconhecida, um status social. A classe 
promoveu grande manifestação ao presidente revolucionário, no Campo de Santana, 
quando foi saudado pela nossa Itália Fausta, então presidente da Casa dos Artistas. 
(SILVEIRA, 1979, p. 238) 

 
Tânia Pacheco (1991, p. 5) protestou que mesmo as perspectivas mais humanitárias 

frente à cultura, na situação brasileira daquele período, a área foi colocada como secundária 

frente aos problemas urgentes de moradia, saúde e saneamento básico, fundamentais para a 

vida urbana. Portanto: 

A verdade é que, cortejada pela direita, rejeitada pela esquerda, coube sempre a 
intelligentsia papel de destaque, nesse cenário de mediação da luta de classes. Ela 
foi usada para legitimar o golpismo, para anestesiar a revolta, para maquiar a 
dominação e evitar o confronto. Cada avanço das relações capitalistas teve como 
contraponto modificações na visão de mundo da sociedade brasileira, às quais 
grande parte da produção intelectual estava indissoluvelmente ligada, numa relação 
de causa e efeito que tornam de certa forma inexorável submissão de uma classe à 
outra. É a história da cooptação, do adesismo, da bajulação servil. (PACHECO, 
1991, p. 6) 

 
A autora fez ressalvas de que nem tudo foi tão nítido como pareceu e, portanto, o 

projeto social contra-hegemônico nem sempre ficava claro. Muitos dos discursos dos meios 

de comunicação sobre a situação social em divergência com o Departamento de Cultura 

estavam alinhados aos interesses na manutenção de uns ou outros no poder. O Correio 

Paulistano foi um dos veículos de comunicação, que desde 1935 criticava a formação de um 

instituto de cultura. Em 03/04 e 03/05 de 1935, o periódico associa a má gestão do prefeito 

Fábio Prado ao conceder prioridade ao projeto cultural em detrimento da manutenção do 

sistema do ensino básico e da alfabetização. Quando a relação entre os dois projetos, tanto o 

de educação quanto o de cultura, não era divergente. 

A construção da nacionalidade brasileira e a relação com o meio teatral é um debate 

incansável desde o século XIX. Elizabeth R. Azevedo apresenta em Antologia do Teatro 

Romântico (2006, p. XII) sob o título O Drama Histórico e a Construção da Nacionalidade 

uma análise centrada em três peças: Calabar (Agrário de Menezes), A voz do pajé (Bernardo 
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Guimarães) e Sangue Limpo (Eiró). No tópico, a autora ressalta a questão racial como tema 

nodal nas peças para a formação da população brasileira. Com detalhes minuciosos, as peças 

trazem desde um sentido de que: “o ideal para a formação da nacionalidade seria uma 

convivência, em moldes europeus, entre os dois elementos íntegros, mas não integrados.” 

(AZEVEDO, 2006, p. XVI) até o da controvérsia sobre a mistura de raças: 

 
Todos sabem de que elementos heterogêneos se compõem a população brasileira, e 
os riscos iminentes que pressagia essa falta de unidade. Não é somente a presença do 
homem livre para escravo; são as três raças que crescem no mesmo solo, 
simultaneamente quase sem se confundirem; são três colunas simbólicas que, ou hão 
de reunir-se, formando uma pirâmide eterna, ou tombarão esmagando os operários. 
(EIRÓ apud AZEVEDO, 2006, p. XIX) 

 
As metáforas e perspectivas tratadas nas peças investem no choque da condição de 

escravidão e a superação social desse limite. Essas questões foram se desdobrando 

politicamente no desenvolvimento do Brasil e sempre direcionaram para um opositor comum, 

os portugueses. 

No período enfocado por esta pesquisa, as políticas para o teatro, dividiam-se em três 

vetores de poder que se relacionavam para definir qual seria o que teria maior peso dentro do 

cenário de centralização do Estado Nacional: Comissão Nacional de Teatro, Seção de Teatros 

e Cinemas do Departamento Municipal e o Syndicato de Trabalhadores do Teatro. O primeiro 

deles foi a Comissão Nacional que se transformou no Serviço Nacional do Teatro. Segundo 

Angélica Ricci: 

Depois de um ano de atividades o ministro Gustavo Capanema optou pela extinção 
da Comissão, com a criação de um novo órgão, de caráter executivo, o Serviço 
Nacional de Teatro, em 21 de dezembro de 1937. O SNT tinha como competência a 
implementação dos itens que couberam à Comissão estudar. Para o trabalho no 
órgão foram convocados vários elementos do setor teatral. Seu primeiro diretor foi o 
dramaturgo Abadie Faria Rosa. Também trabalharam no SNT os dramaturgos 
Gastão Tojeiro e José Guimarães Wanderley, o teatrólogo Otávio Rangel, entre 
outros. Abadie Faria Rosa detinha um grande conhecimento sobre o meio teatral, 
pois além de dramaturgo, crítico e presidente da SBAT em quatro ocasiões, era uma 
figura convocada com frequência para debater sobre as questões da área. Ao assumir 
o órgão em 1938, organizou um plano quinquenal no qual propôs reorganizar o meio 
teatral brasileiro a partir da melhoria das condições de trabalho de artistas e técnicos 
e do incremento da arte teatral. De acordo com o plano, em um primeiro momento 
seriam realizadas medidas imediatas, com a subvenção de companhias, de grupos 
amadores e de espetáculos de teatro infantil. Outro ponto prioritário era a criação de 
um curso voltado para a prática teatral. Em uma segunda etapa, seriam oficializadas 
companhias teatrais escolhidas a partir de um concurso, organizado o radioteatro e 
constituído um serviço de orientação aos amadores. Por fim, o programa propunha a 
instituição do Conservatório Dramático, uma distribuição de prêmios para os 
profissionais teatrais e a construção de grande edifício teatral, que também abrigaria 
o SNT e as organizações de classe. (CAMARGO, 2011, p. 6) 

 
Costa (2006, p. 17-8) considerou que a censura enquanto política tem relação com 

instâncias mais profundas de nossa cultura, que ficariam mais salientes em regimes 
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autoritários:  

A Censura, como se vê, esá longe de ser uma iniquidade promovida apenas por 
militares e policiais prepotentes. A tolerância, a complacência e, até mesmo, a franca 
adesão do público, das elites e das camadas insruídas da sociedade à censura 
também apontam para uma unanimidade em relação à ideia de que haja a 
necessidade de se acompanhar, coibir, vigiar e intervir na produção artística. […] a 
censura feita de maneira rotineira, burocrática e, na maioria das vezes, consensual e 
superficial em suas consequências, torna-se a expressão dos mais variados 
preconceitos e conflitos. Estes são permenentemente relacionados com nossa 
história – a dificuldade nas relações étnicas e de classe, o confronto entre o mundo 
rural e o urbano, e, ainda, a oposição entre a cultura popular, vigorosa e proletária. 
 

A Seção de Teatros e Cinemas do Departamento Municipal incluiu-se nesse nicho de 

ações. Além das peças que eram produzidas no Theatro, havia outras atividades cênicas 

gratuitas para o público que, geralmente, eram apresentadas no Teatro Boa Vista. Todavia, 

durante a gestão Mário de Andrade, foram pouco promovidas pela imprensa. Outro evento, 

aberto ao público, foi um festival dramático apresentado no Parque da Lapa. Segundo o 

Correio Paulistano, apresentou-se um arranjo de Branca de Neve (Correio Paulistano, 

12/01/1936). No ano anterior, o Correio de S. Paulo (03/05/1935) anunciou atividades foram 

recrutadas pela Seção de Parques Infantis, indicando que o festival dramático do ano seguinte 

pouco tinha a ver com a programação que o Theatro Municipal elaborava. Em 1935, 

atividades anunciadas estavam voltadas mais para gincanas e competições. Já na gestão 

seguinte, de Francisco Pati, a gratuidade das atividades era propagandeadas num formato de 

novidade pelos jornais; como uma pretensa popularização das artes que viraria marca de sua 

gestão. 

Outra atividade que se encontrava inserida no debate foi a formação de um teatro que 

se estabelecesse como oficial. No Correio Paulistano, Aristides De Basile89 pronunciou 

pequena nota sobre o "Teatro Normal”, em 14/01/1936: 

 
Teatro Normal em S. Paulo - O que nos disse Sr. Aristides de Basile - A propósito 
dessa iniciativa, que, parece, em breve será uma realidade, nosso colega de imprensa 
Sr. Aristides de Basile prestou, ontem, ocorre o paulistano seguintes informações: 
‘A criação do Teatro Normal, em São Paulo, é uma realização que não padece mais 
dúvidas. Aprovada pelo Departamento de Cultura será levada a efeito na primeira 
quinzena de abril, num dos principais teatros da Capital. É uma vitória brilhante que 
acaba de obter a classe teatral. Com a criação do ‘Teatro Normal Paulista’ surgirá 
uma literatura dramática de acordo com a nossa cultura, integrar-se-a o teatro 
brasileiro na sua missão artística universal, restaurar-se-a o prestígio moral e 
artístico do profissional de teatro, quebrando-se a corrente de preconceito que o isola 
da sociedade, e elevar-se-á o nome de São Paulo a altura que ele merece. O Teatro 
Normal Paulista encarará, com carinho, a questão dos espetáculos teatrais para 

                                                
89 “Dramaturgo, professor, jornalista e tradutor paulistano, nascido em 1902. Utilizou em seus escritos o 

pseudônimo de Jean Cocquelin. Escreveu as peças: "Três velhotes do barulho", "Ave sem ninho", 
"Senhorinha século XX", "O Dinheiro está aqui", "Soldado de sorte", "Na fita do amor", "O incrível 
Teodoro". Faleceu no ano de 1971.” (http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/Lista 
Logradouro.aspx, consulta em 05/01/2018)  
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operários e estudantes, oferecendo-lhes noites inteiramente gratuitas. Incorporará no 
elenco, também, mais tarde, os amadores que terão a seu cargo a representação de 
um ‘lever de rideau’. Determinará preços mínimos ao alcance de todas as bolsas, 
mesmo as menos favorecida pela sorte. Representará originais nacionais de 
preferência paulistas’. 

 
No mesmo periódico, do dia 07/03/1936, uma notícia indica que o Teatro Normal 

Paulista faria parte de um debate que envolvia o Syndicato dos Trabalhadores de Theatro de 

São Paulo e o projeto de Renato Vianna, o Teatro-Escola. No entanto, a documentação 

encontrada sobre as atividades ou contas do Departamento, durante a gestão Mário de 

Andrade, não registrou esses eventos. Na documentação até agora investigada, das primeiras 

atas do SATED à notícias e fotografias colecionadas pelo arquivo, a afirmação sobre uma 

pauta de formação profissional ou um projeto sobre o Teatro Normal não foi verificada. 

Contudo, as evidências apontam para um posicionamento do Syndicato como apoiador das 

iniciativas de Mário de Andrade. Mutuamente, demonstra-se a colaboração da entidade90 de 

base com a participação dos membros no júri para os concursos de peças do Departamento; 

embora ainda não se tenha pesquisas aprofundadas sobre as questões do SATED no período e 

sua fundação. 

 
Figura 4 – recorte de jornal sobre a formação do Syndicato dos Trabalhadores em Theatro 

Fonte: Acervo do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Espetáculo de Diversão de São Paulo 

 

O Syndicato teve sua primeira eleição em 05/07/1935. O Diário de S. Paulo de 

18/12/1934 anunciou a reunião de diversos artistas91 para a discussão acerca do 

                                                
90 Por entidade, na asserção aqui utilizada refere-se à organização, sociedade, insituição ou empresa; 

diferentemente do uso figurado como a referência a uma pessoa benquista ou do significado religioso como 
ser espiritual que é cultuado.  

91 Presentes na assembleia: Raul Soares, Danilo Oliveira, José Benedicto Maia, Henrique Dias, Alzira 
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funcionamento e nome do órgão de defesa de seus interesses econômicos. Nas atas do acervo 

do SATED/SP (1935-1938), pôde-se constatar uma preocupação maior na estruturação do 

órgão e uma concretização de espaços para os trabalhadores como a conquista de uma sede 

(Av. São João, 341), eleição da presidência e organização do corpo diretivo. Na ata do dia 

21/10/1936: 

 

Aos 21 dias do mez de Outubro de 1936, no Salão “Gomes Cardim”, do Conservatorio Dramatico e Musical de 
S.Paulo, gentilmente cedido pela Diretoria desse conceituado estabelecimento de ensino, realizou-se a sessão 
solene convocada pela Diretoria do Syndicato dos Trabalhadores de Theatro, em S.Paulo, sob os auspícios de 
um comissão de intelectuais composta dos srs. Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia, Corrêa Junior, 
(...)92 de Sylas, Rubens de Amaral, Alfred Thomé, Cleomenes de Campos, Rocha Ferreira, Machado Florence, 
Maximiliano Ximenes, René de Castro e Gastão Barroso - para o fim de homenagear-se o Presidente dessa 
entidade, actor Procópio Ferreira, por occasião da entrega do Diploma de Socio Benemerito do Syndicato a 
essa illustre figura do theatro nacional, procedendo-se, também, ao baptismo do pavilhão social do Syndicato. 
Às 17 horas, Procópio Ferreira deu entrada no recinto, que se achava repleto de altas autoridades, convidados, 
elementos da classe theatral e grande numero de gentis alumnos do Conservatorio. Sob palmas dos presentes e 
flores que lhe foram atiradas pela Comissão de Recepção, composta das actrizes Edith de Moraes, Olympia 
Leite, Leonor Navarro, Lucilia Freire, Carmen de Oliveira e Griseta Moreno, Procópio dirigiu-se à mesa, 
tomando assento ao lado da Exmª Srª Dª Maria Thereza de Barros Camargo, illustre deputada estadual que, à 
sua entrada no recinto, recebera igual manifestação dos presentes. Convidadas as altas autoridades e 
representantes a tomarem assento à mesa, o Vice-Presidente, em exercício, do Syndicato, sr. Abílio de 
Menezes, deu início à sessão, concedendo a palavra ao sr. Corrêa Junior para saudar o homenageado. O illustre 
homem de letras proferiu a seguinte oração: “Entendeu o Syndicato dos Trabalhadores de Theatro, em S. Paulo, 
fosse a mim confiada a agradavel tarefa de o representar, pública e solenemente, nesta encantadora 
homenagem. Outros motivos não atino em encontrar, para a justificação de tal investidura, que a certeza - de ha 
muito radicada no espirito de quantos nos conhecem - da sincera e fraternal amisade a que, ha cerca de vinte 
annos (com uma pertinancia nunca esmaecida pela distancia) mutuamente nos consagramos, eu e o nosso 
grande e querido Procópio. De facto, senhores, data dos primeiros dias de sua actuação nesta Capital a minha 
camaradagem com o admiravel comediate patricio. E as horas que se sucederam àquellas horas iniciaes, de 
rapidos encontros nocturnos no camarim, ou de livres tertulias entre os ensaios e os espetaculos, nada mais 
fizeram que robustecer e ampliar a nossa estima comum, estabelecendo entre o escriptor visionario e o 
comediante peregrino, fortes e definitivos laços de consanguinidade espiritual. Deve ser esse o imperativo 
único da procuração que me passastes, senhores do Syndicato, para, em vosso nome, exprimirao consagrado 
actor brasileiro, que ora me houve, as boas vindas e o agradecimento dos artistas de theatro em S.Paulo. 
Incidiria eu em feia insinceridade se, mal acertada a escola. Certo, nenhum de vós seria menos arguto a cumprir 
uma tão deliciosa incumbencia. A nenhum de vós falta, sem duvida, a necessaria eloquencia, nem fallece o 
necessario sentimento de justiça e admiração, para o desempenho, facil porque sincero, de uma tão grata 
embaixada. Achou, entretanto, o Syndicato, de bom alvitre obedecer, neste particular, os criterios da 
antiguidade. É um criterio que assenta em lei, como o do merecimento. Não se lhe pode oppôr nenhuma 
contestação juridica… Ora, eu sou, aqui, como vos disse, um dos mais antigos camaradas e admiradores de 
Procópio. E, de resto, fostes vós que, na vossa generosa soberania, me escolhestes para portador, neste 
momento, da vossa palavra de apreço e de gratidão à maior entre as figuras louvam a vossa classe. Exercendo 
na imprensa, ha bem perto de dez annos, as funções de noticiarista de theatro, acabei - talvez por força do 
habito - interessando-me vivamente pelo theatro nacional. É um problema, Senhores, a que, no Brasil, se tem 
dado tão diminuta importancia, que admira e comove verificar existirem ainda, entre nós, creaturas que se 

                                                                                                                                                   
Rodrigues, Abilio Menezes, Adelia Teixeira, Benito Rodrigues, Noemia Soares, Luiz Fortino, Thomaz 
Russo, Alvaro F. Correa, Theophilo Biasi, Amelio Diniz, Mr. Sardio, Israel Robim Sigieron, Jorge Silva, 
Modesto Souza, Elvy Dorty, Humberto Aponty, Nino Nello, Agostinho Souza, Tom Bill, J. Sampaio, Nicolas 
Tacheveloff, Vicente Felicio, Alvez Moreira, Tullio Berti, Rosita Rocha, Consuello Dias, Santos Militelli, J. 
Humberto Cunha, Aristoteles Penna, Manuel de Oliveira, Amador Bellegarde, Ernesto Cardoso, Karl Getell, 
Ananias Barbosa, Sylvio Silva, Ottilia Amorim, Constantino Bruno e Aristides De Basile. A reunião foi 
impugnada e remarcada. Nos anos entre 1935 a 1938, o Syndicato dos Trabalhadores de theatro se dedicou à 
estruturação administrativa e no projeto da Casa do Actor, um retiro para trabalhadores do theatro que se 
encontravam incapacitados. 

92 As partes ilegíveis do documento foram indicadas por (...) 
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decidam a abraçar essa carreira e, o que é mais espantoso que nella insistam. Em São Paulo, felizmente, 
delinêa-se um movimento superior e efficaz em prol do nosso theatro. No Departamento de Cultura da 
municipalidade, destina-se importante verba como premio a uma comissão julgadora dessas obras, convida-se a 
participar dessa Comissão um actor, indicado pelo Syndicato, ao lado de um representante da Prefeitura e de 
um membro da Academia Paulista de Letras. E o nome de Manoel Durães figura, assim, junto aos de 
Cleomenes de Campos e Nicanor Miranda no jury que decidiu sobre o concurso de peças theatraes organizado 
pelo brilhante escriptor Mário de Andrade. Essa solicitação feita do Syndicato para uma tão alta missão artistica 
- como a de julgar, num concurso da Prefeitura, os trabalhos dos concorrentes - é uma indicio do prestigio dessa 
agremiação e signal auspicioso do interesse com que os poderes públicos já estão encarando o destino do 
theatro em nossa terra. Não é tudo, mas ja é evidentemente uma preocupação séria e carregada de esperanças 
para os que lidam nossa ingrata área da cultura indigena. O estimulo publico se manifesta na assistencia 
numerosa e selecta que acolhe e applaude com entusiasmo os interpretes correctos e conscienciosos. Os jornaes 
registam com interesse e sympathia os trabalhos merecedores da preoccupação da critica. E o theatro, cujo 
desapparecimento se vem, com tanta precipitação, annunciando, continua vivendo a sua vida honesta e afanosa, 
divertindo a uns encantando a outros, na sua dupla missão de educar e distrair a humanidade insatisfeita. De 
resto, o theatro não é a unica victima dos faceis e falsos prophetas que pululam neste mundo. Já se tem 
boateado, tambem, por varias vezes, o estado de coma da poesia… Estou que esses vaticinios são de excellente 
effeito para a saúde das victimas. Dizem que quando se propala a falsa notícias da morte de alguem, o suposto 
defunto vai ter vida certa por muitos annos ainda. E o que está acontecendo com a poesia e com o theatro. 
Mesmo porque são ambos os dois expressões e reflexos palpitantes da vida humana. A humanidade necessitará 
sempre de vozes e figuras que lhe exprimam as alegrias, lhe traduzam os soffrimentos e sejam, afinal, o 
vehiculo das suas ansias e dos seus recalques. Ella precisará sempre reflectir-se nesse espelho de mil facetas 
que é o theatro, ou nesse crystal pequenino e maravilhoso que é a poesia. Ella desejará, sempre, vingar-se das 
suas imperfeições, numa caricatura humana, dessas que Procópio improvisa com o seu genio comico, ou 
prolongar-se numa lagrima, dessas que Dulcina de Moraes parece chorar mais com o coração do que com os 
proprios olhos… A morte do theatro é uma “blague” que passou da moda. Ha de haver um fundo de inveja mal 
contida no rumor dessa prophecia. Ha certos sujeitos pobres que não se conformam com a propria pobreza e, 
em vez de a removerem por processos aconselhaveis à sua situação, o único que fazem, por vingança 
pequenina, é falar mal e desejar a morte dos que são ricos. Para certos individuos, o theatro e a poesia são 
poesias que elles não supportam. E, como nunca chegaram a entender de uma cousa ou de outra, o melhor que 
acham é resolver dal-as como mortas. O peor é que quando são os proprios cultores do theatro e os proprios 
cultores de poesia os primeiros a querer pôr a ultima pá de cal sobre essas duas victimas! O theatro viverá, 
entretanto, por muitos annos ainda. E o theatro brasileiro, aqui representado por varias das suas mais 
expressivas figuras, ha-de ter, com certeza, um dos mais felizes destinos. Elle muito confia em você, meu 
grande e querido Procópio. Você, que o tem enaltecido como seu talento; você, que o tem servido com sua 
brilhante dedicação; você, que tem feito delle o maior, o único sonho de toda a sua vida de artista; você, de 
certo, continuará reservando-lhe o melhor de sua intelligencia e do seu coração. O “Syndicato dos 
Trabalhadores de Theatro em S.Paulo”, nesta hora em que me delega poderes para o saudar e lhe dar as boas 
vindas, quer que eu lhe diga também do seu reconhecimento e da suas admiração a você, e que eu lhe peça 
também para que, mercê do seu prestigio e do seu devotamento à boa causa do theatro brasileiro, possa você 
em breve tornar realidade os magnificos ideaes em beneficio desse theatro e de seus constantes e fieis 
servidores.Todas as forças humanas se igualam e se fraternizam, dentro do Syndicato, na obra de construção do 
bem comum. O mais modesto dos operario dessa obra é uma energia individual digna de amparo e do respeito. 
Essa perspectiva estabelece perfeita equidistancia entre todos os seus associados. Porque a finalidade do 
Syndicato é nitidamente e acentuadamente de assistencia social e humana aos artistas nacionaes. Nenhuma 
vaidade. Nenhuma linha divisoria. Nenhuma soubera differencial. Elle sabe - e se orgulha disso - que ha dentro 
delle figuras de varios talhes artisticos, de predestinado relevo. Elle rende as suas homenagens especiaes a esses 
elementos maximos que refulgem e dignificam a sua existencia. Mas o que elle deseja, sobretudo, é que na 
moldura da sua actividade haja como que uma só alma, como que um só pensamento, como que um sentimento 
único - a alma, o pensamento, o sentimento de fraternidade. Para isso tem elle, em verdade, contado com esse 
fino e elevado espirito que é você. A vertigem das acclamações publicas, a refulgencia dos salões fidalgos que 
se abrem de todas as partes cerca e estimula a sua brilhante vocação artistica, nada fez que você se esquecesse 
de amar os seus irmãos de sonho. Nada disso distrahiu o seu coração generoso da imagem da Arte, nem tirou 
do theatro brasileiro - porque essa gloria foi a Arte que a conquistou para você, porque foi a serviço do nosso 
theatri que avultou e resplandeceu, à vista de todos, o ouro do seu talento. O Syndicato dos Trabalhadores de 
Theatro em S. Paulo contava, até setembro ultimo, 924 associados, formando um esplendido quadro de 52 
medicos, 20 advogados, 10 dentistas e varios pharmaceuticos, que graciosamente attendem aos socios nesta 
Capital. Para attender aos socios em excursão nos Estados e no interior de São Paulo, conta o Syndicato com a 
gentileza dos mesmos profissionaes. O nome do Syndicato desfructa do melhor conceito no Brasil inteiro. São 
as melhores as suas espectativas actuaes. E tudo isso em dois annos apenas de existencia. A vontade ferrea e 
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carinhosa de Aristides De Basile, figura das mais estimadas nos meios theatraes de São Paulo, sucedeu, na 
presidencia do Syndicato, o maior actor da scena brasileira. Com essas duas azas poderosas, já se alcançou o 
Syndicato a grandes alturas. Cada associado é como que uma pedra para o admiravel monumento de amanhã. 
Nem tudo se pode alcançar de repente. Sabem os artistas de São Paulo que você, meu querido Procópio, por 
mais que tenha feito pelo Syndicato, muito pensará ainda em fazer por elle e pelo theatro brasileiro. Com esta 
certeza elles trazem agora a você os votos ardentes de felicidade na temporada a inaugurar-se amanhã no Boa 
Vista. Com esta certeza, elles reaffirmam a você, nesta solenidade tão enternecedora e tão justa, o muito que o 
admira e o muito que o estimam.” Terminado, sob demoradas palmas, o discurso do sr. Corrêa Júnior, o Vice-
Presidente em exercício, deu a palavra ao sr. Procópio Ferreira para responder. Começou o orador por 
accentuar o quanto se sentia confortado com a manifestação carinhosa e espontanea que, sob a iniciativa dos 
seus companheiros de direção do Syndicato dos Trabalhadores de Theatro, em S.Paulo, lhe era, no momento, 
feita, pois que, infelizmente, no Brasil, ainda vigora o injusto preconceito de que o actor e em homenagem a 
parte, na sociedade, um individuo pago para fazer rir ou chorar, mas a quem não se concede, no juízo da 
maioria, o direito de accesso ao lar e à sociedade. E, com immensa alegria, deparava, nessa solenidade, ao lado 
de companheiros seus de arte, figuras representativas das letras e da alta administração paulista, entre as quaes 
pedia licença para destacar a digna representante da mulher paulista que a Exmª Srª Dª Maria Thereza de Barros 
Camargo, que se dignara vir compartilhar com elle as honras dessa homenagem, como madrinha que ia ser do 
pavilhão social do Syndicato. Externa o pezar que causa a situação de abandono em que se acha o theatro, no 
Brasil, por parte dos poderes públicos, determinando um decrescimo de interesse, cada vez maior, da parte do 
publico. De nada lhe valhe o apoio dispensado por uma reduzida minoria de 20% de intellectuaes e de gente de 
cultura elevada, pois os restantes 80% não querem saber do theatro-arte, comparecendo às casas de 
espectaculos com o méro intuito de divertir-se. E por isso o actor é obrigado a fugir à finalidade nobre e 
principal de sua profissão que é representar para educar, levando à scena aquillo que essa grande maioria 
impõe, si não quizer passar por vicisitudes de toda a especie. Si isso não bastasse, os poderes públicos, não 
contente de não ajudarem a arte theatral, grava-na com impostos quasi prohibitivos. Em S.Paulo, então, terra 
que quer como si tivesse sido a de seu nascimento, pois aqui tem recebido os seus melhores e mais quentes 
applausos, aqui viu nascer a sua companhia e, por isso, aqui estabeleceu a sua residencia, adquirindo uma casa 
onde pensa poder repousar quando começarem a lhe faltar as forças para lutar na ingrata profissão que abraçou 
- em S.Paulo é prohibido ir-se ao theatro, pois para se ir é preciso pagar 15% do valor da entrada, taxa de que o 
mais inescrupuloso dos onzenarios se envergonharia. No entanto, cada vez mais se orgulha de ser actor, titulo 
que não troca pelas maiores riquezas e pelas mais seductoras honrarias. Como lhe parece bonito interpretar, 
nessa nossa maravilhosa lingua portugueza, as paginas mais bellas da literatura theatral! Como lhe é agradavel 
encarnar-se num personagem, para transmitir emoções ao publico! Tudo isso lhe faz esquecer, a miúde, a falta 
de estimulo ao theatro, no nosso paiz. Mais o conforto, ainda, dando-lhe esperanças de melhores dias para a sua 
arte, vêr como se delinêa, felizmente, nesta mesma S. Paulo, conforme acentuou o seu illustre amigo Corrêa 
Junior, uma mudança de ambiente e de mentalidade. De S. Paulo, que lhe fez o Brasil grande e forte, acredita 
que ainda venha partir a rehabilitação do theatro-nacional. Aqui, onde todas as iniciativas nobres e elevadas 
encontram campo fertil para a sua germinação e desenvolvimento, ha de se fundar o verdadeiro Theatro 
Brasileiro, aquelle sonho que vem alimentando desde a sua primeira mocidade e que julga que ainda poderá ver 
convertido em realidade. Lembra a promessa do Excellentissimo Senhor Governador do Estado de doar um 
terreno ao Syndicato, para a conversão material desse seu sonho, promessa que seria cumprida - jamais poz em 
duvida - pelas mãos bemfazejas da Exmª Srª Dª Maria Thereza de Barros Camargo, autora do projecto de lei a 
ser em breve apresentado à Assembleia Legislativa. Agradecia a todos a sua presença, aos illustres membros da 
Comissão patrocinadora da homenagem a sua gentileza e aos seus companheiros de Diretoria do Syndicato a 
iniciativa da homenagem, que o comovera e penhorára. Terminada a oração do Sr. Procópio Ferreira, que por 
varias vezes foi entrecortada de applausos vibrantes da assistencia e, ao final, calorosamente applaudido, o 1º 
Secretario, interino, do Syndicato, sr. Plinio Silveira Mendes, anunciou que ia se proceder ao baptismo do 
pavilhão social do Syndicato, sendo paranynphos a Exmª Srª Deputada Dª Maria Thereza de Barros Camargo e 
o actor Procópio Ferreira o Diploma de Socio Benemerito do Syndicato, pelo muito que o grande actor 
brasileiro tem por elle feito. A entrega do Diploma foi feita debaixo de palmas da assistencia. A seguir, o 
mesmo Director leu as seguintes comunicações de pessoas que se excusaram por não terem podido comparecer 
à solenidade: 1) - Cartão do Dr. Cantidio de Moura Campos, Excellentissimo Senhor Secretario da Educação e 
Saúde Pública; 2) - Telegrama do Dr. Henrique Bayna, Excellentissimo Presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado; 3) - Idem do Prof. Mário de Andrade, Diretor do Departamento Municipal de Cultura; 4) - Carta do 
Sr. J Quadros Junior, Socio-Benemerito do Syndicato; 5) - Telegrama dos srs.José Pires e Maria (...) Pires, de 
Casa Branca. Procedeu-se, então, ao baptismo da bandeira, tendo os paranynphos mencionados em cada uma 
das pontas da mesma e, com os demais componentes da mesa, sobre ella derramado taças de champagne, sob 
exclamações demoradas de toda a assistencia. Em seguida o Sr. Vice-Presidente, em exercicio, declarou 
encerrada a sessão. E, para constar, eu, Plinio Silveira Mende, lavrei a presente acta que vai por mim e por 
todos os presentes, a principio, assignados.  
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São Paulo, 21 de Outubro de 1936.  
 O 1º Secretario, interino: [Assinatura Plinio Silveira Mendes] 

(Acervo do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão de São Paulo) 
 

Correa Júnior93, em seu discurso, relembrou o reconhecimento da Municipalidade 

frente ao exercício profissional dos atores por meio dos editais que legitimam e reconhecem o 

                                                
93  Em artigo intitulado Corrêa Júnior, o pioneiro do radioteatro no Brasil, o autor Aramis Millarch 

(25/02/1990) comenta sobre o poeta: “As comemorações dos 80 anos de Emiliano Perneta (03/01/1866-
19/01/1921) embora só venham a acontecer dentro de um ano já justificaram algumas primeiras 
preocupações do Centro de Letras do Paraná para que a obra do autor de "Pena de Talião" seja devidamente 
revalorizada. O centenário de nascimento de Dario Vellozo (Rio de Janeiro, 26/11/69 - Curitiba, 28/09/1937) 
há 20 anos passados fez com que o Instituto Neo Pitagórico, por ele fundado há 60 anos, providenciasse a 
reedição de toda sua obra - que, em 1987, quando do cinquentenário de sua morte, também mereceu algumas 
reavaliações. Agora, entre as efemérides deste ano, está o cinquentenário de morte do poeta jornalista, 
homem de teatro e pioneiro do rádio paranaense (Lucidio) Corrêa Júnior (Curitiba, 16/03/1900) - 
28/10/1940) - que não pode - nem deve - passar desapercebido. Embora até agora nenhuma instituição 
cultural - ou mesmo as Secretarias de Cultura - tanto do Estado como a Municipal - sequer se tivessem 
apercebido desta efeméride, a primeira homenagem já foi feita: na semana passada, sua viúva, dona Ema 
Riva Corrêa, gravou um depoimento para o projeto Memória Histórica do Paraná - que graças ao patrocínio 
do Bamerindus vem registrando imagens e vozes de todos aqueles que ajudaram, de alguma forma, a fazer o 
Paraná em seus diferentes aspectos. Embora a entrevista partisse, a princípio - e por vontade própria Sra. Ema 
Riva Araújo - em torno da vida e obra do poeta Corrêa Júnior, morto ainda jovem, de um problema cardíaco - 
a professora Riva também tinha muito a contar sobre a sua vida. Professora por quatro décadas - por 28 anos 
diretora da Escola Conselheiro Araújo, dona Ema foi atriz em sua juventude - quando conheceu Corrêa 
Júnior e, posteriormente, foi a primeira radioatriz a trabalhar na Rádio Clube Paranaense, quando a pioneira 
emissora - a terceira do Brasil - tinha seus estúdios no belvedere no Alto de São Francisco. Pesonalidade 
fascinante, atuando no jornalismo boêmio e literário que se fazia na Curitiba dos anos 20 e 30 - quando uma 
geração de jovens intelectuais sacudia as estruturas tradicionais de acomodada inteligentzia provinciana - 
Corrêa Júnior foi também um dos atores de destaque em muitas montagens do Centro de Cultura Teatral, 
companhia fundada por Buzetti Mori e que, por anos, se constituía na grande rival da Sociedade Paranaense 
Renascença, de Salvador de Ferrante (1892-1935), mas com quem, finalmente, haveria uma reconciliação e 
fusão dos dois grupos. Infelizmente, logo depois Salvador de Ferrante viria a falecer, a exemplo de Corrêa 
Júnior, também jovem. Foi na montagem de "O Grande Amor", do italiano Maria Nicodemi, direção de 
Buzetti Mori, que tanto Corrêa Júnior como Ema Riva se conheceram. Amor à primeira vista, namoro 
controlado pelos pais da jovem e o casamento realizado em 24 de maio de 1930. Embora atuante na imprensa 
paranaense e já com livros publicados a partir de 1929, quando dedicou "Enxu e Mandaçaias" a sua noiva e 
musa inspiradora - Corrêa Júnior sonhava em fazer carreira nos palcos cariocas. Tendo conhecido Procópio 
Ferreira numa de suas vindas a Curitiba no antigo Teatro Guayra, foi convidado pelo então grande nome do 
teatro e por um ano integrou a sua companhia. Mas o espírito de curitibano, acostumado a cidade (então) 
pequena, dos amigos intelectuais e, principalmente, saudades da noiva Ema que havia deixado, o fizeram 
retornar e aqui permanecer. Jornalista atuante em jornais da época - como "Diário da Tarde", Corrêa Júnior, 
sempre antenado com o novo, sentiu que um novo veículo - o rádio, trazido em setembro de 1927 a Curitiba, 
pelos pioneiros fundadores da Rádio Clube Paranaense - poderia oferecer novo espaços para sua criatividade. 
Assim, ali viria a fazer as primeiras experiências de radioteatro, com uma apresentação de "A Ceia dos 
Cardeais" de Julio Diniz, na qual, mostrando incrível versatilidade, interpretou três diferentes personagens. 
Em dois programas regulares, que manteve por vários anos - "Conversa de Passarinho" e "Tio Jango" 
também usava elementos de radioamador e trazia novidades a época, inclusive efeitos de sonoplastia. - 
"Acompanhando o Corrêa, foi que comecei a fazer rádio" -, lembra dona Ema Riva, salientando que enquanto 
"Conversa de Passarinho" se dirigia ao público adulto, numa linha política, o "Tio Jango" era um programa 
destinado as crianças, em outro pioneirismo que também se pode creditar a PRB-2. Recorda dona Ema: - 
"Como todos se conheciam em Curitiba o programa do Tio Jango era muito bem aceito pelas crianças, os 
pais que tinham problemas com a rebeldia dos filhos pediam, que no programa, o Corrêa puxasse as orelhas 
dos pirralhos. E muita gente que depois ficou famosa, na infância, levava admoestações no ar". Os programas 
eram produzidos e apresentados por Corrêa Júnior, com uma pequena equipe da qual, naturalmente fazia 
parte sua esposa. Ele também buscava patrocinadores e o velho Calluf, dono do Louvre por anos fez questão 
de ter exclusividade no patrocínio do "Conversa de Passarinho". (https://www.millarch.org/artigo/correa-
junior-o-pioneiro-do-radioteatro-no-brasil, consulta em 22/04/2018) 
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teatro nascente em São Paulo. A tônica frente ao discurso anterior de defesa dos interesses 

econômicos dos trabalhadores se transformou em: a finalidade do Syndicato é nitidamente e 

acentuadamente de assistência social e humana aos artistas nacionaes. Constou 924 sócios 

em setembro de 1936 e dentre as reivindicações coletadas, notou-se um projeto que atenderia 

a classe dos trabalhadores do teatro; o projeto pela criação de uma Casa dos Actores, 

anunciado no dia 20/09/1936 (Correio Paulistano, p. 9) pelo vereador Achilles Bloch da Silva 

que seria subordinada ao Departamento e dirigida pelo Syndicato dos Trabalhadores do 

Theatro. O projeto previa um retiro para artistas incapacitados. 

Já Procópio Ferreira, o homenageado, reclamou sobre o reconhecimento que o poder 

público atribuiu ao teatro. Cita os impostos altos que dificultam a apresentação de espetáculos 

e, por consequência, a profissão dos artistas. A “taxa de caridade”, como referida 

anteriormente, poderia ser reduzida conforme acordos entre o poder público, o proprietário do 

espaço e as companhias que se apresentavam. Procópio, que havia mudado do Rio para São 

Paulo, acreditava numa renovação da cena teatral partindo das experiências de São Paulo, mas 

de fato, não apresentou uma ruptura na cena paulistana, senão uma continuidade de seus 

trabalhos que sustentavam uma plateia assegurada. 

A indicação de nomes do Syndicato para as comissões de júri dos editais do 

Departamento indicava uma missão artística para o grupo. Sabe-se que os editais eram de 

conhecimento público e que poderiam ser consultados profissionais da área para apresentar 

sugestões sobre os concursos; como foi o caso de Procópio que foi convidado para apresentar 

projetos e sugestões para o primeiro edital do Departamento: 

 
Um concurso instituído pelo Departamento de Cultura - O ator Procópio Ferreira, 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Teatro94, acaba de ser convidado, pelo 
diretor do Departamento de Cultura da Municipalidade, para apresentar sugestões e 
projetos que procurar em desenvolver e implementar o teatro dramático em São 
Paulo. A direção do departamento desde já institui um concurso a fim de serem 
julgados dramas e comédia que serão apresentados ao público desta capital. O 
assunto do drama de vir a girar em torno dos problemas sociais provocados com a 
crise econômica do Café ocorrida em 1929. A comédia ou sátira enquadrará um 
assunto qualquer de forma que possa ser criticada ou satirizada a paixão 
desordenada da mocidade pelos esportes em detrimento da cultura intelectual. O 
Departamento de Cultura oferecerá quatro prêmios aos vitoriosos no referido 
concurso cuja as inscrições encerrarão no dia 30 de julho próximo. Os classificados 
em primeiro lugar - drama, comédia ou sátira - receberam prêmios no valor de 
quatro contos cada um e os classificados em segundo lugar nos dois concursos 
receberam cada um deles um prêmio de três contos de réis. As bases e demais 
exigências serão publicadas no dia 20 do corrente no ‘Diário Oficial’. (Correio 
Paulistano, 18/01/1936) 

                                                
94 Nos registros consultados no acervo do SATED, a informação está divergente e precisa ser melhor 

investigada numa pesquisa comparativa no próprio conjunto documental e na comparação com outros 
arquivos do período. 
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Por comparação, o mecanismo do edital de peças pôde ser melhor observado em seu 

segundo ano de funcionamento, 1937. O 2⁰ concurso de peças foi anunciado em fevereiro sem 

um tema definido; fossem pelas críticas públicas recebidas, fosse pela tensão política que já se 

instaurava: 

 
Concursos organizados pelo Departamento de Cultura - O Departamento de Cultura 
da Municipalidade de São Paulo organizou e já abriu as inscrições para os concursos 
de peças dramáticas, peça instrumental e peça coral. De acordo com as condições 
estabelecidas, os prazos para entrega dos originais foram marcados para 31 de 
agosto, 30 de novembro e 30 de outubro, respectivamente. Para os concursos de 
peça instrumental e peça coral foram instituídos os prêmios, respectivamente de 
cinco e quatro contos de réis. (Correio Paulistano, 18/02/1937, p. 4) 

 
O concurso de peças dramáticas (um de drama e outro de comédia sem temas 

específicos) oferecia os prêmios de quatro contos para cada ganhador. E ao fim de agosto os 

concorrentes já teriam sido anunciados. Foram eles: 

  
Drama: ‘Os Peixes’, de São Paulo; ‘A mulher que eu pago’, do Kaliban; ‘Procura-se 
um poeta para casar’, de (...); ‘Perdão Emilia’, de B(...) Josias; ‘A vida começa todos 
os dias’, de (...); ‘A Província’, de Carlos Bovero; ‘O armistício de Iperoig’, T(...); 
‘A onda vermelha', de Maurício Maia; ‘Poemas da Discórdia’, de F(...) P(...); 
‘Asfelis, a vítima do destino’, de Mieso de Ve(...); ‘Proletários’, Beija Flor; ‘O joio e 
o trigo’, de Gil Braz; e ‘As condenadas’, de H(...) - Comédia: ‘Apuros de uma (...)’, 
de Cícero d’Alho; ‘Arca de Noé’, de Campinas; ‘ A felicidade conjugal’, de Cícero 
Ulpiano; ‘Sua majestade e amor’, de Z(...); ‘As mariposas’, de Kora de Lys; ‘Uma 
Grande aspiração’, de (...); ‘O estadista’, de A(...); ‘Mulheres’, de Virgílio Vaz; e 
‘Vira-lata’, de Tartarin. (Correio Paulistano, 10/09/1937, p. 6) 

 
A apresentação de Diógenes de Saias, de Alberto Leal (vencedor do prêmio de 

comédia do ano anterior), estreou no Teatro Boa Vista em 10/12/1937. No dia 13/12 

apresentou-se Assis Machado (pseudônimo de Franscisco Amaral Gurgel), com Terra 

Bemdita, cuja a publicação seria lançada em mesma época. 
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Figura 5 – capa da publicação da peça Terra Bemdita, Departmento de Cultura – São Paulo 

Fonte:Biblioteca do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo 

 

Mal finalizada a temporada das peças premiadas e já foi lançado o novo resultado do 

concurso do ano de 1937, em 18 de dezembro, com os jurados: Oliveira Ribeiro Netto, 

Nestório Lips e Corrêa Junior. O resultado do edital foi: “As condemnadas”, de Ricardo Vaz 

Guimarães e (pseudônimo Horacio) A. Leal, de Santos (1⁰ lugar, da categoria Drama); “A 

mulher que eu pago”, de (pseudônimo Kaliban) Francisco Ignacio Amaral Gurgel, de 

Araraquara (2⁰ lugar, da categoria Drama); “Vira-lata”, de (pseudônimo Tartarin) João de 

Moraes Miranda, de São Paulo (1⁰ lugar, da categoria Comédia); “O passadista”, de 

(pseudônimo Assu) Lauro Pinto, de Rio Grande do Norte (2⁰ lugar, da categoria Comédia). As 

publicações dessas peças não foram localizadas nos acervos, sinalizando algum corte de 

verbas aplicado às publicações. 

Em março de 1937 surgiu uma notícia, em tom de escândalo, de que Procópio estaria 

sendo financiado pelo Departamento com uma subvenção a sua companhia para a produção 

das peças vencedoras do 1º concurso: 

 
Theatros - Estará o ‘Departamento de Cultura’ subvencionando companhias? - O 
nosso pobre teatro nacional parece (...) magro que procura (...) do leão estabelecido 
que até coisas recebe de animais que muito o temiam quando ele era (...). Tudo 
contra! Atafolhara-no de pesados (...) que são elevados para certas companhias 
estrangeiras. Altamente ao contrário do que fazem os demais palcos. O ‘Diário 
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Oficial’, do dia três do corrente anuncia que os cofres da prefeitura mandaram 
entregar, autor Procópio Ferreira, quantia de oitenta e seis contos de réis. (...) 
calculei que a Prefeitura, (...) as perseguições do teatro, resolvera emendar a mão, 
devolvendo alguma coisa nos empresários. Procópio, com o seu teatro ligeiro, 
recebeu oitenta e seis contos e naturalmente, o gesto seria repetido em relação as 
companhias de Renato Viana, Dulcina Moraes, Manuel Duraes, Jardel (...) etc., 
conforme valor de cada uma delas. Eis, porém que leio o seguinte ofício endereçado 
pelo digno tesoureiro do “Sindicato dos Trabalhadores do Teatro”. O querido Nino 
Nello, primeiro camareiro do Sindicato dos Trabalhadores em Teatro de São Paulo, 
dirigiu aos seus companheiros diretoria seguinte carta: ‘Ilmos. srs. membros da 
comissão executiva do Sindicato dos Trabalhadores em Teatro de São Paulo. Tendo 
sido publicado no Diário Oficial, de três do corrente mas, um pagamento de 
86:000$000, efetuado pela Prefeitura local ao nosso (...) Procópio Ferreira, e 
coincidido que essa cifra é justamente igual as da subvenção vetada pela mesma 
Prefeitura, para realização da temporada oficial, fato esse já comunicado a todos 
companhia de comédia existente no país - como nenhum concurso se realizou, nem 
nenhuma temporada oficial se efetuou, peço a essa D. Comissão informar se no 
Departamento de Cultura sobre o assunto, para dar uma satisfação aos sócios 
interessados. Sem mais, aproveito e (...) para apresentar vv. (...) muito cordiais 
saudações. São Paulo, 6 de março de 1937. Nino Nello, 1º tesoureiro.’ Dias depois 
disso crítico ilustre (...) integralista, insere em letras garrafais, o alarmante título: 
‘enquanto teatro nacional agoniza, em virtude dos impostos excessivos, que sobre 
ele pesam, o Departamento de Cultura concede, de mão beijada, autor milionário 
Procópio Ferreira a vultuosa quantia de oitenta e seis contos de réis!!!’ Assim, 
parece que se trata de um caso escandaloso que não pode nem deve ficar em 
silêncio. Naturalmente viram explicações então falaremos. M. M. (Correio 
Paulistano, 14/03/1937, p. 9) 

 
Na Câmara, em 03/04/1937, a discussão se alarga e o repasse acaba virando o motivo 

da sessão: 

Câmara Municipal de São Paulo - requerimento n. 83 - Requeremos ao senhor 
prefeito ser digno de informar a Câmara Municipal o seguinte: a) A que título foi 
entregue a Procópio Ferreira, quantia de 86:000$000, em 25 de fevereiro de 1937; b) 
porque não foi publicado edital de abertura, inscrições encerramento de concorrência 
pelo Departamento de Cultura; c) porque não se aguardou concurso das companhias 
congêneres existentes em São Paulo Rio de Janeiro. Sala das sessões, 3 de abril de 
1937. [assinaturas de vereadores] - Promoventes: José Cyrillo e outros. (Arquivo da 
Câmara Municipal, Processo n. 375 de 1937, requerimento n. 83) 

 
O embate se estendeu, pois, ali as oposições (do PRP) ao Fábio Prado se acirraram e 

enxergaram uma oportunidade de criminalização e acusação de desvio de verbas públicas - ou 

no mínimo, mau uso dela: 

 
Theatros - O caos estranho da subvenção de 86 contos dados da Procópio Ferreira, 
sem concorrência pública - explicações comprometedoras - Quem ocupa qualquer 
posto na administração pública, é obrigado a dar ao povo as minuciosas satisfações 
dos seus atos. É claro que, aos governos corruptos, nada mais grave do que fazer 
ouvidos de mercador ou, melhor ainda, impedir que as reclamações sejam 
divulgadas. A política relativa o nosso teatro parece obra de morcego porque, ao 
lado de escorchantes impostos, quase proibitivos, aparecem, de vez em quando, 
promessas de favores que são logo adulteradas. É verdade que o Paulista vive 
asfixiado pelos impostos, que cumulou na chamada taxa da água, estando a Fisco 
transformado num sócio privilegiado da economia privada. Tanto se abusou da frase 
de um ilustre baiano, considerando São Paulo locomotiva que puxava 20 vagões 
quase vazios, que, parece estar na ordem do dia, o desejo ardente de transformar 
locomotiva, no último dos vagões. Mas voltemos ao teatro para assistir a uma 
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dolorosa farsa. O teatro não escapou da regra geral, e foi sobrecarregado de impostos 
absurdos e depois soprado com a criação do dispendioso Departamento de Cultura, 
dotado com avultada verba. O Departamento houve por bem abrir um concurso para 
drama e comédia, achincalhando a cultura física e o café, como, então, comentaram 
os jornais. Feito julgamento do que apareceu, ninguém conseguiu (...) o primeiro 
prêmio. De repente surge pelo Diário Oficial, notícia de Procópio Ferreira ter sido 
aquinhoado com a valiosa soma de 86 contos de réis! Nos arraiais do teatro houve 
grande alegria. A justiça tarda, mas não falha, exclamavam todos, na certeza de que 
a era extraordinária havia passado E que o teatro começava a ser recompensado de 
tudo que ele fora estoqueiro em impostos e taxas exageradas. Procópio teria sido 
primeiro contemplado, mas não tardaria chegar a vez dos outros. Luminárias. 
Esperanças. Mas, não tardou o desengano. A verdade lá, lentamente, emergindo do 
poço. Havia qualquer coisa de excesso no caso. Os jornais falaram, pedir 
explicações e o departamento permaneceu mudo e quedo. Mas quedo e mudo do que 
os próprios paralelepípedos das ruas, que já se levantam como em sinal de protesto 
contra tantos desmandos! Então, o redator de um popular matutino foi ouvir o 
diretor Departamento que, ingenuamente, despejou saco de roupa suja. O caso é 
muito mais grave do que a princípio parecera! Premiados a tal comédia e o tal drama 
do famoso concurso, sobre café e cultura física, a diretoria do Departamento mandou 
avisar as várias companhias de teatro, pelo Sindicato dos Trabalhadores no Teatro, 
que havia uma verba de cem contos pra quem quisesse levar a cena das peças. 
Ninguém se apresentou e Procópio requereu e propôs fazer das representações por 
86 contos. Diante disso, foram dados imediatamente esses cobres ao querido ator! 
Eis as explicações do diretor do Departamento! Santa ingenuidade! Procópio 
recebeu isso porque requereu e é empresário idôneo e ator! O Municipal de graça é a 
recompensa pelo grande favor que fez de aceitar os 86 contos! Oh, tanta ingenuidade 
daqui pensar. Se as companhias organizadas, receberam as comunicações da 
Sociedade de Trabalhadores de Teatro, e nada fizeram é porque acreditar no que o 
Departamento, agindo com o critério que deveria presidir a suas decisões, não 
tardaria abrir concorrência pública. Se a Constituição proíbe terminantemente 
privilégio de qualquer gênero ou espécie, como entregar tão avultada soma a um ator 
empresário, embora idôneo? Essa idoneidade não impede exigência de uma garantia. 
Qual a que deu Procópio ao receber os 86 contos? Evidentemente o caso é 
escabrosissimo e, ao que conta o brilhante crítico teatral da ‘Ação’, declarando ser 
amigo íntimo e incondicional do diretor Departamento e do subvencionado, houve 
interferência do representante do poder legislativo para se comunicar a condenável 
irregularidade. Quais os culpados? Onde o dente de coelho? Tudo isso é preciso 
apurar e naturalmente tudo se fará nesse sentido mesmo porque o escandaloso caso 
já está sendo objeto da preciosa atenção dos nossos vereadores. MN95 (Correio 
Paulistano, 07/04/1937, p. 9) 

 
Segundo o desenvolvimento da trama, dois interessados no debate se pronunciaram 

sobre a montagem que Procópio iria realizar. O primeiro foi o crítico teatral Jean Cocquelin 

(Aristides De Basile) alegando ser a verba insignificante para produção delas. De Basile foi 

fundador e primeiro presidente do Syndicato dos Trabalhadores de Theatro de São Paulo em 

1935 (a Ata de eleição a seguir). No Correio Paulistano de 09/08/1934, além de muitas 

citações da coluna social declarando presença em jantares promovidos pela alta sociedade 

paulistana, uma primeira menção a De Basile associou-o à Casa dos Artistas:  

 
DEPARTAMENTO PAULISTA DA CASA DOS ARTISTAS - A Casa dos 
Artistas, por intermédio do sr. Zambaiá Tamberlich, seu sócio-fundador, 
remeteu aos jornais o seguitne comunicado: 'A Casa dos Artistas, com sua 
sede no Rio de Janeiro, previne que desde janeiro desde ano, não existe mais 

                                                
95 Autor não-identificado. 
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o Departamento Paulista da Casa dos Artistas, sob a direção do dr. Aristides 
De Basile. A Casa dos Artistas resolveu terminar com esse departamento 
afim de não dificultar a ação do novo sindictato constituído em São Paulo 
com artistas locais e com outros que exercem eventualmente nesta cidade a 
profissão. Fez isso por um escrúpulo muito natural, afim de que não fosse 
tida como única mentora da classe teatral do Brasil – embora a ação 
beneficiente se venha, desde 1919, espalhando por todo o país com os 
melhores resutados. Todos aqueles que tenha interesse com a Casa dos 
Artistas devem dirigir-se diretamente à sua sede social, no Rio de Janeiro, 
que serão atendidos prontamente. (Correio Paulistano, 09/08/1934) 
 

 Aristides, pelas notícias do Correio Paulistano desde 19/09/1934, foi apresentado 

como correligionário do PRP (participante do Conselho Consultivo do partido) ligado a 

formação política-executiva das bases de entidades culturais nascentes do período. Além 

disso, marcava presença em sua atividade de graduação que era ligada à área da saúde. Em 

08/03/1936, o mesmo jornal, anunciou-o como procurador do Syndicato dos Empregados de 

Theatro, Cinemas e Classes Congeneres, recentemente fundado, situado a rua 11 de agosto, 

22. Ele marcou presença significante nas entidades de base do teatro, exercendo grande 

influência sobre as orientações de pautas e estruturação. A figura chegava a ser disputada nos 

eventos como impactador nas decisões de prestígio e de tomada de partido. Ainda na data de 

31/05/1936, indicando prestígio e influência na sociedade, ele recebeu o título de sócio 

honorário do Syndicato dos Trabalhadores de Theatro; e na página do periódico foi publicada 

uma nota do Syndicato dos Empregadores de Theatro, Cinema e Classes Congeneres agendou 

uma reunião com empresários teatrais, circenses, cinematográficos, e demais classes para 

um movimento coletivo em defesa dos seus interesses. (Correio Paulistano, 31/05/1936) 

Componente do Centro Paulista de Chronista Carnavalescos, Aristides participou do júri de 

concursos promovidos e fez parte do Syndicato dos Jornalistas de São Paulo a partir de 1937 

(Correio Paulistano, 11/05/1937). Seu histórico de participação na vida social e política 

ultrapassa o escopo dessa pesquisa. 

O segundo foi Francisco Sá96 que não desejava a montagem pois achou as obras 

horríveis. Portanto, ao encaminhar o pedido de produção das peças ao Syndicato, o diretor 

Mário havia direcionado a responsabilidade da seleção dos diretores àquela instituição. As 

peças foram montadas no Teatro Boa Vista e não no Theatro Municipal para que houvesse 

menos intrigas. 

Esses rumores atearam um debate sobre um suposto desvio de verba pela Prefeitura, 

num discurso que vinha sendo construído desde a inauguração do Departamento Municipal. 

Além das associações dos teatros a casos de polícia e imoralidades presentes nos periódicos 

                                                
96 Francisco Sá tem muito homônimos, seria necessária uma busca no acervo do SATED/SP para verificar sua 

biografia e confirmação de sua participação em produções do período. 
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do período, a pressão sobre a administração do Departamento foi tanta que culminou num 

pedido de demissão de Mário, negado por Fábio Prado. Mesmo com os escândalos, o 

Departamento não deixou de subsidiar com verba livre espetáculos como o de Nino Nello97, 

Minha casa é um paraíso, no Teatro Colombo, em 27/11/1937. 

Os seguintes atos foram coletados a propósito dos impostos que regulam os teatros: a) 

em 05/06/1935, pelo Ato 86898 que determinou a criação do Departamento, dispõe sobre os 

impostos a serem cobrados ficaram a cargo do Departamento da Fazenda assim que criado; b) 

em 08/01/1936 em Ato do Governo Provisório n.995, que determinou em caráter transitório 

impostos sobre jogos, espetáculos e divertimentos; c) o Ato 1004, de 24/01/1936 faz a revisão 

desses custos e determina uma revisão das taxas regulamentando a contribuição para se obter 

isenção de impostos sobre os espaços teatrais, caso houvesse a cessão dos mesmos às 

atividades educativas da Prefeitura quando houvesse necessidade; e d) em 07/02/1936, o 

prefeito, em Ato do Governo Provisório, determina a isenção de impostos dos 

estabelecimentos culturais, de assistência e filantropia: 

 
Ato n.1010, de 7 de fevereiro de 1936 - Regula as isenções de impostos dos 
estabelecimentos culturais, de assistência filantropia. O Prefeito do Município de 
São Paulo, usando das atribuições que eles são conferidos pelo parágrafo 4º do art. 
11, do Decreto Federal n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, e art. 6º das 
‘Disposições Transitórias’ da Lei Estadual n. 2484, de 16 de dezembro de 1935, e de 
acordo com o parecer n.6, aprovado em sessão de 6 do corrente mês, pelo Conselho 
Consultivo o Município da Capital, 
Decreta: 
Art. 1o - Fica o Prefeito Municipal com a faculdade privativa de, anualmente, e a 
título precário, reduzir ou dispensar do pagamento de alguns ou de todos os 
impostos e taxas municipais, as pessoas jurídicas de caráter não econômico, 
devidamente constituídas e com sede do município, que presta, gratuitamente, 
serviços de assistência, por meio de hospitais, creches, orfanatos, asilos 
estabelecimentos similares, dos quais apliquem a totalidade de suas rendas. 
Parágrafo único - Poderão gozar dessa dispensa instituições que também mantenham 
assistência retribuída, desde que o produto seja aplicado, na sua totalidade, na 
manutenção da assistência gratuita. 
Art. 2o - Para gozarem dos benefícios do presente Ato, tais pessoas jurídicas deverão 
requerer o prefeito a respectiva concessão, juntando atestado da Comissão de 
Assistência Hospitalar e Social do Estado, com declaração de merecer a requerente o 
favor que pleiteia. 
Parágrafo único - sobre requerimento serão ouvidos os Departamentos da Fazenda, 

                                                
97 “Outra figura saída das fileiras dos filodramáticos foi Nino Nello (1895-196?), nascido em São Paulo com o 

nome de Giovani Vianello. Sua carreira começou na agremiação Petro Mascagni, em 1909. Diferentemente 
de Itália Fausta, que tinha pendor para o trágico, Nino Nelloestava próximo da Commedia dell´Arte. Seu 
repertório, já fora dos filodramáticos, foi calcado na representação da figura do italiano caricato, o 
'carcamano'. As peças que marcaram sua carreira foram Filho de sapateiro, sapateiro deve ser, de João 
Batista de Almeida, e Dom Gaetano Mangiaferro, na década de 1930. Nello chegou a escrever mais de 
cinquenta peças, a maioria delas hoje perdida. A partir de 1922, passou a ser também empresário. […] Nino 
Nello foi aos poucos perdendo a visão, chegou a trabalhar cego, apoiado em sua enorme experiência e numa 
vontade férrea. Quando já estava muito debilitado, passou seu últimos dias na Casa do Ator, da qual foi um 
dos fundadores.” (AZEVEDO,  2004, p. 555) 

98 Ver ANEXO 11 
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de Cultura e de Higiene, os dois últimos conforme o caso. 
Art. 3o - Poderão também gozar dos favores deste Ato, e pela forma nele 
estabelecida, as entidades culturais, de reconhecida utilidade, com sede no 
Município, e que tenham, a juízo da Prefeitura, prestado a coletividade relevantes 
serviços. 
Art. 4o - As instituições de assistência culturais que tenham obtido os favores deste 
Ato, ficam sujeitas a fiscalização da Prefeitura no que diz respeito a aplicação de 
suas rendas e implemento de seus fins. 
Art. 5o - A concessão, para o exercício dos favores constantes deste Ato, não 
importará na obrigatoriedade de sua renovação. 
Art. 6o - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 
Prefeitura do Município de São Paulo, 7 de fevereiro de 1936, 383o da fundação de 
São Paulo. 

O Prefeito 
Fábio da S. Prado 

O Diretor do Departamento do Expediente e do Pessoal 
Álvaro Martins Ferreira 

 
Em meio às discussões e debates, vários estabelecimentos se candidatavam a alcançar 

a isenção de impostos sobre os produtos culturais. No cinema, foi possível verificar o caso da 

Empresa Serrador S/A que colocou seus espaços à disposição do Departamento para 

apresentação de cinema educativo, recorrendo ao Ato 1004: 

 
Odeon (sala vermelha e azul), Rosário, Paramount, Alhambra, Broadway, Santa 
Cecília, Capitólio, Braz Politheama, Olímpia, São Bento, República, Glória, Royal, 
Babilônia, Paratodos, Paulista, Central, América, São Caetano, Recreio, Cambucy, 
Marconi, Avenida, Mafalda, Astúrias, Lux. (Correio Paulistano, 28/01/1936) 

 
As tais medidas favoreceram proprietários de espaços culturais mais do que os 

próprios trabalhadores do teatro. A polêmica se desdobrava em diversas direções e as 

reclamações se misturavam a outras questões como a das apresentações no Theatro Municipal 

e debates político-partidários: 

 
Prefeitura do Município de São Paulo 

-Departamento De Cultura- 
-Diretoria- 

São Paulo, 1 de outubro de 1938 
n.159 

Sr. Prefeito 
 Esta Diretoria vem solicitar de V. Excia. e que a verba de 240:000$000 (duzentos e quarenta contos), 
destinada a subvenção do teatro dramático no orçamento vigente, seja aplicada na construção do pavilhão 
para exposições de artes plásticas. 
 Várias são as razões que levam esta Diretoria a este pedido. em primeiro lugar está o fato da não 
aplicação possível dar de tal verba. Foi estudada o ano passado, quando, por ocasião dos cálculos financeiros 
para orçamento deste ano, ainda estava na presidência do Sindicato dos Trabalhadores de Teatro em São 
Paulo, o Sr. Aristides de Brasile.99 Foi este presidente que calculou essa verba, pela qual as múltiplas 

                                                
99 A informação que é fornecida sobre a presidência do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e 

Diversões do Estado de São Paulo (SATED/SP) é contraditória. Os 3 primeiros presidentes se apresentam 
como: Francisco Collman, Benjamin Cattam e Juca de Oliveira; sem datas de posse ou de término do 
mandato. (disponível em: http://satedsp.org.br/o-sated-sp.html, consulta em 07/02/2017) Foi fundado em 
18/12/1934 e reconhecido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 26/02/1942 e Carta 
Expedida pela lei 4641 de 26/05/1965. A informação de que Procópio Ferreira foi presidente do Sindicato 
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compensações cediam, como, por exemplo a execução semanal de dois espetáculos grátis especializados um 
para estudantes e outro para operários. Com a ascensão este ano para a presidência do mesmo Sindicato, do 
Sr. Procópio Ferreira, este refundiu da cabeça aos pés a orientação anterior e por uma temporada de teatro 
dramático paulista pediu a subvenção de trezentos contos. Já não era mais possível aumentar a dotação 
orçamentária. Nem razoável. 
 Acresce ainda que tanto Sr. Procópio Ferreira como o Sr. Aristides de Basile e quanto mais, técnicos 
do assunto, vem esta Diretoria consultando, todos concordam em ver no regime das subvenções mero 
paliativo que pouquíssimo adianta. O problema verdadeiro, na opinião geral, está na existência de casas de 
espetáculo, pertencentes aos poderes públicos, e que possam ser cedidos às companhias mediante 
regulamento e exigências de ordem cultural. E também na diminuição dos impostos que pesam sobre as 
manifestações teatrais entre nós. Um ator chegou mesmo a dizer que em vez de ver os poderes públicos se 
lembrarem do teatro para subvenções, preferia que ele se esquecesse do mesmo teatro para impostos! 
 Ora não sendo possível resolver imediatamente problema da construção de teatros municipais 
destinadas a drama e comédia, problema que a verba dos duzentos e quarenta contos não soluciona, e já 
estando em estudos nesta Diretoria um projeto de reorganização tributária do teatro, ficou a dita verba sem 
aplicação. 
 Não sendo, porém, razoável perder-se uma dotação orçamentária já outorgada, numa terra como São 
Paulo em que a respeito de iniciativas culturais muito há que fazer, julgou razoável a Divisão de Expansão 
Cultural, a que estão afetos o teatro e as artes plásticas, aplicar a verba nestas últimas. É o que esta Diretoria 
propõe. 
 As artes plásticas, com bem diz o Dr. Paulo Duarte, membro do Conselho Técnico, no parecer 
anexo, estão em nossa terra em maior adiantamento que as artes teatrais. Merecem, pois, uma assistência 
imediata que venha sanar o maior mal que as corrói no Município, a inexistência de salas apropriados para 
exposições. 

Quando se soube em São Paulo que esta Diretoria cogitava da construção dum pavilhão para 
exposições plásticas, foi enorme o entusiasmo entre as classes favorecidas. Uma comissão de artistas, entre os 
quais os escultores Vitor Brecheret, a escultura Elisabeth Nobiling, os pintores Antônio Gomide, John Graz, 
Paulo Rossi, o arquiteto Rino Levi, a decoradora Regina Gomide, vieram esta diretoria hipotecará o seu apoio 
ardente. Uma comissão de artistas, entre os quais os escritores Vitor peixe Siri, a escultura Elizabeth no 
Belém, os pintores Antônio Gomide, John Graz, Paulo Rossi, arquiteto Rino Levi, a decoradora Regina 
Gomide, vieram esta Diretoria hipotecar o seu apoio ardente. Deste apoio resultou aliás o anteprojeto junto, 
da autoria do arquiteto Rino Levi, seguindo as bases técnicas fixados preliminarmente por esta Diretoria. 

Por dois outros anexos, o extrato do “Correio de São Paulo” e a cópia dum ofício recente, e um 
pouco tardio aliás, do Sindicato dos Artistas Pintores de São Paulo, se prova quanto é grata aos artistas 
plásticos São Paulo, a ideia cuja iniciativa cabe ao Departamento de Cultura. 

Quanto ao anteprojeto aqui anexo, pelos cálculos feitos pelo arquiteto Rino Levi, construindo em 
matérias preciosas, mármore, cristal, madeiras de lei, deverá orçar por uns duzentos contos. Esta Diretoria 
embora sugira ardentemente seja adotado um estímulo neutro e moderno, não faz questão nenhuma se siga o 
anteprojeto aqui apresentado. O local onde deve ser construído pavilhão deverá ser mais ou menos central. 
Dois lugares se apresentam, realmente ótimos: a praça da República e o terreno plano do parque do 
Anhangabaú, perlongando a rua Formosa e o fronteiro à ladeira do Dr. Falcão. Na praça da República, que 
esta Diretoria ardentemente defende de qualquer corte ou mudança, o pavilhão substituiria apenas as feiosas 
instalações sanitárias que lá existem atualmente. 

Só resta esta Diretoria lembrar ainda que caso se jogue o novo Viaduto do Chá para as proximidades 
do atual edifício do Automóvel Club, como é projeto; na esplanada que ficar ao lado do futuro prédio 
Matarazzo, esplanada que terá vários andares destinados a automóveis, o andar superior, poderia ser 
convertido no salão de exposições plásticas. 

Esta Diretoria ousa manifestar esperança de ver o Sr. Prefeito concordar com uma iniciativa 
utilíssima, que dotará São Paulo dum lugar fixo de exposições e defenderá nossos artistas da ganância e 
insofrida dos alugadores de salões vazios. 

Cordiais Saudações 
Mário de Andrade 

 Diretor 

 

                                                                                                                                                   
apareceu algumas vezes no jornal Correio Paulistano, no entanto, na documentação fornecida pelo website 
aparecem os sócios-fundadores. A averiguação das atas e documentação no acervo da instituição para 
conferência e complementação da tese, demonstrou que os primeiros anos de estabilização tiveram como 
presidentes: Aristides De Basile e Manuel Durães. Para um histórico mais aprofundado, seria necessária uma 
pesquisa histórica recortada tendo como objeto do Syndicato. (Acervo do SATED/SP) 
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Acredita-se que pela data de expedição do ofício (01/10/1938) acima Mário teria 

razões fortes para apoiar a construção em detrimento de uma programação desajustada ao seu 

projeto. Ele havia perdido o cargo de diretor do Departamento de Cultura e estava somente na 

direção da Divisão de Divertimentos Públicos. Além das razões expostas, adicionalmente, no 

documento as atividades estavam sob o risco de serem canceladas, em virtude de novos 

planos institucionais da direção recém-empossada. Demonstrou-se, no ofício acima, um 

protesto contra uma subjugação aplicada pelo Estado aos trabalhadores do teatro. A crítica foi 

explícita e propunha a realocação da verba para que se realizasse um projeto do Departamento 

que não havia saído da promessa, ao invés de persistir na sujeição dos agentes de base. Uma 

análise comparativa será apresentada nos próximos tópicos sobre o início da programação 

teatral após a saída de Mário. 

Posteriormente, o Serviço Nacional do Teatro debateria sobre os mesmos assuntos que 

afligiam o Departamento. Segundo Camargo (2011, p. 9): “A falta de casa de espetáculos e 

sua utilização para outros fins, os altos impostos e taxas, e a necessidade de um curso 

integrante da estrutura do ensino superior do país [...]”. 

Um segundo vetor, já explorado nos itens anteriores, constituía-se dos grupos que se 

formavam a partir de amadores e de imigrantes. Eles eram dependentes de verbas que vinham 

do Estado ou de apoios de entidades socorristas, pequenos comércios ou instituições culturais. 

Para o paradigma de formatação de uma identidade brasileira uniformizada seria preciso a 

regulação pelos órgãos estatais centralizados a fim de manter uma unidade. A Comissão no 

período estudado, coletava essas informações para reunir esses fenômenos e realizar uma ação 

cultural de formação do nacional. A Comissão estudava as demandas da cena teatral brasileira 

a partir da perspectiva do Rio. Diferentemente do Departamento que procurava aumentar a 

produção local formando uma cena singular, mas que se mantivesse atrelada ao objetivo de 

uma cena nacional mediante todos os meandros varguistas e a tarefa de comunicar (e pouco 

interferir) com as formações teatrais já existentes na cidade. Tarefa quase impossível visto 

que o debate da cena paulistana dialogava pouco com a meta nacional que via como ponto 

nevrálgico a submissão a uma só visão de Brasil como negócio oficial de homogeneização. 

As subvenções poderiam acontecer pela Prefeitura e pelo poder federal100. Pensou-se a 

princípio que o Departamento abrigaria esses grupos via subsídio departamental, contudo 

observou-se que não foi o interesse daquela instituição. Não havia ainda apoio financeiro 

público para essas iniciativas a não ser quando solicitadas diretamente ao Prefeito ou Ministro 

                                                
100 Não foram encontrados auxílios estaduais relacionados a situação analisada. 
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da Educação, ou, até mesmo, como desejo do Presidente. No quadro que foi apresentado, 

economicamente e de desenvolvimento social, percebeu-se um processo inicial de 

entendimento de aplicação desses apoios e seus destinatários, pois não havia um corpo 

burocrático (tanto estatal quanto privado) bem arreamtado e ajustado ao cenário político para 

alinhar e orientar, perspicazmente, os critérios a serem seguidos. 

Um terceiro vetor foi a própria iniciativa privada que aqui no presente trabalho, vamos 

representar com o exemplo de Viggiani e da Sociedade de Cultura Artística. Em São Paulo, 

com o estabelecimento da conexão ferroviária com o porto de Santos, paralelamente ao êxito 

da economia cafeeira, a paisagem urbana da cidade foi transformada. As decorrentes reformas 

urbanas operadas na região desde o fim do século XIX possibilitaram o surgimento de um 

setor de entretenimento. Esse movimento não aconteceu sem resistência. Como colocado por 

Moraes (2014, p. 204) assiste-se a uma: “[...] resposta local ao processo de modernização e 

modernização do setor cultural: a desconfiança e hostilidade a respeito do entretenimento em 

massa e o surgimento de um viés ‘anticomercial’ em relação a seus eventos e agentes 

envolvidos.” 

Para compreender o contexto de transformações no cenário empresarial na cidade, é 

importante compreender o papel de agentes locais no desenvolvimento do segmento de 

entretenimento da região.  
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4. THEATRO MUNICIPAL: produções e apoios 
 

Um levantamento dos espetáculos apresentados no Theatro Municipal, de 1935 a 

1938, foi elaborado a fim de avaliar a política que estava sendo efetivada, tendo em vista as 

condições econômicas dadas e pelo ideal debatido pelos intelectuais dirigentes do 

Departamento Municipal de Cultura. As atividades no Theatro Municipal se iniciaram em 

meio a polêmicas relativas à inauguração um projeto cultural totalmente novo, sob acusações 

de nepotismo e de distribuição de cargos (Correio Paulistano, em 03/04, 03/05 e 18/06/1935). 

No ano de 1935, no Municipal, foram encontradas 120 atrações e, entre elas, 36 eram 

teatrais101. Dessas, apenas duas trouxeram nomes de autores da cena brasileira. A primeira 

delas foi um evento em 23/06/1936 com os nomes de Álvaro Moreyra e Olavo Bilac102. Na 

ocasião, o evento, que foi voltado mais a declamação, fazia parte da apresentação de 

despedida da turnê da declamadora Berta Singerman103, que trabalhou por todo aquele mês 

espetáculos de música e de poesia no Theatro Municipal. A turnê foi mediada por uma 

parceria entre Niccolo (ou Niccolino) Viggiani e a Sociedade de Cultura Artística: 

 
Serenata - MORALES, Thomas 
Alvorada do amor - BILAC, Olavo 
Pregones de Rio de Janeiro; O Guri não é da música - MOREIRA, Álvaro104 
Las Campanas - POE, Edgard Allan 
3 Relatos - DANTAS, Júlio 
Capricho - STORNI, Alfonsina 
Amor - VEGA, Lope de 
Una Pobre viejecita - POMBO, Rafael 
El Rey de las elfes - GOETHE 
Soldadito de plomo - KLINGSOR, Tristan 
Marcha triunfal - DARIO, Ruben 

                                                
101 Ver ANEXO 13 para maiores informações. 
102 “Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (Rio de Janeiro, RJ, 1865 - idem 1918). Poeta e cronista. Filho de 

Brás Martins dos Guimarães Bilac, médico que na ocasião do nascimento do poeta é cirurgião do Exército 
em serviço na Guerra do Paraguai. Em 1880, Olavo Bilac inicia o curso de medicina com autorização 
especial por ter somente 15 anos de idade, mas o abandona, em 1886. No ano seguinte, inicia o curso de 
direito em São Paulo, que também não conclui, o que desagrada à família, levando-o ao rompimento. A partir 
desse momento, dedica-se inteiramente às letras, trabalhando como jornalista e cronista em quase todos os 
jornais e revistas importantes da época. Estreia na literatura, aos 23 anos, com Poesias. Em 1892, é preso por 
opor-se ao governo de Floriano Peixoto (1839-1895) e exila-se em Ouro Preto, Minas Gerais, onde, 
influenciado pelo escritor Afonso Arinos (1868-1916), passa a abordar, em seus poemas, temas mais 
próximos da realidade brasileira. Volta a ser preso, em 1894, pelos mesmos motivos. Integra o grupo de 
fundadores da Academia Brasileira de Letras (ABL), em 1897. Extremamente popular, é eleito "Príncipe dos 
Poetas Brasileiros", no concurso que a revista Fon-Fon lança, em 1913. Em seus últimos anos de vida, 
dedica-se à propaganda da educação e do serviço militar obrigatório, realizando conferências por todo o 
país.” (OLAVO Bilac. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2780/olavo-bilac>. Acesso em: 
23 de Abr. 2018. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 

103 Nascida na Bielorússia e radicada na Argentina, a atriz realizou trabalhos no cinema e na América Latina 
como declamadora. Até este período ela trabalhou com produções de peças de Strindberg e Ibsen. 

104 Álvaro Moreyra mantinha várias relações com o poder público, a relação boa se estendia à direção do 
Departamento. 
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Outra apresentação que reuniu todos os setores foi a de Menotti del Picchia,105 Jesus, 

que anunciou nomes como o de Chinita Ullmann – pela Associação Cívica Feminina. A data 

da peça de Picchia remeteu às comemorações cristãs de Páscoa. A produção teve tradução e 

elenco das organizações: Societá Italiana Muse Italiche e Opera Nazionale Dopolavoro; e 

participação da Orquestra do Centro Musical de SP e Orfeão do Clube Português, com 

regência de Savino de Benedictis. 

Dentre as apresentações dos amadores encontraram-se duas comunidades: os libaneses 

e os italianos106. Em dezenove obras, duas apresentações eram libanesas com o mesmo 

espetáculo, Fabia. Elas receberam apoio do Zahle Club. 

Segundo informações presentes no website do Zahle Club,107 o estabelecimento foi 

fundado em 1922 voltado à reunião dos imigrantes da região do Líbano. Os imigrantes 

libaneses já estavam presentes em fins do século XIX e início do XX na cidade de São Paulo. 

Juliana Khouri (2013, p. 188-9) em sua pesquisa atribui a reunião a: 

 
[...] uma cultura entre os sírios e libaneses de fortalecer as instituições de lazer com 
o intuito de afirmar que haviam conseguido sucesso econômico na nova terra. 
Assim, comprar os títulos era uma forma de contribuir com a consolidação da 
identidade síria e libanesa na cidade. [...] Em todos os clubes sírios e libaneses, 
sejam eles sociais ou sócio-esportivos, a vida cotidiana também é marcada por 
regras claras de conveniência, entendido como: ‘... o gerenciamento simbólico da 
face pública de cada um de nós... A conveniência é simultaneamente o modo pelo 
qual se é percebido e o meio obrigatório de se permanecer submisso a ela: no fundo, 
ela exige que evite toda dissonância no jogo dos comportamentos, e toda ruptura 
qualitativa na percepção do meio social.’ (apud CERTEAU, GIARD, A Invenção do 
Cotidiano, p. 49) Se no bairro e na rua os sistemas de valores e comportamento são 
utilizados, nos clubes esses códigos se tornam ainda mais perceptíveis e necessários 
para se garantir a convivência. As colunas das próximas páginas, publicadas na 
revista interna do Esporte Clube Sírio, indicam bem essas regras de conveniência, 
que determinam os comportamentos, formas de se vestir e os valores que devem ser 
adotados, além de manterem tudo aquilo que não convém ao grupo social à 
distância. 

                                                
105 Menotti Del Picchia iniciou sua carreira na literatura em 1913 (Poemas do Vício e da Virtude), dirigiu e 

escreveu nos jornais Diário de Itapira, O Grito!, Tribuna de Santos, A Gazeta e Correio Paulistano. E, em 
1933, assumiu a direção do jornal Diário da Noite. Junto com seu grupo do verde-amarelismo (dentre eles 
estão Cassiano Ricardo e Plínio Salgado), que se opunha ao de Oswald de Andrade (movimento pau-brasil), 
colaborou com a revista Anhanguera. Em 1938, foi convidado por Ademar de Barros para a direção do 
Serviço de Publicidade e Propaganda do Estado de São Paulo (mais tarde nomeado DIP - Departamento de 
Imprensa e Propaganda). MENOTTI Del Picchia. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa285 
6/menotti-del-picchia>. Acesso em: 04 de jan. 2018. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7. A 
influência do autor nas redes de sociabilidade do período advinha de reivindicações comuns pela 
nacionalização durante os anos 1920; até que apresenta uma cisão na década seguinte. Adiante só 
apresentaria mais distanciamento dos outros movimentos artísticos que despontavam. 

106 Ver ANEXO 13 para maiores informações. 
107 O clube foi fundado em 05 de novembro de 1922 e alterou seu nome após o golpe de 1937 e voltou a se 

chamar Zahle Clube do Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Disponivel em: http://zahle.com.br/empresa, 
consulta em 12/12/2017. 
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A autora ressaltou que os clubes davam mais ênfase às práticas esportivas (KHOURI, 

2013, p. 181) do que ao teatro. A pouca documentação encontrada sobre as atividades teatrais 

desta comunidade permitiu apenas detectar anúncios por meio de jornais do período. No 

Correio Paulistano, por exemplo, pudemos detectar um primeiro anúncio na data de 

16/04/1923108, espetáculo em beneficência ao Hospital Syrio109. O espetáculo Fabia foi 

apresentado no Municipal no dia 07 e 17/10/1935 e incluiu uma declamação por Chafic Malu, 

citado como um dos membros prestigiados ligado a figuras diplomáticas - ao que parece foi 

uma espécie de adido cultural. Os atos foram intercalados por orquestra e a peça construída 

em árabe e em português já esboçava um movimento de assimilação e ressignificação 

cultural. 

As outras 17 ocorrências foram de espetáculos italianos, organizados pelas Societá 

Italiana (di Cultura) Muse Italiche, Opera Nazionale Dopolavoro e Organização Nacional 

Desportiva (Cia. Filodramática da O. N. D.). O conjunto das sociedades apresentaram 10 

peças diferentes, a maior parte do elenco se repetindo em diferentes papéis nas produções de 

uma mesma sociedade, demonstrando que havia uma atividade intensa para atores 

amadores.110 Bertonha (2015) afirma que as apresentações dessas associações tinham cunho 

essencialmente propagandista de uma ideologia fascista e que, inclusive, participavam de 

redes de apoio como os Amici del Brasile, nomeadamente partidárias do fascismo.111 O 

historiador Angelo Trento (1998) se debruçou sobre a análise de subsídios do governo fascista 

e afirmou que boa parte das produções pelo governo fascista italiano foram financiadas por 

meio das sociedades de ajuda mútua. (TRENTO, 1988, p. 341) 

Dentre as peças italianas, somente a Organização Nacional Desportiva (Cia. 

Filodramática da O. N. D.) declarou apoios culturais,112 pela Casa Teatral Temaghi e pela 

Casa de Mode Madame Chenet. Sobre a Casa Temaghi, foram encontrados os primeiros 

                                                
108 Consulta em 12/12/16, disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReaderMobile.aspx?bib=09097 

2_07&pasta=ano%20192&pagfis=&pesq=zahle 
109 O nome do hospital foi transcrito como na fonte, ao que tudo indica se refere ao Hospital Sírio Libanês.   
110 Alguns atores podem ser consultados nos arquivos do SATED para verificar se a atividade desses amadores 

se desenvolveu para um teatro profissional. Assim, repensar se as iniciativas configuravam uma oportunidade 
para a iniciação da profissão. 

111 No artigo “A política cultural da Itália fascista no Brasil: O soft power de uma potência média em terras 
brasileiras (1922-1940)”, do livro Modernidade Latina. Os Italianos e os Centros do Modernismo 
Latino-americano, editado em 2015, Bertonha explora a ideia, no entanto, para este estudo a comprovação 
da tese só poderia ser feita através da leitura de cada peça financiada para que fosse possível compreender 
como se deu a propaganda a partir da construção estética no contexto até agora abordado. (Disponível em 
http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/academico/publicacoes/anais/modernidade/pdfs/FABIO_PORT.pdf, 
consulta em 02/10/2017. 

112 A denominação de apoio cultural foi utilizada como registrada nos documentos do acervo da Fundação do 
Theatro Municipal de São Paulo. 
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artigos, no Correio Paulistano, datados de 1926. A frequência de seus anúncios aumentou 

gradativamente até 1934.113 Um artigo de 21/04/1935 do Correio Paulistano exibiu o nome de 

Raphaela Chenet. É provável que o nome estivesse relacionado à Casa Chenet que também 

estreou no espetáculo do mesmo ano, Jesus, como consta na listagem apresentada no ANEXO 

13. 

Outros amadores que se apresentaram no Municipal pertenciam à Sociedade dos 

Artistas Amadores de São Paulo: 

 

04/05/1935 "Bird in hand" - a play in 3 acts, by John Drinkwater - Silver Jubilee Performance High 
Majesties Queen Mary and Georg V - com Doris Boyes, Margaret Lawson, William Tulk, 
Alec Wellington, dentre outros; dir. cênica: Medus; cenotécn.: Casa Teatral Temaghi; ponto: 
Redshaw - Sociedade dos Artistas Amadores de SP (The São Paulo Amateur Musical and 
Dramatic Society) 

24/08/1935 "The Nelson touch" - a comedy in 3 acts, by Neil Grant - com Frederick Hart, Mayne Elson, 
Frieda Sewell, Kathleen Williams, dentre outros; dir. cênica: Andrews - Sociedade dos 
Artistas Amadores de SP (The São Paulo Amateur Musical and Dramatic Society) and The 
Toc H. Rio de Janeiro Branch 

 

Em Mattos (2002), houve indicações de que essa Sociedade era formada por 

trabalhadores das empresas inglesas que se instalaram na cidade. O autor apontou que: 

 

[...] o English Players, formado basicamente por atores amadores ingleses, incluía 
também em seu elenco alguns estudantes brasileiros da Sociedade Cultura Inglesa, 
como Haydeé Bittencourt, jovem paulistana apaixonada pelo teatro e pela língua e 
literatura inglesas, participantes de diversos grupos teatrais amadores na década de 
40, inclusive do GUT, de Décio de Almeida Prado. Segundo ela, desde 1940 os 
ingleses vinham desenvolvendo intensa atividade teatral amadora em São Paulo. 
Constitui um importante grupo teatral, Sociedade de Atores Amadores de São Paulo 
ou Amateur's Society, que realizou espetáculo sempre em língua inglesa, utilizando 
atores da coletividade inglesa paulistana, geralmente comerciários ou funcionários 
de firmas inglesas instaladas em São Paulo. (MATTOS, 2002, p. 211) 

 
Em mesma direção, foi registrada uma atividade ligada a finalização de curso do 

Colégio Stafford com apresentações teatrais intitulada Contos de Natal, de 12/06/1935: 

 

Peça em 3 atos, de Benedito Octavio - ensaiada por Agatino Bruns - por alunas do 
Colégio Stafford; Coro de Alunas do Colégio Stafford; Maria Helena Rosa Martins e 
Berenice Oliveira, declamação; alunas de Kitty Bodenheim, Chinita Ullman e 
Marenovna, dança; Vera Pinto Mendes, piano - Festival-benefício, promovido pelas 
alunas do Colégio Stafford. (FTMSP/Centro de Documentação e Memória/Arquivo 
Histórico – Programas de Teatro, 04/08/1936) 

 

As atividades desenvolvidas ao longo da década de 1930 seriam a antecipação desse 

fenômeno de reunião dos funcionários como indicado por Haydeé Bittencourt nos anos 1940.   

                                                
113 Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReaderMobile.aspx?bib=090972_07&pasta=an%20192 

&pagfis=&pesq=temaghi, consulta em 02/02/2018. 
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Quanto às apresentações de grupos profissionais, registraram-se 12 peças, entre 

francesas e alemãs, todas produzidas pela Empreza Artística Theatral Ltda., e ao que tudo 

indica o empreendimento era uma das agências que mediavam as turnês internacionais no 

Brasil. Em notícia do Correio Paulistano de 07/01/1936, a Empreza Theatral anunciou  

diretores como o escritor Luiz Iglesias114 e músico Freire Junior que produzia, principalmente 

a Cia Alda Garrido115: 

    

07 a 
14/07/1935 

Companhia de Comédia Francesa, dir.: René Delsinne - Temporada 
Oficial de 1935 - Empresa Artística Theatral 

 

10/07/1935 "L'École des contribuales" - comédia em 3 atos, de Louis Verneuil e 
Georges Berr - Cia de Comédia Francesa, dir.: René Delsinne - com 
Jean Marchat, Pierre Magnier, Jacques Duluard, René Delsinne, 
dentre outros - 1ª récita de assinatura - Empresa Artística Theatral 

  

                                                
114 O nome foi encontrado grafado nas formas: Luís, Luis e Luiz. O uso aqui foi formatado de acordo com a 

grafia da fonte histórica. 
115 “Alda Palm Garrido (São Paulo SP 1896 - Rio de Janeiro RJ 1970). Atriz. Uma das grandes atrizes do teatro 

de revista, Alda Garrido cria um estilo próprio e se torna conhecida pela brasilidade de sua interpretação, que 
identifica tipos populares femininos. Marca os anos 1950 com a criação da personagem Dona Xepa. Aos 19 
anos forma com o marido, o ator Américo Garrido, a dupla Os Garridos, fazendo duetos até 1920, em São 
Paulo. Mudam-se para o Rio de Janeiro e organizam uma companhia para o Teatro América, estreando com 
Luar de Paquetá, de Freire Jr., 1924, que permanece seis meses em cartaz com sucesso. A dupla recebe 
convite para trabalhar com o empresário Pascoal Segreto, e na sua companhia atuam, entre outras, em Ilha 
dos Amores, Quem Paga É o Coronel, ambas de Freire Jr., Francesinha do Bataclan, de Gastão Tojeiro, 
todas em 1926. A temporada projeta Alda Garrido, que é contratada pelo empresário de teatro de revista 
Manoel Pinto, pai de Walter Pinto, para atuar na Companhia Nacional de Revistas, no Teatro Recreio. O 
sucesso que a atriz obtém no gênero a faz manter desde então uma dupla atuação profissional - de um lado as 
comédias de costume que monta em sua própria companhia com produção do marido, de outro, os contratos 
com os empresários do teatro de revista. Mas aos poucos os espetáculos de sua companhia acabam se 
rendendo ao sucesso do teatro musicado, como em Brasil Pandeiro, 1941, com texto de seu autor favorito, 
Freire Jr., em parceria com Luiz Peixoto, uma dupla das mais requisitadas no gênero revisteiro. Em 1939, o 
empresário Walter Pinto faz com que, no espetáculo Tem Marmelada, de Carlos Bittencourt e Cardoso de 
Meneses, Garrido e Aracy Cortes dividam o palco pela primeira e última vez, no Teatro Recreio. Entre as 
revistas de maior sucesso de sua carreira estão Maria Gasogênio - sátira à falta de gasolina nos anos da 
Segunda Guerra - e Da Favela ao Catete, de Freire Jr. e Joubert de Carvalho, 1935. A atriz cria um estilo 
próprio de interpretar e de transformar o texto por meio de improvisos que, segundo Pedro Bloch, são na 
verdade criações premeditadas e cuidadosamente estudadas. Os anos 50 consagram Alda Garrido com Dona 
Xepa, de Pedro Bloch, 1953. A atriz se torna o símbolo da brasilidade, como mostra o seguinte trecho do 
jornalista Jota Efegê: "A feirante Dona Xepa, bem na fatura artística de Alda Garrido (o rústico, o matuto), 
enseja-lhe um desempenho espontâneo onde prevalece a sua intuição na composição da figura. Ultrapassando 
o script, Alda entra com sua preciosa colaboração e enxerta-lhe 'cacos' perspicazes".E, apontando aquilo que 
lhe é próprio, revela o crítico Décio de Almeida Prado: "[...] nem atriz propriamente ela é. Atriz é alguém que 
se especializa em não ser nunca duas vezes a mesma pessoa. Alda Garrido não tem nada disso: os seus 
recursos de técnica teatral, de caracterização psicológica são dos mais precários. Em compensação, possui 
qualquer coisa de muito mais raro: uma personalidade genuinamente cômica. Quando representa, a graça não 
está nunca na personagem: está na intérprete, no que esta possui de inconfundível, de inimitável. O que 
admiramos não é a peça, mas a própria Alda Garrido, com o seu grão de irreverência e de loucura, que lhe 
permite comportar-se sempre de maneira menos convencional possível, e também com o seu grão de 
inesperado bom senso, que a faz sempre achar a resposta mais desconcertantemente terra a terra, mais 
prosaicamente adequada. Alda Garrido, muito mais que atriz, é uma grande excêntrica, a exemplo desses 
cômicos de cinema e de teatro musicado norte-americano - um Groucho Marx, um Danny Kaye".” (ALDA 
Garrido. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. 
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa349425/alda-garrido>. Acesso em: 23 de Abr. 
2018. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 
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11/07/1935 "Tovaritch" - comédia em 4 atos, de Jacques Deval - Cia de 
Comédia Francesa, dir.: René Delsinne - com Pierre Magnier, 
Jacques Duluard, Louis Raymond, René Delsinne, dentre outros - 2ª 
récita de assinatura - Empresa Artística Theatral 

  

13/07/1935 "Le Nouveau Testament" - comédia em 4 atos, de Sacha Guitry - 
Cia de Comédia Francesa, dir.: René Delsinne - com Pierre Magnier, 
Henry de Livry, Jacques Duluard, René Delsinne, dentre outros - 3ª 
récita de assinatura - Empresa Artística Theatral 

  

14/07/1935 "La Marche nuptiale" - peça em 4 atos, de Henri Bataille - Cia de 
Comédia Francesa, dir.: René Delsinne - com Pierre Magnier, Jean 
Marchat, René Delsinne, Elisabeth Hijar, dentre outros - Única 
Vesperal extraordinária, em comemoração da grande data - Empresa 
Artística Theatral 

  

15/07/1935 "Le Sexe faible" - comédia em 4 atos, de Edouard Bourdet - Cia de 
Comédia Francesa, dir.: René Delsinne - com Jean Marchat, Pierre 
Magnier, Jacques Duluard, René Delsinne, dentre outros - 4ª récita 
de assinatura - Empresa Artística Theatral 

  

17/07/1935 "Le Pecheur d'ombres" - peça em 3 atos, de Jean Sarment - Cia de 
Comédia Francesa, dir.: René Delsinne - com Jean Marchat, Pierre 
Magnier, Louis Raymond, Elisabeth Hijar, dentre outros - 5ª e 
última récita de assinatura - Empresa Artística Theatral 

  

02/08/1935 "Die Endlose Strasse" [A Estrada sem fim] - peça do "front" da 
grande guerra em 4 quadros, de Sigmund Graf e Karl Hintze - Cia 
Dramática Alemã; dir.: Wolfgang Helmke - com o próprio, Karl 
Wüstenhagen, Ulrich Bettac, Walter Bechmann, dentre outros - Em 
comemoração do 1º aniversário da morte do Marechal Hindemburg, 
de Sigmund Graf e Karl Hintze - 
1ª récita de assinatura - Empresa Artística Theatral 

APOIO CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique - rádio-vitrola; 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; Mappin 
Stores – móveis 

03/08/1935 "Vor Sonnenuntergang" [Antes do crepúsculo] - peça em 4 atos, de 
Hauptmann - Cia Dramática Alemã; dir.: Wolfgang Helmke - com o 
próprio, Werner Krauss, Maria Bard, Karl Wüstenhagen, dentre 
outros - 2ª récita de assinatura - Empresa Artística Theatral 

APOIO CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique - rádio-vitrola; 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; Mappin 
Stores - móveis 

04/08/1935 "Don Carlos" [Infante von Spanien] - tragédia em versos, de 
Friedrich von Schiller - Cia Dramática Alemã; dir.: Wolfgang 
Helmke - com Karl Wüstenhagen, Else Knott, Elisabeth Horn, Maria 
Bard, dentre outros - 3ª récita de assinatura - Empresa Artística 
Theatral 

APOIO CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique - rádio-vitrola; 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; Mappin 
Stores - móveis 

06/08/1935 "Hundert Tage" [Cem dias] - 8 quadros, de Benito Mussolini e 
Gioacchino Forzano - Cia Dramática Alemã; dir.: Wolfgang Helmke 
- com o próprio, Werner Krauss, Karl Wüstenhagen, Elisabeth Horn, 
dentre outros - 4ª récita de assinatura - Empresa Artística Theatral 

APOIO CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique - rádio-vitrola; 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; Mappin 
Stores - móveis 

07/08/1935 "Cyrano de Bergerac" - comédia romantica, de Edmond Rostand - 
Cia Dramática Alemã; dir.: Wolfgang Helmke - com o próprio, 
Werner Krauss, Karl Wüstenhagen, Maria Bard, dentre outros - 5ª 
récita de assinatura - Empresa Artística Theatral 

APOIO CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique - rádio-vitrola; 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; Mappin 
Stores - móveis 

11/08/1935 "Christa, ich erwarte Dich!" [Christa, espero-te] - comédia em 3 
atos, de Alfredo Moeller e Hans Lorenz - Cia Dramática Alemã; 
dir.: Wolfgang Helmke - com Ernst Leudesdorf, Inge Conradi, 
Ulrich Bettac, Else Knott, dentre outros - Récita extraordinária - 
Empresa Artística Theatral 

APOIO CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique - rádio-vitrola; 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; Mappin 
Stores - móveis 
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Para realizar as apresentações de 1935 a Empreza teria adquirido um valor 

aproximado ao previsto para 1936. Assim, os gastos apresentados no projeto orçamentário em 

15 de outubro de 1935, para o ano de 1936, foram: 

 
RESUMO 
PESSOAL = 1.358:300$000 
MATERIAL PERMANENTE = 774:800$000 
MATERIAL DE CONSUMO = 137:860$000 
INICIATIVAS DETERMINADAS PELO ATO 861 = 432:600$000 
SUBVENÇÕES DETERMINADAS PELO ATO 861 = 494:000$000 
CONCURSOS DETERMINADOS PELO ATO 861 = 102:000$000 
DESPESAS DIVERSAS = 200:100$000 
TOTAL R$ = 3.499:660$000 

(AHSP/SMC Processo 14.123/35, 15 de out. 1935 apud CALIL, 2015, p. 269) 
  
Em ofício (AHSP/SMC Processo 84.566/35, 12 de dez. 1935 apud CALIL, 2015, p. 

275), Mário argumentou com Fábio Prado sobre o valor de 250:000$000 para 1936, com a 

temporada lírica que a Empreza Artística Theatral Ltda. Ele achou necessário que não se 

mantenha a garantia, já que ela muitas vezes pode ser mais gananciosa que a qualidade do 

que promete apresentar. A questão sugeriu que tanto o valor quanto as apresentações não 

estavam correspondendo ao que Mário de Andrade havia idealizado. Enfim, a Empreza foi 

selecionada e obteve a subvenção, segundo notícia do jornal Correio Paulistano de 

02/01/1936.116 

Em janeiro de 1936, Paulo Magalhães assumiu a Seção de Teatro e Cinemas que se 

encontrava mais organizada e estruturada (Correio Paulistano, 02/01/1936). Nesse ano, houve 

146 atividades no Theatro Municipal de São Paulo e 51 delas eram reservadas para 

espetáculos teatrais.117 Nesse universo, 27 delas foram produzidas pelas mesmas Sociedades: 

Societá Italiana di Cultura Muse Italiche e Organização Nacional Desportiva. 

 

04/01/1936 "Ho perduto mio marito" 
brilhantissima comédia em 3 atos, de Giovanni Cenzato - dir.: Guido 
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Marghit Vergani, Elvira Lattari, 
dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Americo 
Cavassuti - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

05/01/1936 "Ho perduto mio marito" 
brilhantissima comédia em 3 atos, de Giovanni Cenzato - dir.: Guido 
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Marghit Vergani, Elvira Lattari, 
dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Americo 
Cavassuti - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

                                                
116 Se atribuirmos que o valor do subsídio do ano anterior fosse aproximado, uma verba de 244:000$000 ficaria 

livre para outras atividades do Departamento. 
117 Ver ANEXO 26 para maiores informações. 
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14/06/1936 "I Tre sentimentali" - comédia comico-sentimental em 3 atos, de 
Sandro Camasio e Nino Berrini - dir.: Guido Bussi - com o próprio, 
Tina Capriolo, Mina Zanaroli, Luigi Capecchi, dentre outros; dir. 
cênica: Mario Paraventi, Emilio Tisi; ponto: Americo Cavassuti - 148º 
Manifestação - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

15/03/1936 "I Tre sentimentali" - comédia comico-sentimental em 3 atos, de 
Sandro Camasio e Nino Berrini - dir.: Guido Bussi - com o próprio, 
Tina Capriolo, Mina Zanaroli, Luigi Capecchi, dentre outros; dir. 
cênica: Mario Paraventi, Emilio Tisi; ponto: Americo Cavassuti - 149º 
Manifestação - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

05/04/1936 "Il Tratttato scomparso" - drama em 3 atos, de Galar [Leo Galetto] e 
Artù [Riccardo Artuffo] - Cia Filodramática da Organização Nacional 
Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Salvatore Siddivò, 
Licia Mattalia, Felice Cavalli, Ester Orsi, dentre outros; cenogr.: 
Franco Cenni 

APOIO 
CULTURAL: 
Aparelhos elétricos 
Casa Cancer; Móveis 
Mario Ghilardi 

19/04/1936 "Equatore" - comédia em 3 atos, de Alessandro de Stefani - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Iolanda Fronzi, Italia 
Almirante, Salvatore Siddivò, dentre outros; dir. cênica: Achille 
Luggeri; cenogr.: Casa Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni 

APOIO 
CULTURAL: 
Aparelhos elétricos 
Casa Cancer; Móveis 
Mario Ghilardi 

16 e 
17/05/1936 

"La Morte in Vacanza" - de Alberto Casella - [elenco e diretor não 
creditados] - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

NOTA(S): Inclui 
programação no 
Salão do 
Conservatório 
Dramático e Musical 
de São Paulo 

28/06/1936 "L'Aigrette" - comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - dir.: Guido 
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Ferruccio Tasca, Mina Zanaroli, 
dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi 
Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Casa 
Camargo; Móveis 
Mario Ghilardi 

29/06/1936 "L'Aigrette" - comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - dir.: Guido 
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Ferruccio Tasca, Mina Zanaroli, 
dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi 
Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Casa 
Camargo; Móveis 
Mario Ghilardi 

15/07/1936 "Pamela Divorziata" - comédia em 4 atos, de Pietro Solari - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Mario Forti, Ester Orsi, 
Mario Piazzi, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Bruno 
Arcangeletti 

  

01/08/1936 "Il Bugiardo" - comédia em 3 atos, de Goldoni - dir.: Guido Bussi - 
com o próprio, Tina Capriolo, Tilde Serato, Alda Boschini, dentre 
outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; cenogr. e figurinos: Casa 
Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni - Em homenagem ao Circolo 
Italiano - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

02/08/1936 "Il Bugiardo" - comédia em 3 atos, de Goldoni - dir.: Guido Bussi - 
com o próprio, Tina Capriolo, Tilde Serato, Alda Boschini, dentre 
outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; cenogr. e figurinos: Casa 
Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni - Em homenagem ao Circolo 
Italiano - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

02/09/1936 "Tristi amori" - comédia em 3 atos, de Giuseppe Giacosa - dir.: Guido 
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Aramis della Torre, Nino 
Coscarella, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: 
Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

Móveis Paschoal 
Bianco 
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03/09/1936 "Tristi amori" - comédia em 3 atos, de Giuseppe Giacosa - dir.: Guido 
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Aramis della Torre, Nino 
Coscarella, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: 
Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Paschoal 
Bianco 

14/10/1936 "I Fratelli Castiglioni" - tragicomédia em 3 atos, de Alberto Colantuoni 
- Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), 
dir.: Enrico Pancani - com Renato Tignani, Ulderico Negrini, Salvatore 
Siddivò, Leo Micheluzzi, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; 
ponto: Americo Cavassuti - absoluta novidade em SP 

  

23/10/1936 "La Donna di fuoco" - comédia em 3 atos, de Oreste Poggio - dir.: 
Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Tilde Serato, Eugenia 
Piasini, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: 
Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

25/10/1936 "La Donna di fuoco" - comédia em 3 atos, de Oreste Poggio - dir.: 
Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Tilde Serato, Eugenia 
Piasini, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: 
Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

28/10/1936 "La Guarnigione Incatenata" - em 3 atos e 1 epílogo, de Alberto 
Colantuoni - Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva 
(O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Ulderico Negrini, Mario 
Zeppegno, Leo Micheluzzi, Felice Cavalli, dentre outros; dir. cênica: 
Achille Luggeri; ponto: Americo Cavassuti - novidade para SP 

  

14/11/1936 "La Piccina" - comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Ester Orsi, Ofelia Bertini, 
Licia Mattalia, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: 
Americo Cavassuti 

  

15/11/1936 "La Piccina" - comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Ester Orsi, Ofelia Bertini, 
Licia Mattalia, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: 
Americo Cavassuti 

  

21/11/1936 "Cosi é se vi pare" - comédia em 3 atos, de Pirandello - dir.: Guido 
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Aramis della Torre, Idea Romeo, 
dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; cenogr.: Casa 
Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura 
Muse Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Paschoal 
Bianco 

22/11/1936 "Cosi é se vi pare" - comédia em 3 atos, de Pirandello - dir.: Guido 
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Aramis della Torre, Idea Romeo, 
dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; cenogr.: Casa 
Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura 
Muse Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Paschoal 
Bianco 

12/12/1936 "Joe Il Rosso" - comédia em 3 atos, de Dino Falconi - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Luisa Lambertini, Giorgina Marchiani, Ofelia 
Bertini, Licia Mattalia, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; 
ponto: Americo Cavassuti - novidade absoluta para SP 

  

13/12/1936 "Joe Il Rosso" - comédia em 3 atos, de Dino Falconi - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Luisa Lambertini, Giorgina Marchiani, Ofelia 
Bertini, Licia Mattalia, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; 
ponto: Americo Cavassuti - novidade absoluta para SP 
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19/12/1936 "Le Esperienze di Giovanni Arce filosofo" - comédia em 3 atos, de 
Rosso di San Secondo - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina 
Capriolo, Tilde Serato, Luigi Sgueglia, dentre outros; dir. cênica: Alfio 
Lazzari, Emilio Tisi; cenogr.: Casa Teatral Temaghi; ponto: Luigi 
Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Paschoal 
Bianco 

20/12/1936 "Le Esperienze di Giovanni Arce filosofo" - comédia em 3 atos, de 
Rosso di San Secondo - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina 
Capriolo, Tilde Serato, Luigi Sgueglia, dentre outros; dir. cênica: Alfio 
Lazzari, Emilio Tisi; cenogr.: Casa Teatral Temaghi; ponto: Luigi 
Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Paschoal 
Bianco 

27/12/1936 "L'Ufficiale della Guardia" - comédia em 3 atos, de Ferenc Molnár - 
Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Leo Micheluzzi, Giorgina Marchiani, Mario 
Zeppegno, Amelia Melato, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; 
ponto: Americo Cavassuti - novidade absoluta para SP 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis e Tapeçaria 
Casa Andrade 

 

Ainda comentando sobre o grupo dos amadores, pôde-se constatar que a comunidade 

judaica em São Paulo, também, obteve espaço na programação com 6 peças concentradas no 

mês de outubro: 

 

30/10/1936 Recital da Cia. Cooperativa Artística Israelita - representações das peças "Crime e Castigo" e 
"Tio Moyzes", de [autores não creditados] - com Samuel Goldenberg, José Weiestein, Lisa 
Maximova, Moisés Gutowitch, dentre outros; Carlos Ostronof, piano 

04/11/1936 "A Força divina" - recital em 4 atos, de Lilien - Cia. Cooperativa Artística Israelita - com 
Samuel Goldenberg, José Weiestein, Moisés Gutowitch, Rosa Laks, dentre outros; Carlos 
Ostronof, piano 

08/11/1936 "Der Futer" [O Pai] - recital em 3 atos e 4 quadros, de [August Strindberg] - Cia Cooperativa 
Artística Israelita, dir.: Isaak Lubeltchik - com Samuel Goldenberg, Lisa Maximova, Regina 
Lubeltchik, José Weiestein, dentre outros 

20/11/1936 "O Poeta ficou cego" de [autor não creditado] - Cia. Israelita - régisseur: Jacob Mestel - com 
Jacob Ben-Ami, Sophie Rafelovitch, Kopel Nudel, Herman Klackin, dentre outros - Volf 
Vigmares 

24/11/1936 "Seu Pai Israel" - peça em 3 atos, de Danri Berestein - Cia. Israelita - com Simon Buchalsky, 
Bety Nissen, Rubin Hochberg, José Weiestein, dentre outros - Volf Vigmares, José Rappoport 

29/11/1936 "O Idiota" - peça em 5 atos, de Dostoievsky - Cia. Israelita - com Jacob Ben-Ami, José 
Schwarcberg, José Weiestein, Rubin Hochberg, dentre outros 

 

Essas peças indicaram uma abertura a essa comunidade, já que no ano anterior não 

houve registros de grupos no Theatro Municipal, mesmo com sua presença intensa na história 

de São Paulo:   

Em São Paulo se instalaram no Bom Retiro na década de 1930 e sofreram 
perseguições antissemitas do Governo Vargas, e, além disso, por serem considerados 
‘comunistas’. Nesse período formaram em seu entorno diversos agrupamentos 
como, por exemplo: o Clube Israelita ou Sociedade Esportiva Zukunft na Rua 
Amazonas, denunciado durante o Governo Vargas e foi considerado um aparelho 
subversivo do Partido Comunista. Em São Paulo, nesse período, imigrantes oriundos 
do Bund fundaram o clube Tsukunft (futuro) no bairro de Bom Retiro. Nos anos 
1930, se chamava Yugend Club (clube da juventude) e fundaram uma biblioteca, um 
grupo de teatro chamado Dramkrais (grupo dramático) e o coro Schaeffer. Nos anos 
1940, a entidade passou a se chamar Centro de Cultura e Progresso e constitui parte 
do Idisch Kultur Farband (ICUF). Fundado em 1937, em meio ao I Congresso 
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Internacional de Cultura Judaica em Paris, respondia com medidas práticas ao clima 
facista de intimidação cultural. (http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/ 
memorial/Upload/file/lugares-da-memoria/icib%20ficha%20tcnica%20formato%20 
site.pdf, consulta em 12/12/2017) 

 
Em âmbito profissional, os registros apresentaram 9 peças com o apoio do Mappin 

Stores118, dentre elas, as francesas receberam apoio da Fábrica de Rádio Cacique - vitrola; a 

empresa de Niccolo Viggiani produziu 4 delas, todas no mês de outubro. As outras 5 foram 

produzidas pela Empresa Artística Teatral: 

 

08/07/1936 "Le Crepuscule du théâtre" - peça em 3 atos e 7 quadros, de 
Lenormand - Cia. Dramática Francesa Theatre du Vieux Colombier, 
dir.: René Rocher; régisseur: Roger Bernard - com o próprio, Lucien 
Gadry, Roger Bernard, Georges Farineau, dentre outros - 1ª récita de 
assinatura - Empresa Artística Theatral 

APOIO 
CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique – vitrola; 
Mappin Stores - 
móveis 

10/07/1936 "Elizabeth, la femme sans homme" - peça em 2 partes e 5 quadros, de 
André Josset - Cia. Dramática Francesa Theatre du Vieux Colombier, 
dir.: René Rocher; régisseur: Roger Bernard - com o próprio, 
Germaine Dermoz, François Rozet, Jean Fleur, dentre outros - 2ª 
récita de assinatura - Empresa Artística Theatral 

APOIO 
CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique – vitrola; 
Mappin Stores - 
móveis 

11/07/1936 "L'Avare" - comédia em 5 atos, de Molière - Cia. Dramática Francesa 
Theatre du Vieux Colombier, dir.: René Rocher; régisseur: Roger 
Bernard - com François Rozet, Germaine Risse, Louis Allibert, José 
Squinquel, dentre outros - 3ª récita de assinatura - Empresa Artística 
Theatral 

APOIO 
CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique - vitrola 

Mappin 
Stores - móveis 

12/07/1936 "Espoir" - peça em 5 atos, de Henry Bernstein - Cia. Dramática 
Francesa Theatre du Vieux Colombier, dir.: René Rocher; régisseur: 
Roger Bernard - com José Squinquel, François Rozet, Germaine 
Dermoz, Suzy Lova, dentre outros - Empresa Artística Theatral, 
Sociedade de Cultura Artística, 363º Sarau 

APOIO 
CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique – vitrola; 
Mappin Stores - 
móveis 

13/07/1936 "Britannicus" - tragédia em 5 atos, de Racine - Cia. Dramática 
Francesa Theatre du Vieux Colombier, dir.: René Rocher; régisseur: 
Roger Bernard - com o próprio, Yvette Andreyor, Germaine Dermoz, 
Jean Fleur, dentre outros - 4ª récita de assinatura - Empresa Artística 
Theatral, Sociedade de Cultura Artística 

APOIO 
CULTURAL: 
Fábrica de rádios 
Cacique – vitrola; 
Mappin Stores - 
móveis 

                                                
118 O Mappin, cujo nome oficial era Casa Anglo-Brasileira S/A., teve origem em 1774, na cidade de Sheffield, 

na Inglaterra. Em 29 de novembro de 1913, os irmãos ingleses Walter e Hebert Mappin inauguraram a 
primeira loja, Mappin Stores, na Rua XV de Novembro. Em 1919, ela foi transferida para a Praça do 
Patriarca. Em 1922, a unidade foi alvo de um grande incêndio, que interrompeu as atividades por alguns 
meses. A instituição voltou a funcionar e se mudou para a Praça Ramos de Azevedo em 1939. 
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12/10/1936 "The Two Mrs. Carrolls" - peça em 3 atos, de Margherite Weiller - 
Cia. Inglesa Edward Stirling - com o próprio, Monica Stirling, Philip 
Howard, Mary Macowan, dentre outros - estreia - 1ª récita de 
assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

13/10/1936 "Winter sunshine" - comédia em 3 atos, de G. A. Thomas - Cia. 
Inglesa Edward Stirling - com o próprio, Philip Howard, Margareth 
Vaughan, Peter Copley, dentre outros - 2ª récita de assinatura - 
Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

 

15/10/1936 

"The Sacred flame" - peça em 3 atos, de Somerset Maughan - Cia. 
Inglesa Edward Stirling - com Philip Howard, Robert Gilbert, 
Margareth Vaughan, Mary Macowan, dentre outros - 3ª récita de 
assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

16/10/1936 "Dusty ermine" - peça em 3 atos, de Neil Grant - Cia. Inglesa Edward 
Stirling - com o próprio, Margareth Vaughan, Monica Stirling, Betty 
Thumling, dentre outros - 4ª récita de assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

As produções de Viggiani estavam aumentando no Theatro Municipal.119 E, nos anos 

seguintes, seu trabalho se intensificou ainda mais. Sem apoios, a Empreza Artística Theatral 

produziu em 05/09/1936: "La Femme en fleur" - peça em 3 atos, de Denys Amiel - Cia 

Dramática Francesa Théâtre du Vieux Colombier, dir.: René Rocher - com Claude Genia, 

François Rozet, Louis Allibert, Suzy Lova, dentre outros” (FTMSP/Centro de Documentação 

e Memória/Arquivo Histórico – Programas de Teatro, 05/09//1936). 

No grupo de produções nacionais, a Associação Cívica Feminina apresentou as peças 

nacionais intituladas O Cofre, de Paulo Gonçalves,120 e Idea de Arlette, de Carlos Piza, 

apresentadas na data de 04/08/1936:   

 

O Cofre - peça em 1 ato, em verso, do poeta paulista Paulo Gonçalves - com Maria 
da Gloria Capote Valente, Didi Setti - seguida de Canções francesas do século XVII 
por Maria da Gloria Capote Valente; Nair Carvalho de Mendonça, piano, e "Idea de 
Arlette": peça em 2 atos do escritor paulista Carlos Piza - com Yvone de Freitas, 
Francisco Silva, Trajano Pupo, Fernando Pereira Rocha, dentre outros - Festival da 
Associação Cívica Feminina. (FTMSP/Centro de Documentação e 
Memória/Arquivo Histórico – Programas de Teatro, 04/08/1936) 

 

Chinita Ullmann, junto com o drama sacro de Menotti del Picchia
 
intitulado Jesus, 

realizou o espetáculo em única apresentação pela mesma Associação em 1935, apontando 

para uma validação de cenas nacionais. 

Outro destaque foi a peça de Alfredo Mesquita, Noite de São Paulo, junto ao Sarau n. 

                                                
119 Adiante um tópico específico tratará do caso do empresário. 
120 Francisco de Paula Gonçalves foi jornalista em São Paulo e Santos, autor de peças teatrais ("Núpcias de D. 

João Tenório", "Quando as Fogueiras se Apagam", "O Juramento" e "1830", "As Noivas", "As Mulheres não 
Querem Almas" e " A Comédia do Coração") junto com Oduvaldo Viana, Leopoldo Fróes, Procópio Ferreira 
e Iracema de Alencar e poeta que mantinha relações com Vicente de Carvalho e de Martins Fontes. Publicou 
seu livro de poesias, Yara, em 1922. Fundou o Partido da Mocidade, em 1925. 
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373 - ocorrido em 11/12/1936 - da Sociedade de Cultura Artística121, que teria tido impacto 

positivo, prestígio que o autor e diretor já vinham cultivando com suas experiências no 

exterior. Ele teria ido a Paris entre os anos de 1935 e 1937 cursar teatro com:   

 
Louis Jouvet, no Théâtre de L'Athénée, com Gaston Baty, no Théâtre de 
Montparnasse, no Collège de France, na Sorbonne e na Escola do Louvre. Em 1936, 
escreve A Esperança da Família, levada a cena por Procópio Ferreira. No mesmo 
ano, Alfredo Mesquita encena no Theatro Municipal outro texto de sua autoria, Noite 
de São Paulo, um espetáculo de sociedade montado com reminiscências da vida nas 
fazendas de café. Em 1937, mais uma peça sua é dirigida por Procópio: Em Família. 
Em 1938, Mesquita encena Casa Assombrada e, no ano seguinte, Dona Branca, 
ambos novamente escritos por ele próprio. (ALFREDO Mesquita. In: 
ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2017. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa251294/alfredo-mesquita>. Acesso em: 
26 de dez. 2017. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7)  

 
A peça Em Família ganhou menção honrosa no concurso do Departamento e foi 

apresentada no Theatro. Diferente dos vencedores do edital, Mesquita já fazia parte do círculo 

cultural paulistano. A pouca documentação epistolar (entre Mário e ele) ou propaganda 

ostensiva sobre o lançamento de sua peça sugere que a produção não precisou de introduções 

ou apresentações aos seus interlocutores; nem mesmo articulações muito complexas para a 

realização.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
121 Os Saraus da Sociedade de Cultura Artística, bem como toda sua atividade, foram listados e analisados em 

item específico a seguir. 
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Figura 6 – capa da publicação da peça Em Família, São Paulo 

 
Fonte: Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

 

A Cultura Artística anteriormente financiou, no Sarau n.357 realizado no dia 

03/05/1936, os artistas Gil Roland122 - do Teatro Nacional de l'Odéon123 - e Sr. Pierre 

Jourdan124 - comediante do Teatro des Arts de Paris125. 

O Theatro, como foi possível observar no ano de 1935,126 também serviu para 

                                                
122 “Roland Michoulier nasceu em 9 de janeiro de 1902 e faleceu em 18 de março de 1967. Comediante francês. 

Apresentou as peças: Molière (1922, de Henry Dupuy-Mazuel, La Couronne de carton (1922, de Jean 
Sarment), Le Masque (1923, de Maurice Rostand), Signor Bracoli (1932, de Jacques Deval), L´Homme aux 
souliers verts (1948, de J. Lee Thompson)” (minha tradução livre – texto original disponível em 
https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Personne=71785, consulta em 22/04/2018) 

123  As produções em Paris do Teatro em 1936 foram: Patrie, de Victorien Sardou; Patrie ! de Victorien Sardou; 
Les Amants romantiques de Fernand Greghmai; Le Jour de gloire de André Bisson; L'Avare de Molière; e 
Les Fourberies de Scapin de Molière. Os diretores foram: Paul Abram [1944-1959]; Pierre Aldebert [1940-
1944]; Jacques Copeau [1940-1944]; René Rocher [1940-1944]; Paul Abram [1930-1940]; Firmin Gémier 
[1921-1930]; Paul Gavault [1914-1921]; André Antoine [1906-1914]; Paul Ginisty [1896-1906]; e Thomas 
Sauvage [1827-1828].” (minha tradução livre – texto original disponível em 
https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Organisme=5467&lbSaisons=1936&lbAnneeCreation=1930& 
lbAccueil_0=1970&lbAccueil_1=1782&flagsVisible=100000000000000000000000000000, consulta em 
22/04/2018) 

124 “Nasceu em 1907 e faleceu em 1993. Comediante francês. [O registro está incompleto e apenas apareceram 
registros posteriores à decada de 1930]” (minha tradução livre – texto original disponível em https://www.les 
archivesduspectacle.net/?IDX_Personne=77820, consulta em 22/04/2018) 

125 De 1907 a 1940 funcionou sob a direção de Rodolphe Darzens. Em 1936, produziram em Paris as peças: 
Éblouissement (de  Keith Winter mise en scène Vladimir Sokoloff) e Les Innocentes (de Lillian 
Hellman)(minha tradução livre – texto original disponível em 
https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Organism e=6503, consulta em 22/04/2018) 

126 Ver ANEXO 13 para maiores informações. 
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apresentações da Associação de Professores de SP. Em 1936, a ocorrência se repete com a 

peça infantil Sonho de Criança, de Cecília Cardeal, que foi apresentada em 26 de dezembro, 

aparentemente como encerramento do ano: 

 

26/12/1936 
"Sonhos de criança" - peça infantil, de Cecília Cardeal; música: Maria Angélica Albano de 
Sylos - [elenco não creditado] - part.: Banda da Guarda Civil de SP - Departamento Infantil da 
Associação de Professores de SP 

 

Em 1937, houve 59 peças teatrais dentre as 202 apresentações (ANEXO 27). As 39 

sessões de grupos de amadores continuaram sendo produzidas pelas mesmas sociedades de 

ajuda mútua: 

 

01/09/37 "Orders are orders" - a military diversion in three acts, de Ian Hay e 
Anthony Armstrong - dir. cênica: Medus - com Norman Sands, William 
Tulk, John Lowsby, Tony Wellington, dentre outros; ponto: Frank 
Naegeli - Sociedade dos Artistas Amadores de SP (The São Paulo 
Amateur Musical and Dramatic Society) 

 

18/03/1937 "Mario e Maria" - Comédia em 3 atos, de Sabatino Lopes - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Ester Orsi, Rina Veiss, Leo 
Micheluzzi, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; figurinos: Casa 
de Modas Madame Brovia; ponto: Americo Cavassuti 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

20/03/1937 "Kean" - comédia em 5 atos, de Alexandre Dumas - dir.: Guido Bussi; 
dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi - com Tina Capriolo, Eugenia 
Piasini, Mina Zanaroli, Ferruccio Tasca, dentre outros; figurinos: Casa 
Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni - e monólogo de "Hamlet", de 
Shakespeare, por Guido Bussi - Societá Italiana di Cultura Muse 
Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Casa 
Camano 

21/03/1937 "Kean" - comédia em 5 atos, de Alexandre Dumas - dir.: Guido Bussi; 
dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi - com Tina Capriolo, Eugenia 
Piasini, Mina Zanaroli, Ferruccio Tasca, dentre outros; figurinos: Casa 
Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni - e monólogo de "Hamlet", de 
Shakespeare, por Guido Bussi - Societá Italiana di Cultura Muse 
Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Casa 
Camano 

11/04/1937 "Madame Sans-Gêne" - drama em 1 prólogo e 3 atos, de Victorien 
Sardou e Emile Moreau - Cia Filodramática da Organização Nacional 
Desportiva (O. N. D.) - com Giogina Marchiani, Ester Orsi, Ofelia 
Bertini, Rina Veiss, dentre outros 

  

21/04/1937 "Santo Francesco" - em 5 atos, de Mario Ferrigni - Cia Filodramática da 
Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com 
Mario Forti, Flavio Pucci, Ester Orsi, Felice Cavalli, dentre outros - 
cenogr.: Fulvio Pennachi; cenotécn.: Rômolo Lombardi; figurinos: Casa 
Teatral Temaghi; ponto: Michele de Angelis; música de cena: Boito, 
Recife, Respighi, Zandonai; Coral do Instituto Medio Dante Alighieri, 
reg.: Salvador Callia; cantor solista: Allievi; coord. musical: Armando 
Belardi - Natal de Roma A. XVº - Récita extraordinária, noite de gala 
em homenagem a S. E. Conde Guido Romanelli e "Pro-opere 
Assistenziali Italiene" de SP 
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25/04/1937 "Santo Francesco" - em 5 atos, de Mario Ferrigni - Cia Filodramática da 
Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com 
Mario Forti, Flavio Pucci, Ester Orsi, Felice Cavalli, dentre outros - 
cenogr.: Fulvio Pennachi; cenotécn.: Rômolo Lombardi; figurinos: Casa 
Teatral Temaghi; ponto: Michele de Angelis; música de cena: Boito, 
Recife, Respighi, Zandonai; Coral do Instituto Medio Dante Alighieri, 
reg.: Salvador Callia; cantor solista: Allievi; coord. musical: Armando 
Belardi - Natal de Roma A. XVº - Récita extraordinária, noite de gala 
em homenagem a S. E. Conde Guido Romanelli e "Pro-opere 
Assistenziali Italiene" de SP 

  

02/05/1937 "O Café do Felisberto" - Comédia em 3 atos, de Tristan Bernard - dir.: 
Guido Bussi - com o próprio, Eugenia Piasini, Ida Carboni, Marghit 
Vergani, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: 
Luigi Ferroni - part. da Orquestra della Societá Benedetto Marcello, 
reg.: Enrichetta Peracchi; cantores: Tomas Filippetti, tenor e Ida 
Dertonio, m-sopr. - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

03/05/1937 "O Café do Felisberto" - Comédia em 3 atos, de Tristan Bernard - dir.: 
Guido Bussi - com o próprio, Eugenia Piasini, Ida Carboni, Marghit 
Vergani, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: 
Luigi Ferroni - part. da Orquestra della Societá Benedetto Marcello, 
reg.: Enrichetta Peracchi; cantores: Tomas Filippetti, tenor e Ida 
Dertonio, m-sopr. - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

23/05/1937 "L'Affare Kubinsky" - comédia em 3 atos, de [Ladislao] Fodor e 
[Ladislao] Lakatos - Cia Filodramática da Organização Nacional 
Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Nino Coscarella, 
Giorgina Marchiani, Guido Fattorini, Bruno Arcangeletti, dentre outros; 
dir. cênica: Achille Luggeri; figurinos: Casa de Modas Madame Brovia; 
ponto: Americo Cavassuti 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

07/06/1937 "L'Imperatore", comédia em 3 atos, de Luigi Bonelli - Cia Dramática 
Italiana Bragaglia, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Renzo Ricci, 
Laura Adani, Ernesto Sabbatini, Ada Vaschetti, dentre outros - 
Viggiani, Opera Nazionale Dopolavoro 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

27/06/1937 "O Oráculo", comédia, de Arthur Azevedo - dir.: Guido Bussi - com o 
próprio, Tina Capriolo, Aramis della Torre, Pasquale Corona; dir. 
cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - seguida de "Il 
Birichino di Parigi", comédia comico-sentimental em 2 atos, de Bavard 
e Ganderbourgh - com Guido Bussi, Marghit Vergani, Tilde Serato, 
Vilma Tignani, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; 
ponto: Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Paschoal 
Bianco 

28/06/1937 "O Oráculo", comédia, de Arthur Azevedo - dir.: Guido Bussi - com o 
próprio, Tina Capriolo, Aramis della Torre, Pasquale Corona; dir. 
cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - seguida de "Il 
Birichino di Parigi", comédia comico-sentimental em 2 atos, de Bavard 
e Ganderbourgh - com Guido Bussi, Marghit Vergani, Tilde Serato, 
Vilma Tignani, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; 
ponto: Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Paschoal 
Bianco 

04/07/1937 "Anima alegra", comédia em 3 atos, de Serafín e Joaquín Alvarez 
Quintero; trad.: Luigi Motta - Cia Filodramática da Organização 
Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Giorgina 
Marchiani, Luisa Lambertini, Leo Micheluzzi, Nino Coscarella, dentre 
outros; dir. cênica: Achille Luggeri; cenogr.: Casa Teatral Temaghi; 
ponto: Bruno Arcangeletti 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

25/07/1937 "Ginevra degli Almieri", legenda florentina do seculo XIV em versos 
populares, em 3 atos e 7 quadros, de Gioacchino Forzano - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Leo Micheluzzi, Ida Palazzi, 
Guido Fattorini, dentre outros 
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15/08/1937 "La Rivincita delle mogli" [A Desforra das esposas] - comédia em 3 
atos, de Gino Valori - Cia Filodramática da Organização Nacional 
Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, 
Leo Micheluzzi, Rina Veiss, Nino Coscarella, dentre outros; dir. cênica: 
Achille Luggeri; ponto: Bruno Arcangeletti 

  

29/08/1937 "Il Sentiero degli scolari" - comédia em 3 atos, de André Birabeau - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Anita Furlai, Licia Mattalia, 
Rina Veiss, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Bruno 
Arcangeletti 

  

04/09/1937 "Facciamo Divorzio!" - Comédia em 3 atos, de Victorien Sardou - dir.: 
Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Aramis della Torre, Luigi 
Sgueglia, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: 
Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

05/09/1937 "Facciamo Divorzio!" - Comédia em 3 atos, de Victorien Sardou - dir.: 
Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Aramis della Torre, Luigi 
Sgueglia, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: 
Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

12/09/1937 "Grito da consciência" [Ich Wilakind], em 3 atos, de Zygmund - Cia 
Israelita, dir.: Isaak Lubeltchik - com Berta Gersten, Sophie 
Rafelovitch, Rosa Laks, Regina Lubeltchik, dentre outros 

APOIO 
CULTURAL: 
Móveis Casa A 
Mobiliadora 

16/09/1937 "Ressurreição", em 3 atos e 7 quadros, de Leon Tostoi - Cia Israelita, 
dir.: Isaak Lubeltchik - com Berta Gersten, Sophie Rafelovitch, Rosa 
Laks, Regina Lubeltchik, dentre outros 

  

19/09/1937 "L'Uomo che sorride, ovvero la bisbetica domata in altro modo", 
comédia em 3 atos, de Luigi Bonelli e Aldo de Benedetti - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Umberto Mingardo, Mario Piazzi, Giorgina 
Marchiani, Leo Micheluzzi, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; 
ponto: Bruno Arcangeletti 

  

20/09/1937 "Nora", em 3 atos, de Ibsen - Cia Israelita, dir.: Isaak Lubeltchik - com 
Berta Gersten, Sophie Rafelovitch, Rosa Laks, Regina Lubeltchik, 
dentre outros 

  

17/10/1937 "Ma non é una cosa seria", comédia em 3 atos, de Pirandello - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Leo Micheluzzi, Mario 
Piazzi, Ulderico Negrini, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; 
ponto: Gino Gualtieri 

  

23/10/1937 "Il Ladro!", comédia em 3 atos, de Henry Bernstein - dir. Guido Bussi - 
com o próprio, Tina Capriolo, Luigi Sgueglia, Aramis della Torre, 
dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi 
Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

25/10/1937 "Il Ladro!", comédia em 3 atos, de Henry Bernstein - dir. Guido Bussi - 
com o próprio, Tina Capriolo, Luigi Sgueglia, Aramis della Torre, 
dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi 
Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

31/10/1937 "La Casa Lontana", comédia em 3 atos, de Egisto Olivieri - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), direção: 
Enrico Pancani - com Leo Micheluzzi, Giorgina Marchiani, Ester Orsi, 
Felice Cavalli, dentre outros; dir. cênica: Ruggero Rizzetti; figurinos: 
Achille Luggeri; ponto: Americo Cavassuti - Espetáculo comemorativo 
da marcha sobre Roma - novidade absoluta para SP 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 
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17/11/1937 "Quem é o algoz", em 2 atos, de [autor não creditado] - dir.: Mahmud 
Cherif - por um grupo de amadores; discursos: Salua Salame, Paulo 
Camasmie, Emilio Cury, Nazir Zaitun; declamação: Georgina Farah, 
Jorge Farah, Nabih Salame, Nasr Simão; dança; Arturo de Angelis, 
piano; Violeta Carone, sopr. ; Orquestra, reg. : Afonso Baraldi - Festival 
Lítero-Musical promovido pela Sociedade Beneficente das Senhoras 
Homsienses, em benefício do Sanatório Sírio, de Campos do Jordão 

  

19/11/1937 "Mister Wu!", drama em 3 atos, de Vejron [Vernon] - dir.: Guido Bussi 
- com o próprio, Tina Capriolo, Maria Savorelli, Ilda Pontino, dentre 
outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - 
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

21/11/1937 "Mister Wu!", drama em 3 atos, de Vejron [Vernon] - dir.: Guido Bussi 
- com o próprio, Tina Capriolo, Maria Savorelli, Ilda Pontino, dentre 
outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - 
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

26/11/1937 Grandioso Festival de confraternização estudantina promovido pela 
"Folha Paulista" - palestra: Paulo Pimentel 
Camargo, Francisco Morato; declamação: Nilcéa Rossi, Sagramour 
Scuvero; coreogr.: Chinita Ullman; canto; música; trechos teatrais, de 
Júlio Dantas; apres.: José Mansur 

  

27/11/1937 "La Tabaccheria della Generalessa", comédia em 3 atos e 5 quadros, de 
Ladislao Bus-Fekete - Cia Filodramática da Organização Nacional 
Desportiva (O. N. D.), dir. : Enrico Pancani - com Edmea Melato, 
Giorgina Marchiani, Ester Orsi, Rina Veiss, dentre outros; dir. cênica: 
Ruggero Rizzetti; figurinos: Achille Luggeri; ponto: Ernesto Clausi - 
novidade absoluta para S. Paulo - seguida de Concerto Vocal com 
Antonio Alliegro, Marget Aranha, Luigi Baroni, Alberto Giustizzieri; 
Vittorio Mariani, Sisto Mechetti, piano 

  

28/11/1937 "La Tabaccheria della Generalessa", comédia em 3 atos e 5 quadros, de 
Ladislao Bus-Fekete - Cia Filodramática da Organização Nacional 
Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Edmea Melato, 
Giorgina Marchiani, Ester Orsi, Rina Veiss, dentre outros; dir. cênica: 
Ruggero Rizzetti; figurinos: Achille Luggeri; ponto: Ernesto Clausi - 
novidade absoluta para S. Paulo - seguida de Concerto Vocal com 
Oswaldo Leon Bertagni, Gilda Farnese, Ernesto Kieske, Decio Rossi; 
Giovanni Amarante, piano 

  

12/12/1937 "Nelle migliori famiglie", comédia em 3 atos, de [Anita] Hart e 
[Maurice] Braddel; adapt.: Ada Salvatore - Cia Filodramática da 
Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com 
Giorgina Marchiani, Ester Orsi, Ulderico Negrini, Leo Micheluzzi, 
dentre outros; dir. cênica: Ruggero Rizzetti; figurinos: Achille Luggeri; 
ponto: Mario Palazzi 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

14/12/1937 "Véspera de Natal", fantasia musicada em 2 atos; letra de Armando 
Gomes de Araújo e música de João Baptista Julião; Orquestra, reg.: 
Domingos Mignone - com Marilia Gravenstein Borges, Lucia Leny 
Cerqueira de Sá e Silva, Vera Mondadori, Dirce Antunes, Zuma 
Carvalho, dentre outros - antecedida por peças musicais, coreogr. 
"Danúbio Azul", canções e declamações - Festival do Ginásio São 
Paulo 

  

15/12/1937 "Véspera de Natal", fantasia musicada em 2 atos; letra de Armando 
Gomes de Araújo e música de João Baptista Julião; Orquestra, reg.: 
Domingos Mignone - com Marilia Gravenstein Borges, Lucia Leny 
Cerqueira de Sá e Silva, Vera Mondadori, Dirce Antunes, Zuma 
Carvalho, dentre outros - antecedida por peças musicais, coreogr. 
"Danúbio Azul", canções e declamações - Festival do Ginásio São 
Paulo 
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18/12/1937 "Darei la mia vita", comédia em 3 atos, de Luiz Antonelli - dir.: Guido 
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Luigi Sgueglia, Aramis della 
Torre, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: 
Luigi Ferroni - part. do Coral do Instituto Musical e Sociedade 
Benedetto Marcello - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

19/12/1937 "Darei la mia vita", comédia em 3 atos, de Luiz Antonelli - dir.: Guido 
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Luigi Sgueglia, Aramis della 
Torre, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: 
Luigi Ferroni - part. do Coral do Instituto Musical e Sociedade 
Benedetto Marcello - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

  

22/12/1937 "Assamual", drama em 4 atos, de Nami Zazan e Jean Sayeg - com Amin 
Hage, Farid Bumussi, Luiz Tuma, Sallo Saliby, dentre outros - palestra 
pelo presidente do Zahlé Club - Em benefício do Hospital Sírio Libanês 

  

 

Apenas a sociedade Opera Nazionale Dopolavoro criou uma aliança com Viggiani e 

obteve apoio do Mappin para apresentar, L'Imperatore, da Cia Dramática Italiana Bragaglia, 

no dia 04/06/1937 - indicando uma relação de especialização no campo. Viggiani começou a 

desenvolver as parcerias com esses agentes como uma forma de aprimorar seu negócio e 

ultrapassar as barreiras tributárias que desfavoreciam os produtores menos estabelecidos em 

São Paulo.127  

A Companhia Bragaglia continuou realizando peças com Viggiani pelo ano inteiro, 

sinalizando que a mediação da sociedade de ajuda mútua para o empresário já não era mais 

necessária para os negócios. Ele havia desenvolvido a parceria direta com os artistas. Os 

irmãos Bragaglia fundaram a Cia. Bragaglia em 1922 e se propunham a um teatro de 

vanguarda. Passaram pela trupe: Wedekind, Strindberg, O' Neill e Alberto Moravia. Foram 

influenciados pelo contato e experiências em artes visuais de Balla, Depero, Kandinski, 

Prampolini e Rasella.128 O olhar técnico-artístico foi sendo lapidado num estúdio de cinema 

em que Francesco Bragaglia, o pai deles, foi diretor. Assim, eles sempre se mantiveram 

próximos à produção cinematográfica. Durante a década de 1910, eles publicaram manifestos 

futuristas e fundaram a Casa d´Arte Bragaglia a fim de atender a suas experimentações 

estéticas futuristas. O Teatro Sperimentale degli Indipendenti funcionou de 1922 a 1936. No 

mesmo período Anton fundou a Companhia Bragaglia e em 1932 foi nomeado conselheiro da 

Corporazione delle Spettacolo. E a partir de 1937, foi diretor e fundador do Teatro delle Arti. 

A Companhia esteve no Brasil em períodos alternados de trabalhos na Itália. Observou-se 

uma mudança no nome dela e integração de mais integrantes, para a composição do elenco e 

para as apresentações.  

                                                
127 Verificar ANEXO 13 para conferir a planilha inteira. 
128 Uma entrevista com Carlo Bragaglia pôde ser conferida em: http://www.raiscuola.rai.it/articoli/carlo-

ludovico-bragaglia-il-teatro-degli-indipendenti/8487/default.aspx, consulta em 17/04/2018. 
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Anton Giulio Bragaglia129 (1890-1960), figura central para efetivar a pecas com 

                                                
129 Nasceu em Frosinone, provincia localizada entre Napoles e Roma, em 11 de fevereriro de 1890, poeta e 

diretor artistico de Cines e de Maria Tassi. Iniciou seus esstudos com seu tio paterno Albino, professor de 
filosofia e matematica, em 1897 na cidade de Sessa Aurunca na Provincia de Caserta. De 1899 a 1906, 
estudou no colegio de Piaristas de Alatri e dos Barnabistas de Roma. A partir de 1906, em Cines, foi 
assistente de producao de comedias finais; e a partir de 1910, colaborou com artigos artisticos em diversos 
periodicos como La Stampa (Turim). As viagens ao exterior, sobretudo a Alemanha, influenciaram sua 
pesquisa e formacao artistica sobre a Antiguidade. E, paralelamente, seu interesse dobre o campo da 
fotodinamica (influenciado por L.Ariosto e E.Arteaga). Adepto do futurismo, inciou seus estudos em 
arqueologia associados a pesquisa em fotografia (Fotodinamismo futurista, Roma, 1911 – influenciado pelos 
experimentos de E.-J.Marey e H.-L.Bergson). Interessava a ele a reconstrucao da trajetoria do gesto, nao no 
sentido da cronofotografia que cria uma instantaneidade ou como no cinema que sintetiza um movimento, 
mas a sensacao transmitida ao observador  sobre intencao do movimento. Interessava, tambem, a percepcao 
da velocidade (Uomo che cammina,Giovane che si dondola,Un gesto del capo che è una "autofotodinamica" 
e Ritratto polifisionomico del poeta futurista Luciano Folgore). Resultando em Evoluzione del mimo (Milao, 
1930), influenciados pelos 3 filmes da Casa Novissima de E. De Medio, pelo teatro popular de Roma e pela 
experiencia expressionista alema. Trabalhou com L. Pirandello e Pina Menichelli como protagonista, em 
1921, em Si Gira!. Sua atividade jornalistica comecou massivamente em 1915, com a fundacao de La ruota - 
Rivista mensile illustrata dedicata agli Animali,alle Piante,alle Nuvole,ai Pesci,alle Acque,ai Giardini (1915-
1916), colaboracao de G. D'Annunzio, M. Maeterlinck, R. Kipling, M. Serao, S. Di Giacomo, L. Pirandello, 
G. Deledda; em Cronache d'attualità (1916, 1919, 1921-1922), colaboracao de pintores e xilograifstas, entre 
os quais G. De Chirico e F. De Pisis; e, por fim, Bollettino della Casa d'Arte Bragaglia (1921-1924). Em 
1921 e 1928 publicou o Index rerum virorumque prohibitorum o Breviario romano, 110 fasciculos que 
continham uma versao cavalheiresca e polemica "una piccola edizione tutta di sfottetti, canzoncine e 
brontolamenti estetici". Tido como representante de seu tempo - de G. Papini a C. Malaparte, de E. Cecchi a 
A. Baldini -, “o rei das telas” afirmava que ao inves de a plateia assistir as cenas no palco, ela deveria 
transformar o palco em plateia, para aprofundar uma funcao de especilizacao. Conhece em 1918 Carlo 
Ludovico, formando um grupo de intelectuais, aritstas e politicos na Casa d'arte Bragaglia; na qual 
organizaram mostras dadaistas, cubistas e de arte abstrata, muitas politicas e por vezes interrompidas pela 
policia. Caminhando entre as multiplas linguagens da arte e debates intelectuais, Anton, em suas mostras 
comeca a tratar de um teatro experimental influenciado, principalmente, pela ideia de formacao do Vieux 
Colombier parisiense. Descreveu como uma especie de teatro de excecao com uma cena oriental, desde uma 
cena russa a japonesa. Funda o Teatro dos Independentes em 1923 com uma acao cenica-musical de 
marionetes (Siepe a Nord-Ovest, de M. Bontempelli), cancoes do sec. XVII (Les petits riens, de W. A. 
Mozart segundo a visao de Nicola Moscardelli), uma pantomima de uma ato (La torre rotta, de Guido 
Sommi Picenardi), e uma serie de danca (de Jia Ruskaja e Lena Ertel). Houveram as presencas da atriz 
Iolanda Migliori e duas bailarinas. As experiencias foram fruto de trabalhos precedentes no Teatro 
Mediterraneo como cenotecnico e "metteur en scène". Em 1919, no Teatro Argentina de Roma aplicou uma 
tecnica de “luz psicologica” (um sistema de atmosfera colorida que variava de acordo com o estado de animo 
de cada personagem) na peca Per fare l'alba, de P. M. Rosso di San Secondo, antecipando o teatro das cores 
de Achille Ricciardi. Em 15 de julho de 1920, encenou La bella addormentata di Rosso di San Secondo 
(Teatro Olimpia di Milano), escandalizando o critico teatral Renato Simioni com sensacoes oticas. Seus 
espetaculos eram constituidos por uma tecnica unica que alternava dancas e pantomima, e se adaptava ao 
ambiente em que se apresentava. Em 1923, apresentou La fantasima, uma danca, junto com S.A.Luciani. O 
trabalho continha cancoes do sec. XVI, figurino e cenografia de Marchi e interpretacao de Anita Amari. A 
obra L'uomo dal fiore in bocca, de Pirandello pelo Teatro Experimental, teve 25 apresentacoes sucessivas. 
Em 1923, participaram tambem nas sinteses futuristas: Bianco e rosso, de F. T. Marinetti (interpretacao de 
Maria Carmi); Il paese e la città, de C. Alvaro; e Un vigliacco, de O. Vergani. Depois da turne, em 1924, 
estabelecem-se na Sardenha com sede em Cagliari. Apresentam-se, em 1925, na quaresma com Il fiore 
necessario (de Rosso di San Secondo, considerado um dos maiores pesquisadores do Teatro dos 
Independentes), Occhio di gufo (de C. Di Marzio) e Centocinquanta la gallina canta!; outras obras foram: La 
sonata degli spettri (de A. Strindberg), Il ciambellone e L'inventore del cavallo (de A. Campanile). Tambem 
apresentaram-se em outras datas: Dramma di sogni (de L. Bonelli – tradutor de Wassili Cetoff Sternberg – 
com a participacao de Fulvia Giuliani, Luigi Barberi e Marcella Rovena); Fantocci elettrici (Marinetti); Il 
castello di Wetterstein (de F. Wedekind); A Damasco (de A. Strindberg). Tao-tse (de Yu-Pe-Tuen, 
adapatacao de L. Charpentier); Socrate immaginario (de F. Galiani); Girotondo (de A. Schnitzler); 
Gelsomino d'Arabia (de A. Aniante); La smorfia ovvero Cabala di farmacia (de R. Bacchelli); Re Ubu; I 
Polacchi (de A. Jarry); Don Chisciotte (Bragaglia). Carlo Ludovico Bragaglia trabalhou no Teatro dos 
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Vigginai, viajou a America do Sul em maio de 1937 com a Cia Ricci-Adani e retorna em 

dezembro abrindo nova turne na Europa com G. M. Cominetti e L. Ferida com Salomè (de C. 

Meano), La quarta parete (de L. Bonelli), Delirio del personaggio (de V. Bompiani) e La 

nina boba o La ragazza scema (de F. Lope de Vega, com interpretacao e coreografia do 

Teatro Lara di Madrid, cenografia de D. Bologna, e figurino de M. Signorelli). Em 1938, 

apresentou-se em La foresta pietrificata (de R. E. Sherwood, interpretado por Lamberto 

Picasso e da Anna Magnani) e retorna a America do Sul com a Cia Borboni-Cimara. Em 

1939, apresentou Anna Christie, de E. O'Neill e Al di là dell'orizzonte, confiou a direcao a E. 

Fulchignoni, na Italia, para apresentacao de Piccola città (de T. Wilder, com a interpretacao 

de Elsa Merlini) e Nozze di sangue (di F. Garcìa Lorca). Em 1940, retomou a peca La nuova 

colonia (de L. Pirandello) e apresentou Winterset (de M. Anderson), e Le piccole volpi (de L. 

Hellman). Em 1941, confiou a direcao de Il lutto si addice ad Elettra (de E. O'Neill) a Giulio 

Pacuvio com interpretacao de Diana Torrieri. Ate 1960, ele continua seus trabalhos tanto na 

America do Sul como na Europa:  

 
“S. D'Amico atribuiu a B. [Anton] um carater de cenografia sumaria (fundo juta, 
lâmpadas grosseiramente coloridas, etc.), longe das maravilhas cênicas 
repetidamente propostas, resulta, em última instância, em um jogo de sombras e 
penumbra, muitas vezes não justificado pela ação e pelo uso de atores amadores, 
ainda que voluntariosos; E. Falqui criticou contundentemente sua escrita pitoresca, 
mas desleixada; A. Flake argumentou que B. foi o primeiro a perceber que a 
atmosfera da cena europeia havia mudado e que precisavam percorrer um caminho 
para recuperar o terreno perdido [...]; R. Simoni, surpreso com seu talento explosivo, 
prudentemente manteve-se nas generalilzacoes; M. Verdone foi o primeiro a trazer 
uma documentação séria sobre a contribuição das atividades de filme B., 
inaugurando assim um trabalho de reavaliacao dos trabalhos realizados por Anton. 
Não se pode negar que B. esteve ligado a um período difícil na história de nosso 
teatro; teórico e pesquisador especialmente reconhecido no exterior (A. Antoine, M. 
Reinhardt, Meyerhold, N. Evreinov, L. e Jouvet Baty admirado e incentivado; 
homem de múltiplas e sutis experiências culturais, aqueles que desconhecem suas 
obras e realizações tem a impressão de um improvisador imprudente e presunçoso, 
mas para aqueles que consideram o amor profundo por tudo o que é movimento e 

                                                                                                                                                   
Independentes em 1926 e de 1929 a 1930, com: Il suggeritore nudo (de F. T. Marinetti); Il grande dio Brown 
(de E. O'Neill); Carmen 1930 (de A. Aniante). No Teatro dei Filodrammatici di Milano, Anton encenou La 
veglia dei lestofanti (de J. Gay) com uma versao brechtianae saliente veia caricatural junto com Antonio 
Valente, Camillo Pilotto e Arturo Falconi. Em Roma estreou Del teatro teatrale ossia del teatro, um 
experimento. Foi considerado um tipo de teatro em mutacao constante, inpirado por Giacomo Torelli, com 
solucoes cenotecnicas, cenograficas e de iluminacao. Em 1931, dirige seu unico filme nao-mudo: Vele 
ammainate (de Aldo Vergano e interpretacao de Carlo Fontana e Dria Paola. Na America do Sul se apresenta 
em El nuevo teatro argentino (Buenos Aires, 1930); e retorna a Italia em 1933 com Il segreto di Tabarrino 
(Firenze), Giacomo Torelli da Fano (Roma, 1934-1935) e Nicola Sabbatini (Urbino 1935). Continua seu 
trabalho com La costa azzurra (de A. Birabeau, Teatro Olimpia di Milano, 1932). Entra para a Corporazione 
dello spettacolo como conselheiro, foi nomeado secretario do Comitato nazionale scenotecnici da 
Confederazione professionisti e artisti. Il teatro della rivoluzione (Roma, 1929), fundou um teatro de Estado. 
Em 1937, com a inauguracao do Teatro delle Arti, apresentou La finestrina (de V. Alfieri, com cenografia de 
E. Prampolini, interpretacao de Gero Zambuto, Camillo Pilotto, Giovanna Scotto e Tina Lattanzi). (minha 
adaptacao: www.treccani.it/enciclopedia/anton-giulio-bragaglia_(Dizionario-Biografico), consulta em 
17/04/2018) 
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cor, a imaginação fértil e agressiva, a coerência na aplicação de seus princípios 
fundamentais frescamente conservados apesar do declínio físico inevitável, o 
cuidado meticuloso de investigação, o sacrifício financeiro que foi encontrá-lo em 
períodos críticos na gestão do Teatro dos Independentes, ele aparece como uma 
personalidade que, na atmosfera estagnada da nossa casa e do nosso cinema, foi 
capaz de inovar com idéias muito felizes - então exploradas por outros - a 
encenação, a iluminacao, coreografia, fotografia e cinematografia. Deu um 
significado preciso a direcao, e rejuvenescimento a cultura teatral e cinematográfica, 
favorecendo a fuga da prisao provinciana na qual haviam confinado a crítica 
militante.” (Minha adaptacao: www.treccani.it/enciclopedia/anton-giulio-bragaglia_ 
(Dizionario-Biografico), consulta em 17/04/2018) 
 

Arturo Bragaglia130 (1893-1962) teve uma carreira mais ligada a fotografia e sua 

atuacao no Brasil esteve atrelada a atividade que seu irmao Anton Giulio conduzia. Entre seus 

trabalhos de ator no cinema e fotografia, Arturo buscava acompanhar as atividades da Cia. 

Bragaglia que o ajudavam a recriar materiais teoricos para sua propria pesquisa estetica.  

Carlo Ludovico Bragaglia131 (1894-1998) colaborou com o ambicioso projeto  

                                                
130 Foi fotografo e ator de cinema, nascido em 7 de janeiro de 1893 e falecido em 21 de janeiro de 1962. 

Membro da familia  Bragaglia (pai Francesco, e irmaos Anton Giulio e Carlo Ludovico), ele foi o unico que 
dedicou-se inteiramente a fotografia. Ator comico, participou de Miracolo a Milano, de Vitorio De Sica 
(1951) e Bellissima (1951) de Luchino Visconti. Gracas a posicao do pai, teve acesso durante a adolescencia 
aos recursos cinematograficos em Roma. Curioso e atento as novidades tecnicas, especializou-se, antes de 
tudo, nos procedimentos de desenvolvimento e imprensa do cinema mudo e com a foto arqueologica e 
fotodinamica, junto com seu irmao Anton elaborou ensaios teoricos sobre os temas.  Nos anos 1920, depois 
de participar com Anton no Teatro dos Independentes em Roma, decidiu abrir seu proprio estudio fotografico 
que foi perdido por conta de um alagamento ocorrido no mesmo ano. Em 1930, participou do primeiro 
Concurso Fotografico Nacional de Roma. Em 1932, foi expositor na Mostra Fotografica Futurista. Em 1933, 
fez parte da sessao fotografica da Mostra Fotografica Futurista de Roma com varias obras. Foi fotografo de 
cena na Cinecittà a partir de 1937, mesmo ano que comecou sua profissao de ator. Interpretou em mais de 50 
filmes: de Mario Mattoli em Imputato, alzatevi! (1939) e em Catene invisibili (1942); de Mario Camerini em 
Il documento (1939); de Camillo Mastrocinque em La danza dei milioni (1940), em I mariti ‒ Tempesta 
d'amore (1941) e em La maschera e il volto (1943); de De Sica em Maddalena zero in condotta (1940), 
Teresa Venerdì (1941) e Miracolo a Milano; de Ferdinando Maria Poggioli em Addio giovinezza! (1940); 
Amleto Palermi em San Giovanni decollato (1940); de Enrico Guazzoni em I pirati della Malesia (1941); de 
Gianni Franciolini em Fari nella nebbia (1942); de Carlo Ludovico em Una famiglia impossibile (1940), Se 
io fossi onesto (1942), La vita è bella (1943), Tutta la vita in ventiquattr'ore (1943), Albergo Luna, camera 
34 (1946), Il falco rosso (1949) e Il falco d'oro (1955); de Mario Bonnard em Avanti c'è posto… (1942); de 
Riccardo Freda em Non canto più (1945); de Duilio Coletti em Cuore (1948); de Alessandro Blasetti em 
Quattro passi fra le nuvole (1942), Altri tempi ‒ Zibaldone n. 1 (1952) e Amore e chiacchiere ‒ Salviamo il 
panorama (1957); de René Clair em La beauté du diable (1950; La bellezza del diavolo); de Steno e Mario 
Monicelli em È arrivato il cavaliere! (1950); e, por fim, de Sergio Corbucci em I due marescialli (1961). Foi 
titular no curso de fotografia do Centro sperimentale di cinematografia e lecionou varios cursos de fotografia 
em Roma.” (Minha adaptacao: http://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-bragaglia_%28Enciclopedia-del-
Cinema%29/, consulta em 14/01/2018) 

131 Fotografo e diretor de fotografia, nascido Frosinone em 8 de julho de 1894 e falecido em Roma em 4 de 
janeiro de 1998. Esteve entre os mais fecundos e longeos artistas do cinema italiano, realizou mais de 60 
filmes em sua atividade de direcao de 30 anos. Passou por diversos estagios e variou generos desde comico-
sentimetal a comedia (anos 1930 e 1940), aventura, de epoca (anos 1950 e 1960), com alguams incursoes no 
cinema dramatico e musicais. Sensivel ao gosto do publico. Nos anos 1930, sua principal realizacao foi  O la 
borsa o la vita (1933), filme interpretado por Sergio e Rosetta Tofano. Irmao de Anton Giulio e Arturo, 
voltou-se inicialmente a carreira da fotografia. Habil na arte da experimentacao tecnica, refinou-se da 
realizacao artistica, celebrada nos anos 1910. Junto com Artur, construiu as fotografias do grande cinema 
mudo italiano (de Soava Gallone a Francesca Bertini, de Lyda Borelli a Pina Menichelli). Outros filmes 
realizados foram: Fatta eccezione per Animali pazzi (1939); La fossa degli angeli (1937); Non son gelosa 
(1933); Un cattivo soggetto (1933); Quella vecchia canaglia (1934); Belle o brutte si sposan tutte… (1939); 
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fotodinamismo, no qual Anton foi o idealizador; o projeto teorizado em 1911 que foi 

influenciado pelo futurismo e por Marinetti. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, 

recolhe-se para as atividades da Casa d’Arte Bragaglia (1918) com o teatro de vanguarda e 

com o Teatro dos Independentes (1921). Trabalhou como diretor teatral com obras de E. 

O'Neill, U. Barbaro, F.T. Marinetti. Nos anos 1930, retirando-se da experiencia teatral que 

estava realizando, volta a trabalhar com cinema como fotografo de Stefano Pittaluga e 

assistente de Mario Almirante, colabora com a direcao e encenacao de Anton em Vele 

ammainate (1931). O resultado de sua pesquisa se apresentou em 1933 com Emilio Cecchi, O 

la borsa o la vita. Filme ambicioso e experimental, trata de uma comedia radiofonica de 

Alessandro De Stefani.   

Outro agente foi Álvaro Moreyra, já citado nos tópicos anteriores, por suas renovações 

na cena carioca. Ele fez uma participação no Congresso de Língua Cantada que ocorreu no 

Theatro. Sua peça ficou em cartaz no Teatro Boa Vista e foi a única expressão no evento que 

representou o teatro:   

   

27/05/1937 "Tutto per bene" - comédia em 3 atos, de Pirandello - Cia Dramática 
Italiana Bragaglia, dir.: Ernesto Sabbatini - com o próprio, Renzo Ricci, 
Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; cenotécn.: Giulio Galliani - 
1ª récita de assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

28/05/1937 "L'Uomo sull'acqua"- comédia em 3 atos e 6 quadros, de Enrico Bassano 
- Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com 
Laura Adani, Renzo Ricci, Mario Brizzolari, Ernesto Sabbatini, dentre 
outros; cenogr.: Pecuvio; cenotécn.: Rodolfo Jacurti, Giulio Galliani - 2ª 
récita de assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: Casa 
Casoy - malas 
Mappin Stores - 
móveis 

30/05/1937 "Dolce intimitá" - comédia brilhante em 3 atos, de Noel Coward; trad.: 
Ada Salvatore - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - 
com o próprio, Laura Adani, Mario Brizzolari, Ada Vaschetti, Eva 
Magni; cenogr.: Panni; cenotécn.: Rodolfo Jacurti, Giulio Galliani - 
Vesperal extraordinária - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: Casa 
Casoy - malas 
Mappin Stores - 
móveis 

31/05/1937 "Cuore"- comédia em 5 atos, de Henry Bernstein; trad.: Silvano 
D'Arborio - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com o 
próprio, Ernesto Sabbatini, Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; 
cenotécn.: Giulio Galliani - Sociedade de Cultura Artística, 381º Sarau - 
Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

                                                                                                                                                   
Pazza di gioia (1940); Una famiglia impossibile (1940); Alessandro, sei grande! (1940); La scuola dei timidi 
(1941); Violette nei capelli (1942); Se io fossi onesto (1942); La guardia del corpo (1942); Il fidanzato di mia 
moglie (1943); Tutta la vita in ventiquattr'ore (1943); Lo sbaglio di essere vivo (1945) e Le cameriere 
(1959); Il falco rosso (1949); A fil di spada ‒ Don Ruy (1952); Il segreto delle tre punte ‒ I cospiratori della 
Conca d'oro (1952); Il falco d'oro (1955); La spada e la croce ‒ Maria Maddalena (1958); Gli amori di 
Ercole (1960); Ursus nella valle dei leoni (1961); Il prigioniero di Santa Cruz (1941), La forza bruta (1941); 
L'altra (1947); Fuga a due voci (1943); La vita è bella (1943); Albergo Luna, camera 34 (1946); Totò le 
Mokò (1949); Totò cerca moglie (1950); Figaro qua… Figaro là (1950); Le sei mogli di Barbablù (1950); 47 
morto che parla (1950); Casanova farebbe così! (1942); Non ti pago! (1942); L'eroe sono io (1952); Una 
bruna indiavolata! (1951); Caporale di giornata (1958). (Minha adaptacao: http://www.treccani.it/enciclope 
dia/carlo-ludovico-bragaglia_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/, consulta em 17/04/2018)  
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01/06/1937 "Cuore" - comédia em 5 atos, de Henry Bernstein; trad.: Silvano 
D'Arborio - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com o 
próprio, Ernesto Sabbatini, Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; 
cenotécn.: Giulio Galliani - 3ª récita de assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

02/06/1937 "Casanova a Parma"- comédia em 3 atos, de Alessandro de Stefani - Cia 
Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Renzo 
Ricci, Mario Brizzolari, Ernesto Sabbatini, Ruggero Paoli, dentre outros; 
cenogr. e figurinos: Claudio Conti - 4ª récita de assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: Casa 
Florestano - 
objetos de arte 
Mappin Stores – 
móveis 

03/06/1937 "Tutto per bene" - comédia em 3 atos, de Pirandello - Cia Dramática 
Italiana Bragaglia, dir.: Ernesto Sabbatini - com o próprio, Renzo Ricci, 
Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; cenotécn.: Giulio Galliani - 
Récita extraordinária - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: Casa 
Casoy - malas 
Mappin Stores - 
móveis 

05/06/1937 "Cuore" - comédia em 5 atos, de Henry Bernstein; trad.: Silvano 
D'Arborio - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com o 
próprio, Ernesto Sabbatini, Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; 
cenotécn.: Giulio Galliani - Vesperal extraordinária - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

05/06/1937 "Scampolo" [Retalho] - 3 atos sentimentais, de Dario Niccodemi - Cia 
Dramática Italiana Bragaglia - com Renzo Ricci, Mario Brizzolari, 
Ruggero Paoli, Giaocomo Almirante, dentre outros; cenogr.: Paulo 
Clausetti - 6ª récita de assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

06/06/1937 "L'Uomo dal fiore in bocca", diálogo de Pirandello - Cia Dramática 
Italiana Bragaglia, dir.: Anton Giulio Bragaglia, Renzo Ricci - com 
Renzo Ricci, Mario Brizzolari; cenogr.: Anton Giulio Bragaglia - Récita 
extraordinária - seguida de "I Disonesti", 3 atos, de Girolano Rovetta - 
com Renzo Ricci, Lauda Adani, Tina Maver, Mario Brizzolari, dentre 
outros; cenogr.: Cagnoli - Viggiani 

  

07/07/1937 "L'Imperatore", comédia em 3 atos, de Luigi Bonelli - Cia Dramática 
Italiana Bragaglia, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Renzo Ricci, 
Laura Adani, Ernesto Sabbatini, Ada Vaschetti, dentre outros - Viggiani, 
Opera Nazionale Dopolavoro 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

08/6/1937 "Speranza", comédia em 5 atos, de Henry Bernstein; trad.: Giovanni 
Tonelli - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com o 
próprio, Mario Brizzolari, Giorgio Constantini, Laura Adani, dentre 
outros; cenotécn.: Giulio Galliani - 7ª récita de assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

09/06/1937 "L'Avventuriero davanti alla porta", tragicomédia em 3 atos e 9 quadros, 
de Milan Begovich - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Anton Giulio 
Bragaglia - com Laura Adani, Mercedes Brignone, Arrigo Barabandi, 
Ernesto Sabbatini, dentre outros; cenogr.: Kaneclin - 8ª récita de 
assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

10/06/1937 "I Girasoli" Comédia em 3 atos, de Guido Cantini - Cia Dramática 
Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com o próprio, Mario Brizzolari, 
Giacomo Almirante, Cesare Polesello, dentre outros; cenotécn.: Giulio 
Galliani - Novidade - Récita extraordinária - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

11/16/1937 "Il Rifugio", comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Dramática 
Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com o próprio, Mario Brizzolari, 
Giacomo Almirante, Cesare Polesello, dentre outros; cenogr.: Cristini - 
9ª récita de assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

12/06/1937 "L'Elefante", comédia em 3 atos, de Sem Benelli - Cia Dramática Italiana 
Bragaglia, dir.: Sem Benelli - com Renzo Ricci, Ernesto Sabbatini, Mario 
Brizzolari, Ruggero Paoli, dentre outros; cenotécn.: Giulio Galliani - 
Novíssima - 10ª récita de assinatura - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 
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13/06/1937 "Cuore", comédia em 5 atos, de Henry Bernstein; trad.: Silvano 
D'Arborio - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com o 
próprio, Ernesto Sabbatini, Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; 
cenotécn.: Giulio Galliani - Vesperal extraordinária - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

13/06/1937 "Il Rifugio", comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Dramática 
Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com o próprio, Mario Brizzolari, 
Giacomo Almirante, Cesare Polesello, dentre outros; cenogr.: Cristini - 
Récita extraordinária - Viggiani 

APOIO 
CULTURAL: 
Mappin Stores - 
móveis 

09/07/1937 Congresso da Língua Nacional Cantada, de 7 a 14 de julho - 
Departamento de Cultura - Programa Geral dos Trabalhos e Festivais - 
PASSEIO POR SP, às 9h30, PLENÁRIO, às 14h30 e 16h e 
ESPETÁCULO NO TEATRO BOA VISTA pela Cia Alvaro Moreira, às 
21h 

  

 

A peça intitulada O Rei do Cambio, de J. Carlos Lisboa, foi descrita como uma 

comédia em 4 atos e foi encenada pela Cia Alvaro Moreyra.132 O grupo aproveitou sua turnê 

da peça francesa Asia pela cidade: 

 
[…] aprovada pela Comissão de Theatro, O Rei do Cambio, é uma peça moderna, de 
movimento, de mérito theatral e intelectual, tendo sido montada com especial 
carinho, com cenários originais de Oswald de Andrade Filho, o conhecido pintor 
paulista. Foram eles executados todos em São Paulo, sob sua fiscalização, pela 
técnica indiscutível de Annibal Fernandes. A comédia que J. Carlos Lisboa escreveu 
para a Companhia Alvaro Moreyra dará oportunidade a que o seu elenco reafirme os 
seus largos recursos artísticos, já fartaemnte comrpovados com a justa interprestação 
que dera ao dificílimo drama de [palavra ilegível] ASIA. Aparecerão em cena, entre 
outros, no Rei do Cambio, Alvaro de Sousa, Alvaro Moreyra, Adacto Filho, J. Ruas, 
Arlette de Sousa, Eugenia Alvaro Moreyra, Tina Canabrava e Lenita de Sousa. 
(Correio Paulistano, 09/07/1937) 

  
 No programa do Congresso o autor descreveu suas ideias como primeiro o desejo de 

explorar a mocidade como tributária da experíênica da velhice, e a figura de uma mulher 

contemporânea: 

[…] I. A mocidade, por mais ativa, por mais inteligente que seja, paga sempre um 
tributo terrível à experiência da velhice, quando se associa a ela; II. A mulher 
contemporânea, que trabalha ligada a um chefe, se identifica por uma afetividade 
nova, ao homem que a dirige. Essa afetividade, que não se conhecia antes de 1914, 
espécie de amor fraternal, que o trabalho cria, alimenta e eleva, chega a ponto de 
substituir a soliedariedade que, por acaso, falte a esse homem, dentro do circulo da 
família moderna. Não exclui, no entanto, na mulher, o interesse amoroso, o amor de 
sexo, que pode existir paralelamente e ter como objeto outro homem qualquer. 
Minha peça é isso. Pensei em fazê-la isso. Como a ação se passa no Rio, em 1933, 
houve quem se lembrasse, lendo-a, do caso Cossio, com o cambio negro e a banha. 
Haverá outros, com mias ou menos imaginação. O que me interessa, porém, são as 
duas ideias. Uma obra de ficção, mesmo sendo O Rei do Cambio, serviria para fixá-
las. No mais, o trânsito é livre. A peça aí está. Se chegar a escrever mais peças, não 
quero outro teatro, senao o de Alvaro Moreyra. Oswald de Andrade Filho idealizou 
e realizou os cenários. Se os dois brigarem, não farei mais teatro. O público pode 
estar sossegado. (J. Carlos Lisboa, Programa do Congresso Lingua Cantada) 

 

                                                
132 http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspxbib=090972_08&pagfis=19272&url=http://memo 

ria.bn.br/docreader#, consulta em 12/04/2018. 
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O Teatro Universitário fez sua estreia em 29 de novembro com a peça A Luva133, de 

Júlio Dantas134 e contou com o apoio cultural da Casa Epkelman de Móveis e com o elenco: 

 
Teatro Universitário do Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
USP, dir.: Georges Raeders135 - com José Vicente Freitas Marcondes, Jandira de 
Barros, Décio de Almeida Prado, João Cahen; figurinos: Madame George Raeders, 
Alunas da Faculdade de Filosofia - seguida de "Les Précieuses Ridicules", de 
Molière - com Raimundo Cahen, Pedro Clostermann, Janine Veyrier, Marcelo 

                                                
133 Informações gerais sobre a peça não foram encontradas nas obras escritas por Júlio Dantas. 
134 “Nasceu em Lagos, em 19 de Maio de 1876 e morreu em Lisboa em 25 de Maio de 1962. Filho de oficial do 

Exército, estudou no Colégio Militar tendo-se formou-se em medicina na Escola Médico Cirúrgica de Lisboa, 
em 1900. Oficial médico do Exército a partir de 1902, deputado em 1905, foi sócio da Academia de Ciências 
de Lisboa desde 1908, sendo seu presidente a partir de 1922; dirigiu o Conservatório Nacional, tendo sido 
professor de História da Literatura e director da Secção de Arte Dramática, foi Ministro da Instrução Pública 
no Outono de 1920, no governo de António Granjo, Ministro dos Negócios Estrangeiros no governo de 
Cunha Leal, no Inverno de 1921-1922, e novamente em 1923 no governo de Ginestal Machado. Em 1941 
participou na Embaixada especial ao Brasil e, em 1949, foi nomeado embaixador de Portugal no Rio de 
Janeiro. Publicou o seu primeiro artigo em 1893 no jornal Novidades, e o seu primeiro livro de versos em 
1897. A meio caminho entre o romantismo e o parnasianismo, a maior parte das suas obras de teatro e 
novelas são sobre o passado histórico, mas as suas melhores obras, Paço de Vieiros (1903) ou O Reposteiro 
Verde (1921) estão escritas num estilo naturalista. A Ceia dos Cardeais (1902) foi muito popular no seu 
tempo, assim como A Severa, que deu origem ao primeiro filme sonoro português, realizado por José Leitão 
de Barros em 1931. A sua poesia é inspirada na lírica palaciana do Cancioneiro Geral de Garcia Resende. 
Estreou-se, em 1899, no teatro D. Amélia com a peça em quatro actos O que morreu de amor,posta em cena 
pela companhia Rosas e Brasão. Deve-se a ele a tradução para português de Cyrano de Bregerac de Edmond 
de Rostand e o Rei Lear de William Shakespeare. A sua época de eleição foi o século XVIII, exaltando o 
efémero, a morte, o sentimento e o cosmopolitismo, salientando sempre a decadência da vida aristocrática. É 
de destacar o seu papel na elaboração de um acordo ortográfico com o Brasil. Júlio Dantas foi um dos 
fundadores da Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses (SECTP), hoje a Sociedade 
Portuguesa de Autores (SPA), tendo sido o seu primeiro presidente. Considerado retrógrado e politicamente 
oportunista por Almada Negreiros, que lhe dedicou o Manifesto Anti-Dantas em 1915, muitos intelectuais, 
como Vitorino Nemésio e David Mourão Ferreira, defendem a qualidade literária e a invulgar mestria 
dramatúrgica da obra de Júlio Dantas, que lhe dão um lugar importante nas letras portuguesas. Tinha, de 
facto, uma grande versatilidade política. Como diz Fernando Dacosta "para se aproximar do Paço e da 
Rainha escreve a Ceia dos Cardeais. Não recebendo os cargos e as honrarias a que julgava ter direito, 
aproveita-se da crise do regime monárquico e faz Um Serão nas Laranjeiras, denúncia da decomposição da 
corte. Mas não se afasta dela." Proclamada a República, Júlio Dantas adere ao novo regime e publica no 
diário A Capital, em folhetins, "Cruz de Sangue", reunida depois em livro sob o título Pátria Portuguesa 
(1914), uma exaltação do povo e uma condenação da nobreza. Perante o conflito desencadeado com a Igreja 
pela Lei da Separação de Afonso Costa, redige a peça A Santa Inquisição (1910), em que condena 
violentamente o Tribunal do Santo Oficio. Durante o regime Salazarista, publicou Frei António das Chagas, 
um "elogio de quem se sacrifica, se imola pela Pátria." O fim da Segunda Guerra Mundial, e a previsão do 
fim do consulado de Salazar, leva-o a reformular a Antígona, obra de 1946, peça de estreia de Mariana Rey 
Monteiro, fazendo transparecer uma crítica ao velho ditador por meio da personagem de Creonte. Casou 
civilmente e recusou um funeral católico, parecendo ter-se mantido fiel às suas convicções anti-clericais dos 
inícios do século XX.” (http://www.arqnet.pt/amoremportugal/juliodantas.html, consulta em 17/04/2018) As 
diversas peças e poemas foram apresentados no Theatro Municipal como pode ser observado no ANEXO 
sobre a programação geral, as récitas dos poemas de Julio Dantas foram frequentes nos saraus. 

135 Até o momento, o único vestígio encontrado foram publicações em coautoria com Lothar Hessel:  a) O 
Teatro Jesuítico no Brasil , editado pela  Ed. da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1972; b) O 
Teatro no Brasil: da Colônia à Regência, editado pela UFRGS, em 1974; e c) O Teatro no Brasil sob Dom 
Pedro II, editado pelo Instituto Estadual do Livro, Departamento de Cultura, Secretaria de Cultura Desporto e 
Turismo, em 1979 e 1986, na cidade de Porto Alegre (http://www2.eca.usp.br/bctb/autor.php?cod=9216, 
consulta em 17/04/2018) Indicações sobre o autor podem ser encontradas no artigo de Paula Simões de 
Almeida Pina: Biblioteca Jenny Klabin Segall: o trabalho de documentação em um acervo especializado em 
Artes do Espetáculo, nos Anais do I Seminário de Preservação de Acervos Teatrais 
(http://www2.eca.usp.br/bctb/obra.php?cod=18551; https://issuu.com/tusp/docs/acervos_teatrais_vers__o_di 
gital/46, consulta em 17/04/2018) 
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Avonsart, dentre outros; figurinos: Madame George Raeders, Alunas da Faculdade 
de Filosofia - "Minueto", coreogr. : Chinita Ullman; apres. : Lourival Machado - 
Festa Inaugural do Teatro Universitário do Grêmio da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da USP - presidente de honra: Ernesto de Sousa Campos, Diretor 
da Faculdade 
ELENCO “A LUVA” 
MARCONDES, José Vicente Freitas - Banqueiro 
BARROS, Jandira de - Lourdes, sua nora 
PRADO, Décio de Almeida - Jorge, filho do Banqueiro 
CAHEN, João - Groom 
ELENCO “LES PRÉCIEUSES RIDICULES” 
CAHEN, Raimundo - La Grange 
CLOSTERMANN, Pedro - Du Croisy 
MEDAETS,?? - Gorgibus, pacato burguês 
MOTTA, Cleonice Serôa da - Magdelon, filha de Gorgibus 
ZUFFEREY, Jaqueline - Cathos, sobrinha de Gorgibus; Preciosa ridícula 
VEYRIER, Janine - Marotte, criada das preciosas ridículas; Preciosa ridícula 
CAHEN, André - Almanzor, lacaio das preciosas 
AVONSART, Marcelo - Marquês de Mascarille, criado de La Grange 
VEYRIER, Rolando - Visconde de Jodelet, criado de Du Croisy 
CAHEN, João - Lacaio 
BARBEAU, Jacques; LEPELTIER, André - Moço de liteira 
BAILARINO: LEITE, Yolanda; MOTTA, Cleonice Serôa da; RAIA, Adriana; 
FILIPPI, Clarita de; CECCONI, Dina; BARROS, Rosina de; PINHEIRO, Maria 
Rosa de Souza; MOTTA, Nilda Serôa da 
COREÓGRAFO: ULLMAN, Chinita, ensaiadora 
COREOGRAFIA: Minueto - Música: HAENDEL, Georg Friedrich – Minueto 

(FTMSP/Centro de Documentação e Memória/Arquivo Histórico – Programas de 
Teatro, 0429/11/1937) 

  
Em 1938, as atividades do Theatro diminuíram para 192. Dentre elas, 132 foram 

realizadas até maio, período da saída de Mário da direção do Departamento; ou seja, com a 

crise política interna foram apresentados nos outros 7 meses apenas 60 atividades, menos de 

1/3 das atividades em mais de meio ano.136 As 18 peças apresentadas até o fim da gestão 

Mário, foram: 

 

15/01 "Il Sire di Rochardie", comédia alegre em 3 atos, de Marco Reinach - 
Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Leo Micheluzzi, Ester Orsi, 
Ida Palazzi, dentre outros; dir. cênica: Ruggero Rizzetti; figurinos: 
Achille Luggeri; ponto: Mario Palazzi 

 

22/01 "Una Partita a scacchi", legenda poética em 1 ato, de Giuseppe Giacosa 
- dir.: Guido Bussi - com o próprio, Eugenia Piasini, Aramis della 
Torre, Pasquale Corona, Alfonso Paulon - seguida de "La Patente", 
comédia satírica em 1 ato, de Pirandello - com Guido Bussi, Aramis 
della Torre, Tilde Serato, Luigi Capecchi, dentre outros - e "Il Casino 
di Campagna", em 1 ato, de [August von Kotzebue] - com Guido Bussi, 
Eugenia Piasini, Tina Tea, Luigi Sgueglia, dentre outros; dir. cênica: 
Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - Societá Italiana di 
Cultura Muse Italiche 

 

                                                
136 Ver ANEXO 8 para maiores informações. 
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23/01 "Una Partita a scacchi", legenda poética em 1 ato, de Giuseppe Giacosa 
- dir.: Guido Bussi - com o próprio, Eugenia Piasini, Aramis della 
Torre, Pasquale Corona, Alfonso Paulon - seguida de "La Patente", 
comédia satírica em 1 ato, de Pirandello - com Guido Bussi, Aramis 
della Torre, Tilde Serato, Luigi Capecchi, dentre outros - e "Il Casino 
di Campagna", em 1 ato, de [August von Kotzebue] - com Guido Bussi, 
Eugenia Piasini, Tina Tea, Luigi Sgueglia, dentre outros; dir. cênica: 
Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - Societá Italiana di 
Cultura Muse Italiche 

 

26/01 Grandioso espetáculo "Madrigal em Revista": 1ª Parte: "DANÚBIO 
AZUL NO PALÁCIO CORDOVIL": Alegre Recepção; A dama 
mascarada; O dueto; 2ª Parte: "A TOUTINEGRA DO MOINHO": 
Serenata de amor; Agradável grupo; O Motim; Ruidosa manifestação; 
3ª Parte: "TEATRO NA SUÍÇA": Frangalhos do passado; Voltando a 
vida; Recordando; Grande homenagem; Apoteose; dir. : Asrubal Sfeir; 
Rafaela Amato e Iris Bianchi, piano; Sara Catharina, canto - Col. 
Cultura Moc. Paulista 

APOIO CULTURAL: 
Aparelhos sonoros 
Byington e Cia - 
aparelhos sonoros 

30/01 "Il Sucesso", comédia em 3 atos, de Alfredo Testoni - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Edmea Melato, Ester Orsi, 
Licia Mattalia, dentre outros; dir. cênica: Ruggero Rizzetti; figurinos: 
Achille Luggeri; ponto: Mario Pallazi 

 

18/03 "La Crisi", comédia em 3 atos, de Marco Praga - dir.: Guido Bussi - 
com o próprio, Tina Capriolo, Aramis della Torre, Tilde Serato, dentre 
outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - 
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

 

20/03 "La Crisi", comédia em 3 atos, de Marco Praga - dir.: Guido Bussi - 
com o próprio, Tina Capriolo, Aramis della Torre, Tilde Serato, dentre 
outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - 
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche 

 

24/03 "30 segundos de amor", comédia em 3 atos, de Aldo de Benedetti - Cia 
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: 
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Licia Mattalia, Ida Pallazi, 
Ester Orsi, dentre outros; dir. cênica: Ruggero Rizzetti; figurinos: 
Achille Luggeri; ponto: Mario Palazzi 

 

27/03 "Yorrah" [La joie d'aimer], peça em 4 atos, de Louis Verneuil; trad. 
para o inglês: Oliver Shearer Shaw - dir.: Paul Vanorden Shaw - com 
Violet Redshaw, Hilda Bennett, John Lowaby, Dulcina Moraes, dentre 
outros 

APOIO CULTURAL: 
Casa São Nicolau – 
bonecas; Cidade dos 
Móveis; Ericsson - 
telefone de luxo; 
Gravina e Cia - lustres 
Joalheria La Royale - 
objetos de arte 

20/04 "Ho perduto mio marito", peça em 3 atos, de Giovanni Cenzato - dir.: 
Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Tilde Serato, Marghit 
Vergani, dentre outros - execução do Hino Nacional Brasileiro, Hino à 
Roma e Marcha Real Giovinezza; palestra: Embaixador da Itália - 
Societá Italiana de Cultura Muse Italiche 

 

23/04 "Villa Franca", drama histórico em 3 atos e 9 quadros, de Gioacchino 
Forzano - Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. 
N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Italo Bertini, Salvatore Siddivò, 
Felice Cavalli, Giorgina Marchiani, dentre outros; dir. cênica: Ruggero 
Rizzetti; ponto: Mario Palazzi 
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24/04 "Ho perduto mio marito", peça em 3 atos, de Giovanni Cenzato - dir.: 
Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Tilde Serato, Marghit 
Vergani, dentre outros - execução do Hino Nacional Brasileiro, Hino à 
Roma e Marcha Real Giovinezza; palestra: Francisco Pettinati - Societá 
Italiana di Cultura Muse Italiche 

 

23/05 "Nationale 6", comédia em 5 atos, de Jean Jacques Bernard - Grande 
Cia Francesa de Comédias do Theatre des Quatre Saisons, dir.: André 
Barsacq - com Svetlana Pitoeff, Jean Dasté, Madeleine Geoffroy, 
Maurice Jacquemont, Maurice Méric - 1ª récita de assinatura - S. A. 
Theatro Brasileiro 

APOIO CULTURAL: 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; 

 Mappin Stores - móveis 

24/05 "Knock ou Le Triomphe de la Medecine", comédia em 3 atos, de Jules 
Romain - Grande Cia Francesa de Comédias do Theatre des Quatre 
Saisons, dir.: André Barsacq - com Jean Dasté, Moussa Abadi, Annette 
Lecat, René Dupuy, dentre outros - 2ª récita de assinatura - S. A. 
Theatro Brasileiro 

APOIO CULTURAL: 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; Mappin 
Stores - móveis 

25/05 "Le Médecin malgré lui", comédia em 3 atos, de Molière - Grande Cia 
Francesa de Comédias do Theatre des Quatre Saisons, dir. e cenogr. : 
André Barsacq - com Jean Dasté, Madeleine Geoffroy, Moussa Abadi, 
Maurice Méric, dentre outros - seguida de "Fantasio", comédia em 2 
atos, de Alfred de Musset - com André Barsacq, Maurice Méric, René 
Dupuy, Annette Lecat, dentre outros; figurinos: André Bakst - Récita 
extraordinária - Sociedade de Cultura Artística, 402º Sarau - S.A. 
Theatro Brasileiro 

APOIO CULTURAL: 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; 

 Mappin Stores - móveis 

26/05 "Y'avait un prisonnier", drama em 3 atos, de Jean Anouilh - Grande Cia 
Francesa de Comédias do Theatre des Quatre Saisons, dir. e cenogr.: 
André Barsacq - com Jeanne Thoyot, André Frére, Madeleine 
Geoffroy, Svetlana Pitoeff, dentre outros - Matinée - S. A. Theatro 
Brasileiro 

APOIO CULTURAL: 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; 

 Mappin Stores - móveis 

27/05 "Jean de la lune", comédia em 3 atos, de Marcel Achard - Grande Cia 
Francesa de Comédias do Theatre des Quatre Saisons, dir. e cenogr.: 
André Barsacq - com Jean Dasté, Annette Lecat, Maurice Jacquemont, 
Jeanne Thoyot, dentre outros - 3ª récita de assinatura - S. A. Theatro 
Brasileiro 

APOIO CULTURAL: 
Joalheria Casa Michel - 
objetos de arte; 

 Mappin Stores – 
móveis; Maison Reyner 
- luvas e meias 

01/06 "Retaguarda", peça em 3 atos, de Maria Ferreira - com Iris Moraes 
Andrade, Olivia Guedes Penteado, Nair Azevedo Vianna, dentre outros 
- precedida da apresentação do Trio Centro Acadêmico Oswaldo Cruz - 
violino: Murillo Pacca Azevedo; violoncelo: Renato Motto; Afonso 
Sette Junior, piano - Festival da Juventude Feminina Católica 

APOIO CULTURAL: 
Casa Alemã; Móveis 
de jardim Anselmo 
Cerello e Cia; Móveis 
Mario Ghilardi - 
móveis e Decorações; 
Casa Isnard - rádio-
vitrola 
Máquina de costura 
Singer 

 

 Como visto no quadro, as apresentações profissionais foram todas produzidas pela S. 

A. Theatro Brasileiro,137 com uma parceria apenas com a Sociedade de Cultura Artística por 

ocasião de seu 402° Sarau. Em sua maior parte, as peças foram encenadas pela Grande Cia 

Francesa de Comédias do Théâtre des Quatre Saisons138. 

                                                
137 Há probabilidade de que seja a mesma Empreza Artística Theatral S/A que temos tratado até então, sem 

muitas informações. 
138 Não foram encontrados vestígios esclarecedores sobre a companhia. O nome francês é utilizado para designar 
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4.1. Teatro Profissional 
 

 No recorte temporal da presente pesquisa, foram constatadas na programação do 

Theatro Municipal as seguintes companhias profissionais produzidas pela Empreza Artística 

Theatral S/A e por Niccolo Viggiani. 

 As produções da Empreza foram a Cia. Francesa de Comédia e a Cia. Dramática 

Alemã139. E em parceria com a Sociedade de Cultura Artística trouxeram as apresentações do 

Théâtre du Vieux Colombier. O teatro se apresenta como uma novidade em 1913, renovação 

dramática.140 Tinha como principais colaboradores Jean Jacques Coupeau141 (fundador), 

Louis Jouvet142, G. Gallimard, J. Schlumberger e A. Gide: 

 
O Théâtre du Vieux-Colombier, foi fundado em Paris em 1913 pelo escritor e crítico 
Jacques Copeau para apresentar alternativas tanto para as peças "bem-acabadas" 
realistas da época quanto para o sistema estelar de atores-celebridades.  Copeau 
procurou renovar o teatro francês ao focar a atenção no ator, que ele via como o 
elemento essencial na tradução do texto dramático para a “poética do teatro”.  Ele 
reuniu um grupo de jovens atores que incluíam Charles Dullin, Suzanne Bing e Louis 
Jouvet, que também era seu principal diretor de palco. Copeau e Jouvet projetaram 
um pequeno teatro (400 lugares) com um palco permanente e sem o proscênico que 
separva atores e plateia. O Vieux-Colombier foi inaugurado em outubro de 1913. Em 
maio de 1914, Copeau produziu 15 peças, incluindo obras de Molière, Shakespeare e 
vários escritores modernos. De 1917 a 1919, Copeau mudou sua empresa para Nova 
York. Retornando a Paris após a Primeira Guerra Mundial, ele fundou uma escola de 
teatro em associação com o teatro. Em 1924, ele deixou o Vieux-Colombier e, 
posteriormente, o teatro foi usado por várias empresas de atuação. Em 1961 foi 
renomeado o Teatro do Vieux-Colombier-Jacques Coupeau. (tradução livre de minha 
autoria, https://www.britannica.com/topic/ Theatre-of-the-Vieux-Colombier, consulta 
em 17/04/2018) 
 

 Niccolo Viggiani, que já se mostrava exímio empreendedor, realizou inúmeras 

produções: agremiações de artistas para peças pontuais como a Companhia Francesa de 

Comédias Musicais; grupos que se reuniam apenas para uma turnê específica como a Cia. 

Francesa de Comédias Jean Marchat143, Companhia Dramática Italiana Ermete Zacconi144, 

                                                                                                                                                   
vários grupos da França e de países francófonos até os dias atuais. 

139 É necessária uma busca mais apurada no caso de uma pesquisa mais voltada à passagem e turnês de atores e 
produtores dessas companhias, aparentemente, foram formadas para a realização desses espetáculos 
pontualmente. 

140 Disponível em: http://vieux.colombier.free.fr/historique/historique1.shtml, consulta em 27/04/2018. 
141 Coupeau, André Gide e Jean Schlumberger fundaram em 1908 a revista La Nouvelle Revue Française 

contendo críticas de teatro. Influeciou artistas franceses com seu treinamento para atores, chegando a 
influenciar a cena do teatro brasileiro.  

142 Como citado anteriormente, Alfredo Mesquita também estudou com Louis Jouvet. Mesmo a rede mundial de 
sociabilidade entre os artistas de teatro era condensada, São Paulo se apresentava como um reflexo dessa 
trama.  

143 Foi um ator francês que atuava principalmente no cinema. 
144 “Zaccóni ⟨Ʒ-⟩, Ermete. – Ator (Montecchio 1857 - Viareggio 1948); [...] em sua infancia participou de varias 
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Cia. Francesa de Comédias Cécile Sorel145 e a Cia. Edward Stirling146; apresentações como as 

de Belle Didjah147 (bailarina, coreógrafa e performer); e, por fim, companhias inteiras que se 

associavam como a Companhia Italiana d'Arte Dramática Ricci-Adani e a Companhia Italiana 

de Comédias Borboni-Cimara-Bragaglia.  

 A sociedade dos irmãos Bragaglia com os atores e produtores Paola Borboni148e Luigi 

Cimara149 renderam os espetáculos aqui apresentados. Cimara foi a figura articuladora dos 

                                                                                                                                                   
companhias italianas. G.Emanuel foi influente em sua formacao artistica em 1884. Em 1888, foi primeiro 
ator absoluto com C. Rossi, depois com V.Marini, e se firmou com sua interpretacao: Amleto, Spettri, Pane 
altrui, L'amico delle donne. Em 1897, formou sua propria companhia com L. Pilotto e representou obras de 
Giacosa, Ibsen e Maeterlinck. Ultimo grande heredeiro do naturalismo do fim do seculo XIX, na Italia e no 
exterior. No periodo da Segunda Guerra Mundial ficou famoso por sua interpretacao Dialoghi di Platone. 
Tem uma autobiografia publicada em 1946: Ricordi e battaglie.” (Minha adaptacao: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ermete-zacconi/, consulta em 17/04/2018) 

145 “Cécile Emilie Seurre (1873-1966) foi atriz, casou-se com Guillaume de Sax: ‘Après un portrait de Cécile 
SOREL, née en 1873, actrice à la Comédie Française de 1901 à 1933, retraçant sa carrière à l'aide de photos, 
de films d'archives, et de BT de journaux, on retrouve l'actrice chez elle. Elle a 93 ans. Elle donne des 
conseils à Claire VERNET, nouvelle pensionnaire de la Comédie Française pour interpréter Célimène. Cécile 
Sorel parle de sa propre interprétation de Célimène : "j'étais née pour être Célimène"... Ses réactions aux 
critiques négatives. Elle se souvient de son entrée à la Comédie Française à la mort de Marie-Louise Marsy. 
Elle avait un culte pour Mounet-Sully. Elle parle de la timidité d'Edmond Rostand et de la fougue de Silvain. 
Cécile Sorel à table, aux côtés de Jean Claude Brialy qui lui pose quelques questions. Elle parle de 
Clémenceau qui lui a demandé de jouer pour les soldats, de d'Annunzio qu'elle a présenté à Barrès. En 1933 
elle est devenu vedette du Casino de Paris à la demande de Sacha Guitry. On la voit descendant l'escalier du 
Casino de Paris Elle prononce la célèbre phrase "l'ai-je bien descendu ?".” (http://www.ina.fr/video/I0001916 
2, consulta em 17/04/2018) 

146 É provável que o nome da companhia tenha sido dada em homenagem ao ator, diretor e dramaturgo Edward 
Stirling (1807-1894). (http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/c/F43873, consulta em: 17/01/2018) 
Outros indícios apontam para um ator homônimo nascido em Birmingham (UK) em 26/05/1892 e falecido 
em 12/01/1948 em Paris. (https://www.imdb.com/name/nm0830537/bio?ref_=nm_ov_bio_sm, consulta em 
17/04/2018) Nesse website, ele foi casado com Margaret Vaughan (1912-1980), também atriz.  

147 Explorou danças orientais e era reconhecida na comunidade árabe e judaica. 
148 “Borbóni, Paola. – Atriz italiana (Golese, Parma, 1900 - Bodio Lomnago, Varese, 1995), entrou na 

companhia de A. De Sanctis (Milao, 1916); depois juntaram-se com R. Calò (1918) e com I. Gramatica 
(1920), com A. Falconi (1921-29), com R. Lupi e N. Pescatori (1930), com R. Ruggeri (1933); e em 1935 
com L. Cimara. Em 1940-44 dedicou-se ao teatro de Pirandello. Interpretou numerosas pecas classicas 
(Shakespeare, Molière, Goldoni), modernas (Pirandello, Savinio, García Lorca) e contemporaneas 
(Yourcenar, Duras, Luzi). Entre suas interpretacoes mais importantes estao: La professione della signora 
Warren (Shaw, 1970) e Ciao Rudy (1972). Sua ultima apresentacao ocorreu emmarco de 1994. (Il berretto a 
sonagli, de Pirandello).” (Minha adaptacao: http://www.treccani.it/enciclopedia/paola-borboni/, consulta em 
17/04/2018) 

149 “CIMARA, Luigi. – Nasceu em Roma (1891). De familia aristocratica ficou conhecido como Lord Brummel 
del teatro e dandy del palcoscenico (N. Leonelli, p. 247). Terminou os estudos classicos no liceu Mamiani de 
Roma, foi para a escola de recitacao Accademia di S. Cecilia. Ao fim do curso foi apresentado ao diretor da 
Companhia Stabille da Argentina de Roma, A. Chiantoni. Foi a Padova, para substituir o primeiro ator 
Amerigo Manzin em Tristi amori (Giacosa, 1912); foi protagonista em Fuochi di San Giovanni de 
Sudermann e L'Aiglon (Nino Alessi). Trabalhou com Lyda Borelli-Pisano-Gandusio o que lhe rendeu uma 
experiencia frutifera. Em 1915, Tina Di Lorenzo descobriu seu talento e o convidou para participar como 
primeiro ator na companhia (Il germoglio di Feydeau e La vena d'oro di Zorzi). Interpretou o filme Passione 
tzigana (1916), utilizando-se da experiencia adquirida na companhia. A partir de 1921, foi primeiro ator na 
companhia de Niccodemi. Outras pecas que fez foram: La nemica, L'aigrette, L'alba, il giorno e la notte 
(Niccodemi); Il pescatore d'ombra (J. Sarment); L'adolescente (J. Natanson); Sera di pioggia (P. Riccora); 
Un uomo (A. Savoir). Participou em varias recitacoes com: Elsa Merlini e Sergio Tofano, 1931-34; Kiki 
Palmer 1934-35; Laura Adani e Umberto Melnati, 1935-36; Ama Magnani, 1936-37; Paola Borboni, 193738; 
Cellini e Pavese - anche direttore -, 1939-40; Evi Maltagliati, 1940-41. Nos anos da Segunda Guerra Mundial 



156 
 

agrupamentos. Nascido em Roma (1891), filho de Giuseppe Cimara (da Guarda do Vaticano) 

e Giovanna Puti, ele pertencia a aristocracia italiana ganhando apelidos de Lord Brummel do 

teatro e Dandy dos palcos. No desenvolvimento de sua carreira conheceu Paola Borboni em 

1935 como atriz cômica e em poucos anos se unem a Cia. Bragaglia para realizar espetáculos 

na América do Sul. Os irmãos Bragaglia se apresentavam no Brasil por um financiamento 

misto entre as sociedades de ajuda mútua, inicialmente, e pelo empresariado teatral no Brasil 

experientes no mercado do entretenimento. Tendo em vista que a forma de subsídios estatais 

estava sendo reformulada, o empresariado se ajustou fazendo com o o capital se concentrasse 

nas mãos do empresariado que apresentasse produções sistematizadas e de sucesso garantido. 

Sob a perspetiva dos empresários, essa verba destinada ao Theatro Municipal, para além da 

preocupação apenas da venda dos ingressos, acrescentava uma variável para suas produções. 

Eles passaram a construir propostas convergentes e convenientes ao projeto ideológico do 

Estado, para tanto seria preciso que suas produções transmitissem a potência do teatro 

profissional.  

 Niccolo Viggiani detinha o conhecimento sobre a distribuição da subvenção e do 

modo de produção teatral no Brasil, enquanto Cimara articulava os artistas na empreitada para 

apresentação de espetáculos. O influente artista havia trabalhado, inclusive com outros atores 

como Laura Adani150 e Renzo Ricci151 (aqui no Brasil representada pela Companhia 

                                                                                                                                                   
se dedicou somente ao cinema, retornou ao teatro em 1944 com Romanticismo (Rovetta) e Niente abbasso 
solo evviva. Em 1945 La prigioniera (E. Boutet) com Evi Maltagliati e em 1946 Un uomo come gli altri 
(Salacrou) com Lilla Brignone. Nos anos de 1948-49 fundou uma companhia com Leonardo Cortese e Sarah 
Ferrati – substituida successivamente por Margherita Bagni. Apresentou, entao, Le mani sporche (J.-P. 
Sartre) e Ardelia o la margherita (J. Anouilh). Nos anos 1950 apresentou Dream girl (E. Rice) (compagnia 
Gioi e Ferzetti, 1951), Chi è di scena (M. Galdieri) (com compagnia de Magnani, 1952), Oh amante mia (T. 
Rattigan, 1954). Em 1955, apresentou-se no Piccolo Teatro di Milano, e em 1960 recitou Rinoceronte (E. 
Jonesco). Fundou uma companhia com Laura Adani e apresentou LucyCrown (J.-P. Aumont, 1960) (I. Shaw) 
e La stampa è libera (A. Saitta) e Romanticismo (G. Rovetta, 1961). Faleceu em Roma em 25 janeiro 
de1962.” (http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-cimara_(DizionarioBiografico)/, consulta em 17/04/2018) 

150 http://www.treccani.it/enciclopedia/laura-adani/, consulta em 17/04/2018. 
151 “RICCI, Renzo. – Nasceu em Firenze em 27 de setembro de 1899, filho de um professor de recitacao da 

Accademia dei Fidenti e do Collegio Alla Querce dei barnabiti, e de Adolfa Ciapini, filha de um baritono 
Massimo. Ator e diretor teatral. Comecou sua carreira profissional em 8 de marco de 1916 contratado pelo 
Politeama Giacosa de Napoli, na Companhia Carini-Piperno. Nos primeiros dois anos teve contato com:  
Lydia Borelli, Tullio Carminati, Luigi Almirante, Egisto Olivieri e Memo Benassi. De 1918 a 1920 foi para a 
companhia de Antonio Gandusio. Em 1919, foi ao teatro Olimpia di Milano e estreia em pièce Acidalia 
(Dario Niccodemi). Em Acidalia, Ricci inaugurou parceria com a recitacao de Ruggero Ruggeri. Entre 1920 
e 1921 foi primeiro ator na companhia de Virgilio Talli (considerado um teatro-escola). Em 1922-23, 
conhece Ermete Zacconi e se torna primeiro ator absoluto na companhia. Casa-se com a filha de Zacconi, 
Margherita Bagni. Fundam a companhia Ricci-Bagni, na qual ele se torna o primeiro unico. Piero Gobetti, 
critico teatral e diretor de Zacconi. Em 1923 foi a uma turne na America do Sul com um repertorio 
shakesperiano. No ano seguinte retorna a Italia com a filha Eleonora (Nora) e esposa. Em 1924-25 se 
apresenta pela Companhia de Maria Melato, sendo ainda primeiro ator ate 1928 na Ricci-Bagni dirigido por 
Zacconi. Estao entre as obras apresentadas: La morte civile (Paolo Giacometti) e Spettri (Henrik Ibsen). Em 
1929, com a Companhia Za Bum drammatica, dirigida por Mario Mattoli e Luciano Ramoestreou Il processo 
di Mary Dugan (Bayard Veiller). Dentre as obras apresentadas nesse periodo esta: Questa sera si recita a 
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Dramática Italiana Ricci-Adani). Este último foi mais próximo de Anton Bragaglia do que 

Cimara. 

 A Companhia de Renzo Ricci (1899-1978) e Laura Adani (1913-1996) destacava  

como esta última como primeira atriz. Ela havia trabalhado com Luigi Cimara em companhia 

formada em 1934 e atuava no cinema como a maior parte desses artistas. Assim como 

Cimara, Renzo Ricci conhecia Ermete Zacconi de outros trabalhos realizados na Itália, o que 

colaborava com a substituição de atores e de produção rápidas de peças em companhias 

combinadas. Esse fator canalizava os esforços da produção, porém blindava outros atores a 

entrarem nas produções. E mais ainda, aplicava sua própria forma de organização das 

produções teatrais como competência e potência para concorrer ao subsídio do Theatro 

Municipal. 

 Sob a perspectiva da orientação de políticas públicas para o teatro no Departamento 

Municipal de Cultura e dos interesses envolvidos, partiu-se da proposta de buscar como esses 

espetáculos foram viabilizados. Desta forma, foram analisados os casos das empresas 

produtoras, seu modo de organização e sua política de seleção de espetáculos. Para tanto, o 

breve histórico foi elaborado a seguir. 

 

4.1.1. Sociedade de Cultura Artística: música para os paulistanos 
 

Na mesma direção, enquanto empreendimento privado, a Sociedade de Cultura 

Artística trabalhava com espetáculos de teatro e de música. Fundada em 1912, buscava dar 

                                                                                                                                                   
soggetto (dirigida por Guido Salvini). Em 1930, recitou com Salvini Süss, l’ebreo (Ashley Dukes) no Teatro 
Manzoni di Milano. Outro importante trabalho apresentado foi: Stefano (Jacques Deval, 1930) pela 
Companhia Gramatica-Carini. Com a Companhia Bagni-Ricci apresentou: La dolce intimità (Noël Coward), 
Ettore (Henri Decoin), Il problema di Doretta (Enrico Segal), Non si recita per divertirsi e Mio padre aveva 
ragione (Sacha Guitry). De 1933 a 1934, foi primeiro ator e diretor da Nuova compagnia della commedia, 
junto com Laura Adani, Gino Cervi, Ada Montereggi, Egisto Olivieri e Amelia Chellini. Atuou em Il cuore 
in due (Giulio Cesare Viola) e Sorellina di lusso (André Birabeau). Em 1934, estreou em Mercante di 
Venezia (Max Reinhardt). Passou brevemente pela compagnia de Luigi Carini, junto com Rina Morelli, Paolo 
Stoppa e Lola Braccini. E se apresenta com Il ragno (Sam Benelli). Em 1937, volta a America do Sul em 
turne com Adani e Anton Giulio Bragaglia; apresentando: Il corsaro (Marcel Achard), Vita privata di un 
uomo celebre (Harald Bratt), La vita è sogno (Pedro Calderón de La Barca), Lorenzaccio (Alfred de Musset). 
Em 1938, apresenta: La figlia di Iorio e Ifigenia in Tauride no teatro Licinium di Erba. E em 1940, Il 
ventaglio (direcao de Renato Simoni), e Adelchi (com a mesma direcao) no jardim de Boboli em Firenze. 
Teve um breve relacionamento com Laura Adani, mas conhece Eva Magni e passa o resto de sua vida como 
parceiros. Pecas apresentadas nesse periodo: sob a direcao de Giorgio Strehler Caligola (Albert Camus, 
1946); sob a direcao de Orazio Costa Edipo re (Piccolo Teatro di Roma, 1949); com Luchino Visconti Troilo 
e Cressida (Firenze, 1949), e com Strehler Riccardo III com a traducao de Salvatore Quasimodo (Piccolo 
Teatro di Milano, 1950); com Salvini Le baccanti (teatro greco di Siracusa, 1950), e I persiani (Eschilo); 
junto com Luigi Squarzina apresenta Misura per misura (Shakespeare, 1957, no teatro Duse di Genova). 
Estreou no filme L’avventura (1960), e com Roberto Rossellini em Viva l’Italia (1961). Em 1974,foi diretor 
de Strehler em Giardino dei ciliegi. Faleceu em Milao em 20 de outurbo de 1978.” 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/renzo-ricci_%28Dizionario-Biografico%29/, consulta em 14/04/2018) 
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uma vida cultural para o Theatro Municipal praticamente pronto, numa cidade que 

aceleradamente crescia em suas esferas geográfica, financeira e social: 

 
E a parte cultural? Haviam muitas queixas. Alguma coisa fora feita, mas havia 
queixas. O prefeito Antônio Prado,152 ao sair, entregara praticamente pronto o Teatro 
Municipal. As grandes companhias internacionais de ópera que faziam temporadas 
em Buenos Aires e no Rio tinha agora uma casa digna no planalto paulista. Pena que 
o teatro, inaugurado no ano anterior, com temporada lírica da companhia do 
afamado barítono italiano Titta Ruffo, estivesse paralisada pela burocracia, pois 
discutia-se indefinidamente como seria administrado e por quem. Em frente ficava o 
bonito Teatro São José, onde até então se apresentavam as companhias de ópera. 
Nos outros teatros eram encenados apenas teatros ligeiros, variedades e operetas. 
Salões de pintura, escultura e desenhos eram raros. Concertos, difíceis, espaçados do 
tempo, só com eventuais orquestras de fora. não havia sequer músicos suficientes 
para a formação de uma orquestra, pois a mania de piano que grassava na sociedade 
paulistana brasileira impedia a formação de outros instrumentistas. Recitais públicos 
não tinham regularidade. Particulares de posses ou de saber realizavam saraus em 
casa, para compensar. No Conservatório Dramático e Musical, na rua de São João, 
alguns talentos mantinham a chama acesa, sobre a orientação dos maestros Luigi 
Chiaffarelli e João Gomes de Araújo. Os literatos eram louvados da imprensa e nos 
salões, mas os livros eram pouco lidos, a literatura não era estudada. A sensação era 
de que os paulistanos estavam muito ocupados ganhando dinheiro ou gastando-o e 
não tinham tempo para as artes.  
Então, um grupo de idealistas começou a planejar a criação de uma entidade que se 
ocupasse da cultura artística daquela cidade onde tudo mas dava certo. (ANGELO, 
1998, p. 21) 

 
A empresa, que teve como secretários nomes como Nestor Pestana (redator e crítico 

de arte, secretário da redação do jornal Estado e anteriormente repórter, sobrinho de Francisco 

Rangel Pestana) e Esther Mesquita (escritora e tradutora, filha do jornalista Júlio de Mesquita, 

foi colaboradora do Estado de São Paulo), já havia identificado a necessidade de se organizar 

a vida cultural diante do crescimento exorbitante da população em decorrência das imigrações 

e da industrialização que avançavam depressa. 

Segundo Angelo (1998, p. 22), era comum que intelectuais andassem perto das 

redações de jornais, principalmente do Estado de São Paulo. Arnaldo Vieira de Carvalho153  

                                                
152 Em 1899, Antônio Prado foi o primeiro prefeito da cidade de São Paulo. Ficou no cargo por 12 anos (1911) e 

pertenceu ao PRP. Foi fundador do Automóvel Clube de São Paulo. Famoso por suas obras públicas como 
pontes e sistema de energia elétrica na cidade. Além da inauguração da Pinacoteca do Estado e da Estação da 
Luz, deixou o Theatro Municipal quase pronto para o prefeito Raimundo da Silva Duprat. Fundou o Partido 
Democrático (PD) em 1926. 

153 A seguinte descrição foi encontrada sobre Arnaldo Vieira de Carvalho: “Arnaldo Augusto Vieira de Carvalho 
nasceu em 05 de janeiro de 1867, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Foi o primeiro de seis filhos 
de Carolina Xavier Vieira de Carvalho (1841-1899) e de Joaquim José Vieira de Carvalho (1841-1899). 
Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1888. Arnaldo deu destaque à 
importância de seu pai, que o indicou para médico da Hospedaria dos Imigrantes em 1889, bem como 
também influenciou sua inserção na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Em 1895, tornou-se o primeiro 
Diretor Médico da Santa Casa de São Paulo, quando pode desenvolver todo um trabalho que já caracterizava 
um ambiente de ensino, ainda antes de ser fundada uma Faculdade de Medicina em São Paulo. Foi também 
um dos fundadores da Sociedade de Cultura Artística em 1912; foi um dos fundadores da Revista Annaes 
Paulistas de Medicina e Cirurgia em 1914. Iniciou suas atividades em 1913, na Faculdade de Medicina e 
Cirurgia de São Paulo. Faleceu no dia 05 de junho de 1920.” (Disponível em: http://www.dicionarioderuas.pr 
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(primeiro presidente da Sociedade), Vicente de Carvalho (havia recebido o título da cadeira 

de Arthur de Azevedo da Academia Brasileira de Letras) e Nestor Pestana, que havia sido 

chefe de um jornal de Vicente de Carvalho na cidade de Santos, encontraram-se numa dessas 

tardes: 

Alguns intelectuais se reuniam quase todas as tardes na redação do Estado. Muitos 
chegavam a fazer um tour pelos jornais e revistas, que ficavam próximos. 
Publicavam artigos, crônicas ou poemas em vários deles. Dali, costumava encerrar o 
papo com um cafezinho no Café Brandão, na ladeirinha do começo da rua de São 
João, ou com vermute na Confeitaria Castelões, ali ao lado, no Largo Antônio Prado, 
ou com uma sapeada nos livros novos da Casa Garraux, na Rua 15 de novembro. 
(ANGELO, 1998, p. 22) 

 
Na turma que se reunia estavam: Amadeu do Amaral (membro da Academia Paulista 

de Letras, jornalista do jornal e estudioso da língua caipira); Júlio de Mesquita (cunhado de 

Vicente que havia de casado com Ermelinda Ferreira de Mesquita em Santos); Chiquinho 

Mesquita; Arnaldo Vieira de Carvalho (médico e amigo de Júlio de Mesquita); Ramos de 

Azevedo (construtor e arquiteto do Theatro Municipal); Filinto Lopes; Arnaldo Simões Pinto 

(amigo de Amadeu, ambos publicavam na revista A Farpa); outros apreciam quando estavam 

em São Paulo como Olavo Bilac, Emílio de Menezes e outros (ANGELO, 1998, p. 23). 

Assim, Vicente oferecia a casa para as reuniões de planejamento e Nestor um destaque 

especial no jornal. O círculo de amigos, que contava com uma rede de influência na cidade, 

elaborou e concretizou a instituição em torno de um discurso muito aproximado daquele 

descrito por Paulo Duarte (1977), ao narrar os encontros de formação do staff do 

Departamento de Cultura. 

Ainda segundo o autor, uma das diretrizes era a de que a diretoria da Sociedade não 

poderia ser formada por artistas para que a entidade fosse a mais neutra possível diante das 

disputas de escolas, grupos e tendências: “A Sociedade de Cultura Artística deveria ser um 

polo de fruição de arte e de circulação de ideias entre gente bem-educada, não uma arena de 

brigas.”  (ANGELO, 1998, p. 23) Seus membros pagariam um valor único para ter acesso aos 

espetáculos: “A inscrição seria aberta aos interessados, mediante o pagamento de uma 

mensalidade a ser estipulada. Pensava-se em alguma coisa perto do preço de um ingresso de 

teatro, pouco mais do que o de um livro em brochura.” (ANGELO, 1998, p. 23) A Cultura 

Artística se constituiu como: “Outro ponto definido nas reuniões: o objetivo era trabalhar 

pelas artes nacionais, pois as estrangeiras tinham empresários, mercado e público fiel.” 

(ANGELO, 1998, p. 23) Contrariamente a afirmação do autor, no caso do teatro desse 

                                                                                                                                                   
efeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/ListaLogradouro.aspx. Acesso em: 02/02/2018). É provável que tenha 
sido um empréstimo da família, como homenagem ao membro da Sociedade. 



160 
 

período, o grupo deu prioridade somente a Alfredo Mesquita no que concerne ao nacional.154  

Inicialmente, pretendiam gerar ações culturais mais centralizadas em literatura como 

saraus literários e musicais patrocinados e organizados por eles: noites de arte. Assim os 

primeiros conferencistas inaugurais em 26/09/1912 foram: discurso de inauguração pelo Dr. 

Roberto Moreira, conferência de Amadeu Amaral sobre Raimundo Correia e concerto de 

piano e canto sob a direção do maestro João Gomes de Araújo. 

A assinatura como sócio custava 3$000 e garantia o acesso a todas as conferências. 

Havia ao menos uma por mês sobre diversos assuntos. Entre os nomes dos primeiros 

assinantes estavam: Rodrigues Alves (Presidente do Estado), Carlos Guimarães (vice), Pedro 

de Toledo (Ministro da Agricultura), Altino Arantes (Secretário do Interior), Rafael Sampaio 

Vidal (Secretário da Justiça), José Xavier de Toledo (presidente do Tribunal de Justiça) 

(ANGELO, 1998, p. 29). O grupo cogitou o Conservatório Dramático Musical como ideal de 

sede: “Negociações com seu criador, Pedro Augusto de Gomes Cardim, resolveram o 

problema. Ótimo. Aquele prédio, na rua São João n. 95, funcionava o Salão Steinway, criado 

pelo industrial Frederico Joachim para bailes e concertos.” (ANGELO, 1998, p. 29). Já se 

contabilizavam mais de 120 nomes, dentre eles estava o Mário de Andrade (um jovem de 19 

anos): 

[...] Alice Serva, Agostinho Cantu, Alfredo Oswaldo, Luigi Chaffarelli, João de 
Gomes de Araujo , Furio Franceschini, Zacharias Autuori, Souza Lima, principais 
músicos da cidade; estavam Armando Sales de Oliveira, Armando Prado, Antônio 
Piccarolo, Teodoro Sampaio, Amadeu Amaral, intelectuais de prestígio; estavam 
com Arnaldo Villares, Luiz Levy, Oscar Americano, Numa de Oliveira, importantes 
homens de negócios; Ayres Neto, Franco da Rocha, os médicos mais conceituados; 
Gelásio Pimenta e Plínio Barreto, jornalistas; O arquiteto Ricardo Severo e seu sócio 
Ramos de Azevedo [...] E mais: ministro do Tribunal, procuradores, juízes, políticos, 
advogados, pintores, escultores [...] A inauguração coroaria um mês movimentado 
na cidade, que tivera duas companhias teatrais estrangeiras no Municipal, alemã e 
italiana, um deputado conferencista italiano no teatro de São José, quatro jogos 
internacionais de futebol contra o scratch argentino e recepção e homenagens a um 
brasileiro ilustre, o cientista Carlos Chagas. (ANGELO, 1998, p. 30) 

 
Mais 300 membros aguardavam pelas atividades seguintes. Seguiram-se muitas 

atividades de música e os saraus eram frequentes; entre altos e baixos, apesar de a Sociedade 

planejar muito, previsões como consumo cultural e formação de público (pelo menos para 

definir quem faria parte de uma programação cultural seleta) ainda estavam se desenvolvendo 

na cidade que recebia naquele ano 116.640 imigrantes, o maior número registrado até então.155 

 As atividades do ano de 1935 foram: 

                                                
154 Num estudo mais aprofundado sobre a história institucional seria possível investigar as ocorrências e uma 

análise do caso poderia ser escrita, numa perspectiva histórica mais alargada. Esse seria um novo objeto a ser 
explorado, não é o caso dessa pesquisa. 

155 Ver ANEXO 12 para maiores informações. 
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JANEIRO, 8 
Concerto de Música de Câmera pelo Quarteto “Leonidas Autuori” 
JANEIRO, 16 
Concerto de piano e canto, de Maria do Carmo e Candido Botelho 
JANEIRO, 23 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich, Orquestra do Centro 
Musical de São 
FEVEREIRO, 6 
Concerto sinfônico, sob a regência do maestro Ernst Mehlich, com a Orquestra do 
Centro Musical de São Paulo 
MARÇO, 21 
Comemoração do 250º aniversário de J.S. Bach e G. F. Haendel. Concerto sinfônico, 
sob a regência do maestro Ernst Mehlich e o concurso dos pianistas Souza Lima e 
Irene da Cunha Bueno 
MARÇO, 28 
Concerto de Música de Câmera, pelo Quarteto Paulista e ao piano o maestro Ernst 
Mehlich 
ABRIL, 12 
Concerto sinfônico, sob a regência do maestro Ernst Mehlich e a colaboração do 
pianista Alonso Annibal da Fonseca 
MAIO, 6 
Concerto do pianista Benno Moiseiwitsch 
MAIO, 17 
Concerto sinfônico, sob a regência do maestro Ernst Mehlich 
MAIO, 26 
lº Recital de poesia da declamadora Berta Singerman 
JUNHO, 7 
2º Recital de poesia da declamadora Berta Singerman 
JUNHO, 14 
Recital de Jacques Thibaud 
JUNHO, 21 
Concerto sinfônico, sob a regência do maestro Ernst Mehlich 
JULHO, 28 
Concerto do pianista Claudio Arrau 
AGOSTO, 5 
2° Concerto do pianista Claudio Arrau 
AGOSTO, 25 
Concerto de Música de Câmera pelo Quarteto Leonidas Autuori 
SETEMBRO, 24 
Apresentação da ópera “Orpheo”, sob a direção do maestro concertador Alfredo 
Padovani 
OUTUBRO, 4 
Concerto da cantora Vera Janacopulos, acompanhada ao piano por Maria do Carmo 
Arruda Botelho 
OUTUBRO, 8 
Concerto do pianista Mieczyslaw Munz 
OUTUBRO, 31 
Concerto da cantora Bidú Sayão 
NOVEMBRO, 3 
Concerto do pianista Alexandre Borovsky 
NOVEMBRO, 29 
Concerto de Música de Câmera pelo Trio São Paulo: piano, Souza Lima; violino, 
Zlatopolsky e violoncelo: Corazza 
DEZEMBRO, 20 
Concerto de Música de Câmera a cargo do Quarteto Leonidas Autuori com a 
colaboração da cantora Roseta Costa Pinto 

 
Como foi possível verificar, a Sociedade interessava-se mais por espetáculos musicais. 
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E mesmo nos anos seguintes, esse quadro se manteve. Ela promovia artistas que já estavam 

estabelecidos na cena brasileira e conduzia essa difusão na cidade de São Paulo, tornando-se 

polo cultural. Efetivavam uma política cultural, mesmo sendo uma iniciativa privada, com 

sentido público; até esse período a entidade buscava uma formação cultural para a, então, elite 

urbana. Essa empresa formou uma tradição de apresentações para um público específico que a 

manteve em funcionamento. Ademais, os mantenedores e os dirigentes da empresa, como já 

demonstrado nas listas de sócios e de diretores, conservavam uma relação de status social ao 

darem legitimidade aos artistas do cânone. 

Nos anos de 1936 e 1937 foram as seguintes atrações principais: 

 
1936 
JANEIRO, 2 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich e a Orquestra do 
Centro Musical de São  
JANEIRO, 17 
Concerto de Música de Câmera pelo Trio São  
MARÇO, 13 
Concerto dos pianistas Hans Bruch e Lene Weiller-Bruch 
MARÇO, 20 
Concerto de Música de Câmera pelo Quarteto Laureados 
MARÇO, 27 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich 
ABRIL, 15 
Concerto de Música de Câmera pelo Trio São e a cantora Christina Maristany 
ABRIL, 27 
Concerto do pianista Alexander Brailowsky 
MAIO, 3 
Representação de Gil Roland, do Théâtre National de L’Odéon, e de Pierre 
Jourdan do Théâtre des Arts de Paris 
MAIO, 8 
Concerto do pianista Alfred Cortot 
MAIO, 26 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich 
JUNHO, 1 
Concerto do violinista Joseph Szigeti 
JUNHO, 12 
Concerto de Música de Câmera pelo Quarteto Zacharias Autuori 
JUNHO, 19 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich 
JULHO, 12  
Apresentação da peça “Espoir”, pela Companhia Dramática Francesa do 
“Théâtre du Vieux Colombier” de Paris 
JULHO, 24 
Concerto sinfônico e vocal, em comemoração ao centenário de Carlos Gomes com a 
Orquestra do Centro Musical de São  
AGOSTO, 3 
Concerto do harpista espanhol Nicanor Zabaleta 
AGOSTO, 14 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich com a colaboração da 
violinista Hertha Kahn 
SETEMBRO, 9 
Espetáculo pelos Meninos Cantores de Viena 
SETEMBRO, 28 
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Concerto de Música de Câmera pelo Trio São  
OUTUBRO, 2 
2º Espetáculo dos Meninos Cantores de Viena 
OUTUBRO, 6 
Concerto sinfônico, sob a regência do maestro Ernst Mehlich com o concurso da 
pianista Guiomar Novaes 
NOVEMBRO, 6 
Concerto sinfônico, sob a regência do maestro Ernst Mehlich com a colaboração do 
pianista Mieczyslaw Munz 
NOVEMBRO, 13 
Concerto do pianista Mieczyslaw Munz 
DEZEMBRO, 11 
Noite de São Paulo, fantasia em 3 atos de Alfredo Mesquita, com música de 
Dinorah de Carvalho e letra de Guilherme de Almeida, com a Orquestra do 
Centro Musical, sob a regência de Dinorah de Carvalho 
DEZEMBRO, 18 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich 
DEZEMBRO, 28 
Concerto de violino e piano a cargo de Frank Smit e Fritz Jank 

 1937 
MARÇO, 19 
Concerto de violino, piano e canto, por Leonidas Autuori, Maria do Carmo Botelho 
e Candido Botelho 
MARÇO, 30 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich e a Orquestra do 
Departamento Municipal de Cultura e a colaboração da cantora Nair Duarte Nunes 
ABRIL, 8 
Concerto da cravista Machuca de Garcia, com o concurso do Quarteto do 
Departamento Municipal de Cultura 
ABRIL, 26 
Concerto do guitarrista espanhol Andrés Segóvia 
MAIO, 24 
Recital de poesia de Margarida Lopes de Almeida 
MAIO, 31 
Apresentação da peça “Cuore”, de Henri Berstein, pela Companhia Italiana de 
Arte Dramática “Bragaglia” 
JUNHO, 15 
Recital da cantora norte americana Marian Anderson 
JUNHO, 20 
1º Concerto do pianista Nicolai Orloff 
JUNHO, 24 
2º Concerto do pianista Nicolai Orloff 
JULHO, 17 
Concerto do violinista Nathan Milstein 
JULHO, 23 
Concerto vocal e sinfônico, sob a regência do maestro Camargo Guarnieri 
AGOSTO, 8 
Concerto do pianista italiano Nino Rossi 
AGOSTO, 11 
Espetáculo da Companhia de Marionetes “Piccoli de Podrecca” 
AGOSTO, 16 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich 
SETEMBRO, 17 
Concerto sob regência do maestro E. Mehlich com participação do pianista Bernardo 
Segall 
OUTUBRO, 18 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich e a participação da 
pianista Guiomar Novaes 
OUTUBRO, 22 
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Recital da cantora alemã Edith Fleischer e ao piano Fritz Jank 
NOVEMBRO, 5 
Recital de bailados de Francis Graça - Ruth Walden e ao piano Fritz Jank 
NOVEMBRO, 9 
Concerto do tenor japonês Josie Fujiwara acompanhado do pianista Fritz Jank 
DEZEMBRO, 17 
Concerto sinfônico, sob a regência do maestro Ernst Mehlich e a participação da 
violinista Herta Kahn 
DEZEMBRO, 28 
Concerto da cantora Vera Janacopulos 

 
Em dois anos, a Sociedade produziu apenas 5 espetáculos de teatro, de acordo com o 

levantamento. Duas companhias francesas, duas italianas e uma de Alfredo Mesquita. Um 

levantamento do Theatro Municipal156 complementa as atividades que aqui não constam. Um 

exemplo são as peças de Alfredo que seguiram sendo patrocinadas pela Cultura Artística. 

O Theatro que estava sob a direção de Paulo Magalhães (Departamento de Cultura) 

quando apresentou a peça de A. Mesquita pela Sociedade com apoio cultural da Casa São 

Nicolau e da Hortulana Paulista.157 Ela seria apresentada no mesmo dia do Sarau n. 373, em 

11/12/1936. Como apareceu no Correio Paulistano de 20 de março de 1936, Alfredo Mesquita 

teria tido uma leitura de sua peça realizada por Procópio Ferreira. O anúncio da leitura foi 

feito juntamente à difusão da peça em que Procópio atua, Bicho Papão escrita por Viriato 

Corrêa, como pôde-se observar abaixo na transcrição da notícia: 

 
Comunicados - ‘Bicho Papão’, A comédia que Procópio representará esta noite - 
Atendendo a muitos pedidos de pessoas que não puderam assistir ‘Bicho Papão’, em 
seus espetáculos anteriores e de outras muitas que desejam ver novamente essa peça, 
Procópio iniciará esta noite uma curta série de representações da interessante obra de 
Viriato Correia. Em ‘Bicho Papão’, o aplaudido escritor escreveu um papel 
especialmente para o brilho humorístico de Procópio, o que foi mais um grande 
motivo para o agrado geral com que o público de elite da Paulicéia recebeu aquela 
divertida comédia. Assim é indiscutível que ‘Bicho Papão’ iniciou hoje o sucesso de 
suas representações anteriores, nas sessões que se verificarão às 20 e 22 horas. - 
Sexta-feira, 27, récita de Procópio, com as primeiras representações da comédia de 
costumes paulistas, ‘A esperança de família’, original do brilhante escritor Alfredo 
Mesquita. (Seção de Theatros, Correio Paulistano, 20/03/1936) 

 
Esther Mesquita foi uma das personalidades que teve bastante influência sobre a 

programação cultural; sendo provável que essas primeiras peças de Alfredo Mesquita tenham 

encontrado oportunidade para o subsídio (e apresentação no Theatro Municipal) no prestígio 

que a família Mesquita já conservava. Ressalta-se que as tabelas apresentadas pela Cultura 

Artística como principais atrações foram apenas as amostragens do Theatro Municipal. 

No ano seguinte, 1938, o quadro de predominância das apresentações voltadas à área 

                                                
156 Ver ANEXO 13 para maiores informações. 
157 Ver ANEXO 13 para uma comparação dessa listagem com as atividades no Theatro Municipal. 
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musical não se altera e se mantém até os dias atuais: 

 
1938 
JANEIRO, 14 
Concerto do violoncelista Iberê Gomes Grosso 
JANEIRO, 28 
“A Valsa” nas palavras de Guilherme de Almeida e na execução de Souza Lima 
MARÇO, 29 
Concerto de obras do compositor Camargo Guarnieri, com a participação de 
Cândido Botelho e Calixto Corazza e o Coral Paulistano, do Departamento 
Municipal de Cultura 
ABRIL, 8 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Souza Lima 
MAIO, 11 
Concerto do conjunto Comedian Harmonist 
MAIO, 25 
Apresentação da Grande Companhia de Comédias do “Théatre des Quatre 
Saisons” 
JUNHO, 8 
Concerto da cantora Conchita Badia acompanhada ao piano por Alexandre Vilalta 
JULHO, 8 
Recital de Zino Francescatti 
AGOSTO, 26 
Concerto da pianista Lubka Kolessa 
AGOSTO, 30 
Concerto da cantora Conchita Badia, com a colaboração da pianista Maria do Carmo 
Botelho 
NOVEMBRO, 12 
Concerto sinfônico, sob a regência do maestro Souza Lima e a Orquestra do 
Departamento Municipal de Cultura e a participação da pianista Antonieta Rudge 
NOVEMBRO, 17 
Recital da cantora holandesa Lia Fuldauer acompanhada ao piano por Fritz Jank 
DEZEMBRO, 19 
“Casa Assombrada”, fantasia em 3 atos de Alfredo Mesquita, com coros e 
cantores e Orquestra de 65 professores do Centro Musical de São , sob a regência do 
maestro Souza Lima  
DEZEMBRO, 23 
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Souza Lima 

 
 A Sociedade de Cultura Artística tinha relações próximas (e familiares) ao jornal 

Estado de São Paulo (grupo proprietário do Theatro Boa Vista)158 e, apesar de não ter 

interesse central no teatro, criaram as condições para que Alfredo Mesquita fizesse parte da 

programação do Theatro Municipal, anualmente. É possível que esse fator fosse o único que 

ainda fizesse com que o grupo investisse energia nas atividades teatrais, uma vez que estavam 

mais interessados em produções artísticas que estivessem ligadas à música. 

 

4.2. Empreendimento Cultural 
 

A dependência econômica, desde os tempos da colônia, emoldurou o consumo cultural 

                                                
158 Inaugurado em 1916 pelo grupo S.A. O Estado de S.Paulo, na Rua Boa Vista, 6. (AZEVEDO, 2004, p. 580) 
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da população que se formava diante das campanhas de imigração, das dobras da escravidão e 

das diferentes texturas identitárias que o Estado tentava enquadrar numa uniformidade 

nacional. Com o aumento do exército reserva e crises econômicas galopantes, a classe 

trabalhadora brasileira foi se formando desde a transição para a República; e estereótipos dos 

trabalhadores foram sendo estabelecidos de acordo com o que veiculava nos principais meios 

de comunicação de massa. E entre eles o teatro e o cinema. A classe dos trabalhadores estava 

sendo desenvolvida e formatada, de modo que quanto menos ela mesma se organizasse, 

melhor seria para a acumulação do capital. 

Niccolino Viggiani foi parte contundente do processo de desenvolvimento da indústria 

teatral. Os espetáculos estrangeiros apresentados por ele compunham uma tendência artística 

e cultural que ordenou a dinâmica do mercado teatral paulistano. Nesse contexto, o imigrante 

italiano, naturalizado brasileiro, integrou a Companhia Brasileira de Comédias (1921) como 

empresário, junto com os dramaturgos Oduvaldo Vianna e Viriato Corrêa no Teatro Trianon. 

Viggiani teve papel importante no desenvolvimento do cenário artístico brasileiro desse 

período, tendo trazido inúmeros artistas e companhias estrangeiras de renome. 

Em nota de falecimento, o jornal Scena Muda, descreveu o empresário: 

 
[...] era um dos grandes animadores do nosso teatro [...] era italiano. Radicara-se, há 
muito tempo, em nosso país. Aqui constituíra família. Aqui se dedicara às atividades 
do palco. Teve o Lyrico, durante muito tempo, sob sua responsabilidade. Foi 
concessionário do João Caetano. Foi concessionário do Santanna, em São Paulo. Foi 
um dos empresários do Trianon, do Rio, com Oduvaldo Vianna e Viriato Correa. Foi 
quem lançou Procópio Ferreira como ‘astro’, no Trianon, há mais de vinte anos, 
pagando-lhes seis mil cruzeiros mensais e mais seis mil cruzeiros de luvas. 
Ultimamente, empresava quase que apenas concertos; os de Iturbi, Claudio arrau, 
Brailowsky, Rubinstein, Misha Elman, Jascha Heifetz, Milstein, etc. Empresou 
também declamadoras, como Berta Singerman. Trouxe ao Rio companhias 
francesas, - as de Gaby Morlay, Henri Rollan, etc; companhias italianas - as de 
Pirandello Bragaglia, Maria Melato, Elsa Merlins, etc.; companhias portuguesas 
como a de Amelia Rey Collaço - Robles Monteiro,etc. fez, em suma, um grande 
esforço para ganhar dinheiro, é verdade, mas igualmente para servir à nossa cultural 
teatral [...]. (“A morte de Nicolino Viggiani” - João José, A Scena Muda, 
04/05/1948, p. 24) 

 
O italiano provocava reações diversas entre os jornalistas e críticos; se por um lado, 

disseminava a ideia da democratização do acesso a uma cultura estabelecida, por outro, era 

acusado de desvalorizar a autêntica cultura brasileira (como o projeto de brasilidade 

construído pelo grupo dos modernistas de 1922): 

 
Nicollino Viggiani não escreve livros, não faz conferências, não publica artigos em 
jornais e, apesar de tudo isso, é um semeador heróico da cultura. [...] É a ele que 
devemos as noitadas paulistas de Brailowsky. Brailowsky foi sucesso integral de 
arte e de público. Mas Viggiani, por amor à nossa cultura, tem trazido pianistas e 
outros artistas tão grandes ou maiores que esse russo que teve a sorte de cair no 
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gosto das platéias paulistas. Nessas ocasiões o negócio não negócio. Nem por isso - 
pelo insucesso financeiro - deixou o heróico Viggiani de contratar outros artistas. 
Fácil lhe fora arranjar mercadoria estragada, arte de francaria, bobices cênicas de 
fácil êxito plateal. Mas um empresário que se preza deve cuidar, antes de mais nada, 
de instruir seu público, elevar o gosto das suas plateias. Os grandes artistas são caros 
e apreciados geralmente apenas por uma restrita elite: é, porém, necessário trazê-los, 
pô-los em contato com o público. Dessa arte as plateias se cultivarão e logo os bons 
é que serão desejados. Eu quero pôr em foco o esforço de Nicolino Viggiani, porque 
acho que esse esforçado empresário muito tem feito pela nossa cultura. […] (Helios, 
Correio Paulistano; 01/07/1930, p. 6) 

 
No fim de sua vida, chegou a ser considerado inimigo explícito do poder público: 

 
Niccolino Viggiani tinha muitos amigos, mas tinha muitos inimigos. Um dos seus 
últimos inimigos foi o prefeito Mendes Morais.159 Desavieram-se. Niccolino 
Viggiani perdeu o seu último reduto teatral - o Municipal, - para onde estava 
contratando companhias de ‘ballet’, de comédia francesa, etc. Morreu combatendo, - 
e combatendo contra um inimigo poderoso. Sua última batalha foi menos dele do 
que dos artistas que havia contratado, daqueles com os quais havia empenhado sua 
palavra. O dia de sua morte foi um dia triste para o nosso teatro. Porque o nome de 
Niccolino Viggiani estava no coração de muitos artistas, de muitos fãs da boa música 
e da boa arte dramática. Não nos esqueçamos deste episódio que bastaria por si só 
para enobrecer sua carreira de empresário: foi Niccolino Viggiani quem trouxe 
Pirandello ao Brasil. (“A morte de Nicolino Viggiani” - João José, Jornal A Scena 
Muda, 04/05/1948, p. 24) 

 
O empresariado do entretenimento que se formava estava interessado na disputa por 

essa identidade brasileira que passava a definir quais seriam as demandas para essa nova 

massa de consumidores, tanto em São Paulo quanto no Rio. Para Coli (2014, p. 2), as noções 

de identidade nacional e de raízes originárias são constructos, ficções e fabulações que: “[...] 

intervêm de modo definitivo nas percepções e nas expectativas dos comportamentos 

individuais e coletivos, nas formas de pensar e na concepção de mundo”. Esse autor também 

defende que o olhar estrangeiro foi agente incitador do olhar para si no Brasil e que foi a 

partir dessa inquietação externa que começou a se formar a perspectiva brasileira por 

brasieliros. A seu ver, a campanha pela brasilidade, contraditoriamente, estaria imbuída de 

uma ideologia que localizaria como inimigo da sociedade brasileira o estrangeiro (que já se 

instalava desde o fim do século XIX com as ondas migratórias); aquele não estaria incluído 

culturalmente no mito das três raças: 

 
As posições teóricas e nacionalistas de Mário de Andrade pressupunham dois 
inimigos principais. Um deles era o prestígio da cultura internacional, 
particularmente das culturas europeia e francesa, esta última de grande presença no 
Brasil. Era preciso proteger-se de influências indesejáveis que traíssem aquilo que 
considerava ser uma “essência” nacional. O segundo, mais delicado e de inflexões 
sociais mais complexas, era a chegada de centenas de milhares de imigrantes 
italianos, japoneses, alemães, sírio-libaneses, entre outras origens, que privilegiavam 
a cidade ou o estado de São Paulo como escolha principal, atingindo exatamente o 
universo geográfico de Mário de Andrade e dos modernos de 1922. O mito orgânico 

                                                
159 Foi prefeito do Rio de Janeiro de 1947 a 1951. 
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da fusão das três raças servia para excluir a cultura não brasileira trazida por esses 
imigrantes e para exigir deles uma integração nesse ideário nacional, o que 
significava o sacrifício de seus aportes próprios (...) Os princípios teóricos e 
ideológicos baseados nos fundamentos dessa ‘cultura brasileira’ alicerçada no século 
XIX foram assim retomados pelo movimento modernista no século XX. Essa 
construção, totalmente ideológica, foi – e ainda é em grande parte – vivida 
coletivamente de maneira orgânica, ontogenética. O mito das três raças serviu para 
excluir a cultura dos imigrantes, que tinham, além de tudo, um handicap: eram 
trabalhadores braçais ou pequenos comerciantes, ao contrário da elite local, que se 
vangloriava de suas origens luso-indígenas (nunca negras) com fumos de 
aristocracia e que se mostrou incentivadora dos modernos. Era também um modo 
persistente e repetitivo de reiterar uma estratégia sentimental coletiva. Nesse 
espírito, Mário de Andrade inventou uma história das artes teleológica, promovendo 
uma engenhosa revisão do passado. (COLI, 2014, p. 6) 

 
Coli (2014), ao analisar o projeto de brasilidade de Mário de Andrade, descortina uma 

história das artes que pretendia achar o genuinamente brasileiro, contra referências 

internacionais. Por esse viés, quanto mais antigo fosse, mais características do exterior teria; 

portanto, de acordo com o pesquisador, as marcas da brasilidade seriam as últimas e mais 

próximas ao presente. Ao mesmo tempo, recriando essas ligações que não tinham feito parte 

do passado brasileiro. As obras produzidas naquele período não foram baseadas em critérios 

europeus, mas sim nas particularidades da criação artística nacional que se distanciava dos 

modelos internacionais: 

Essas formulações teóricas tiveram como consequência a valorização das 
deficiências técnicas, do caráter rudimentar e da falta de habilidade dos artistas 
brasileiros nas práticas de seus ofícios. Defeitos ou erros que, comparados à maestria 
hábil estrangeira, podiam revelar uma carência em relação às práticas europeias, mas 
se definiam, em verdade, como soluções locais que manifestavam uma ‘alma’ 
artística brasileira, pontos de resistência diante do domínio técnico presente nos 
centros internacionais. O gosto difuso na época – internacionalmente, se entende – 
por um primitivismo genérico naturalmente deu apoio a essas convicções. (COLI, 
2014, p. 7) 

 
Diferentemente do setor público, à crescente esfera privada interessava a formatação 

do consumidor a partir de produtos culturais já conhecidos, que pudessem ser mais 

rapidamente adotados e facilmente negociados. O abastecimento e a criação de mão-de-obra 

assalariada no Brasil – do fim do século XIX –, a padronização do consumo e dos produtos 

por meio dessa mesma imigração – formando um mercado consumidor suficiente –, a 

demonstração da internacionalização da economia em 1929, condicionava as nações a acordos 

políticos entre si que pretendiam ser potencializadas. Vargas havia assistido à reconstrução 

das nações do pós-Primeira Guerra Mundial e pôde acompanhar o crescimento dos 

movimentos ideológicos no Brasil. O caminho ao totalitarismo era o de se modelar de acordo 

com a economia e a política mundial ditadas pelas potências geopolíticas. O projeto cultural 

da elite intelectual paulistana foi conjugado a um processo de formação de uma identidade 

brasileira que atendia aos anseios do governo. Foi a formação da cultura de massa oportunista 
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a organizadora de narrativas do que seria a legítima cultura popular brasileira; e esta seria 

instrumentalizada em favor de uma homogeneidade de consumo. 

Para Ferreira (2004, p. 19), aos poucos foram sendo empregadas técnicas empresariais 

de produção para maximização de lucro nesses empreendimentos teatrais. Esse processo de 

massificação esbarrou nos obstáculos físicos da produção teatral, com capacidade limitada 

para alcançar grandes plateias. E, portanto, a construção de grandes edifícios teatrais não era 

uma prioridade para os proprietários.  Assim, mesmo o teatro massificado seria dirigido a 

plateias mais restritas, com a oferta de produtos que atingisse um público mais específico. 

Nesse sentido, Ferreira identifica dois fenômenos no teatro comercial nacional no início do 

século XX: “o predomínio de nova concepção técnica de espetáculo teatral e o 

direcionamento da produção a uma classe de público específica, pertencente, em geral, à 

classe média” (FERREIRA, 2004, p. 19). De fato, as barreiras apontadas por Ferreira (2004), 

no Brasil, não coincidiam com a realidade de espectadores enquanto quantidade. A 

maximização dos lucros estaria embutida no compartilhamento de espaços do teatro e do 

cinema em horários diferentes. Neste ínterim, a construção de edifícios de proporções 

gigantescas não foi uma questão de grande preocupação dos empresários. Por outro lado, foi 

válida a assertiva de que o teatro traçaria outras estratégias como a rápida reprodução de peças 

por dia e o controle de preços para seleção e regularização de público. 

 Nesse mesmo movimento, Moraes (2014, p. 194) identificou a contaminação do setor 

teatral pela lógica econômica capitalista. A cultura produzida a partir dessa lógica foi matéria 

de diversão e distração (MORAES, 2014) e seu crescimento entra em tensão com o papel de 

distinção do teatro (VERNHAGEN apud MORAES, 2014, p. 209). 

Enquanto, de um lado, o Estado de Getúlio Vargas adotava a concepção de educação 

para uma pretensa elevação cultural do público e atuava subsidiando um tipo de teatro 

nacional para alcançar esse objetivo, e de outro, os empresários do teatro investiam em 

atrações que perpetuassem as características do público que consumiria seus produtos 

descuidadamente (FERREIRA, 2004, p. 48). Na década de 1920 consolidou-se o teatro 

comercial no Brasil, realizado pela iniciativa privada, voltada a agradar o gosto do público 

(FERREIRA, 2004, p. 59). 

Viggiani havia experimentado técnicas e estratégias em gestão de produtos culturais 

advindas do período que esteve no Trianon (década de 1920) e na Companhia Brasileira de 

Comédia foi fundada em 1921 com objetivo de formar uma companhia nacional para ocupar o 

Trianon. 

Riego (2008, p. 106-107) destacou a criação da Empresa Viggiani & Viriato como 
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importante iniciativa para o desenvolvimento do teatro nacional - ela serviria ao fim de 

subsidiar e formar companhias para ocupar teatros e realizar montagens de sucesso. Ela 

ressaltou que, com a instituição do Estado Novo, Viriato Corrêa adota o discurso subsidiado 

pelo governo. Antes disso: 

 
Oduvaldo Vianna foi pioneiro na defesa de uma prosódia brasileira nos palcos. 
Integrante da Geração Trianon, em que colaborou com Viriato Corrêa e Nicolino 
Viggiani, este último o empresário da companhia, se propôs levar aos palcos um 
teatro com propósitos nacionalistas. A empreitada teve respaldo de público e de 
crítica, funcionando por quase dois anos (1921-1922). (MADEIRA, 2004, p. 26) 

 

Acima Madeira fez afirmação contrária aos resultados encontrados no levantamento 

da programação do Theatro Municipal, a não ser que o autor se refira à nação italiana. E 

mesmo assim, a tese se sustenta pouco. Ao que os indícios apontam, Viggiani teria se 

engajado apenas no sucesso de sua empresa, apostando em sua maioria nas companhias 

estrangeiras profissionais; fosse por meio de parcerias com outras empresas, com o poder 

público ou com sociedades de ajuda mútua. Segundo Ferreira (2004, p. 59), os 

empreendimentos comerciais, aproveitaram-se do impulso potencial do circo para produzir 

espetáculos populares somado à força industrial e de larga reprodução do cinema 

(beneficiando-se inclusive do método das sessões, exibido a mesma peça duas ou três vezes 

por dia) viabilizaram a baixa dos preços dos ingressos e ampliação do público - 

contrabalançando a queda da rentabilidade do teatro na época.  Niccolino Viggiani não operou 

sob essa lógica, ele foi empresário por três anos de uma companhia no Trianon, compreendia, 

operava e determinava com habilidade a lógica comercial do teatro. 

O caso de Viggiani ilustra a presença de dois eixos socioeconômicos estruturantes. A 

arte com dupla funcionalidade: por um lado, tem fins de distinção, como símbolo de 

diferenciação e exclusão social; por outro lado, é cultivada com fins de massificação, como 

lucro e integração produtiva: 

 
Seria ingênuo enrijecer a tese dentro de tipificações duras e esquemáticas, incapazes 
de assimilar as contradições de um objeto tão plástico. Não se trata, portanto, de ver 
nas categorias distinção e massificação apenas mais uma das muitas dicotomias 
teóricas tão recorrentes nos estudos culturais - arte restrita ou massificada, arte ativa 
ou importada, belas artes e arte utilitária, moderno ou tradicional, etc. -, assim, 
entender os arranjos e equilíbrios locais entre essas duas forças. Assim, em lugar de 
um forçado modelo teórico, o que temos aqui é apresentação de uma nova narrativa, 
a proposição de uma equação que leva em conta a atuação de dois eixos 
socioeconômicos estruturantes. […] A elaboração de uma narrativa que leva a 
interação entre duas forças sociais mutuamente influentes no universo das artes 
inegáveis relações com as propostas de alguns nomes canônicos dos estudos 
culturais brasileiros. (MORAES, 2014, p. 5) 

 
As experimentações dramáticas em companhias nacionais de comédia serviram para 
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irromper sua carreira de empresário teatral. Após adquirir posição de importância na cena de 

teatro, adotou a estratégia de financiar exclusivamente grandes espetáculos de companhias e 

artistas estrangeiros já reconhecidos nos circuitos internacionais. A estratégia de aglomerar 

companhias ou artistas já reconhecidos para montar um conjunto de espetáculos para o 

Theatro deu a ele uma vantagem frente aos outros empresários que se mantinham 

necessitando de companhias ou grupos que já tinham espetáculos prontos. O desempenho e a 

eficiência aumentaram a partir do modelo em que ele mantinha o controle da produção, 

enquanto encarregava artistas experientes para a montagem de uma quantidade de espetáculos 

já afamados ou com uma montagem familiar a eles, e que para os espectadores brasileiros 

tivesse certo ineditismo europeizado. 

Com sua saída do Trianon, Viggiani passou a se dedicar a trazer artistas e companhias 

estrangeiras para os grandes teatros do Rio e de São Paulo. Ele integrou o circuito que Moraes 

(2014) chama de empresários transnacionais, que financiaram grandes companhias 

comerciais. Segundo o pesquisador (2014), esses empresários eram responsáveis por todo o 

processo de produção das peças, acumulando as funções: levantamento de recursos; obtenção 

dos palcos, seja como proprietários de teatros ou mediante arrendamento por períodos fixos; 

composição do quadro de artistas; compra de obras a serem encenadas; traslado, acomodação, 

cenário, figurino e equipe técnica; e composição de uma rede interna de apoio mútuo entre o 

empresariado teatral, que permitia, dentro de um quadro de responsabilidade exclusiva pelos 

recursos financeiros e risco dos empreendimentos, a realização de ações conjuntas, ou até 

mesmo de empréstimos monetários ou de artistas. Como tratado por Moraes (2014): “Desde 

meados do século XIX observava-se no universo dos palcos nacionais um nicho altamente 

organizado e capitalizado: o das temporadas dramáticas de companhias internacionais.” 

(MORAES, 2014, p. 209) 

Moraes (2014, p. 209) descreveu esse processo a partir do avanço das tecnologias, 

principalmente no setor de transportes, garantindo a expansão do fluxo de peças na Europa. O 

autor destaca que esses empresários se aproveitaram do fenômeno das temporadas: 

 
O hábito dos artistas e companhias de excursionar para o Brasil (e para os demais 
países da América Latina) entre os meses de julho e setembro que tem a ver com o 
término do Hemisfério Norte. Isso porque a atividade teatral era comumente realizada 
nos meses de frio destes países. (MORAES, 2014, p. 213 apud MORAES, 2013a, p. 
192-193). 

 
Esses empresários apostavam em apresentações nos teatros de maior capacidade, um 

dos maiores símbolos de distinção na paisagem paulistana. Viggiani, durante a década de 

1930, realizou espetáculos cênicos em sua maior parte, no Teatro Sant’Anna e no Theatro 
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Municipal. Abaixo foi organizada uma tabela com as companhias produzidas por Viggiani 

desde 1930, coletadas no periódico Correio Paulistano: 

 

Data do 
anúncio 

Companhia/artista Teatro Linguagem 
 
Nacionalidade 

 

14/01/1930 Companhia Italiana de Operetas Odette Marion Sant'Anna Ópera Italiana 

09/05/1930 Maryla Gremo Sant'Anna Dança Polonesa 

15/05/1930 Grande ilusionista - Comendador Maieroni Sant'Anna Circo   

21/05/1930 Stanislawa Argasinska Municipal Ópera Polonesa 

20/07/1930 Companhia Alemã Georg Urban   Teatro Alemã 

23/07/1930 Coro dos Cossacos do Don "Platoff" Municipal Coral   

17/08/1930 
Companhia Franceza de Comedias Mlle. 

Spinelly 
Municipal Teatro Francesa 

25/09/1930 Cia. Comica Italiana Marcellini Boa Vista Teatro Italiana 

22/07/1934 Cia. Vignoli-Tignani de Operetas Syntheticas Boa Vista Ópera Italiana 

24/10/1934 
09/11/1934 

Companhia Alemã Rieschbuehne Sant'Anna Teatro Alemã 

07/12/1934 Isa Kremer Sant'Anna Ópera   

04/01/1935 Companhia de Operetas Trucchi-Pancani Boa Vista Ópera Italiana 

06/06/1935 Berta Singerman Municipal Declamação  

07/08/1935 Belle Didjah Municipal Dança 
Norte-

americana 

09/04/1936 Canzone di Napoli Boa Vista Teatro 
Italiana 

(napolitana) 

01/09/1936 Charlie Rivels e suas 30 estrelas Recreio Circo 
Italiana 

(napolitana) 

09/10/1936 
Companhia Inglesa de Comédias Edward 

Stirling 
Municipal Teatro Inglesa 

07/03/1937 Canzone di Napoli Boa Vista Teatro 
Italiana 

(napolitana) 

18/04/1937 
Companhia Italiana d'Arte Dramática Ricci-

Adani 
Municipal Teatro Italiana 

17/06/1937 Companhia Cubana de Revistas Sant'Anna 
Danças e 
canções 

regionais 
Cubana 

24/07/1937 Companhia Francesa de Comédias Musicais Municipal Teatro Francesa 

08/08/1937 Os Piccoli de Podrecca Sant'Anna Teatro Italiana 

05/09/1937 Companhia Italo Bertini-Franca Boni Sant'Anna Teatro Italiana 

03/11/1937 Chang o Homem Demônio Sant'Anna Circo 
Norte-

americana 
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05/06/1938 
Companhia Francesa de Óperas Cômicas e 

Operetas 
Sant'Anna Ópera Francesa 

17/06/1938 Chefalo Sant'Anna Circo   

02/07/1938 Companhia Italiana de Comédias Napoli 900 Boa Vista Teatro 
Italiana 

(napolitana) 

19/07/1938 
Companhia Italiana de Comédias Paola Borboni-

Luigi Cimara 
Municipal Teatro Italiana 

12/08/1938 Cia.Francesa de Comédias Cécile Sorel Municipal Teatro Francesa 

16/08/1938 Cia. Francesa de Comédias Jean Marchat Municipal Teatro Francesa 

28/08/1938 Companhia Dramática Italiana Ermete Zacconi Municipal Teatro Italiana 

23/10/1938 
Companhia Italiana de Comédias Borboni-

Cimara-Bragaglia 
Municipal Teatro Italiana 

Fonte: Jornal Correio Paulistano (1930-1938) – Coleta e tabulação da autora 
 

Até esse ponto, podemos inferir que o modo de produção em marcha (o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil) ditou o movimento cultural e artístico pelo 

controle da maior parte dos fatores econômicos (recursos naturais, instrumentos de produção e 

transporte, instalações, mão-de-obra, recursos creditícios). O Estado passou a ter papel de 

cooperante majoritário no processo de modernização da economia brasileira, extorquindo o 

sobreproduto para extinguir o modo de produção baseado no escravismo; transformando o 

sistema antigo em território de reserva, e mais adiante, construindo um exército reserva de 

trabalhadores, mesmo no campo teatral. Definidas as relações de produção em vínculo com as 

forças produtivas uma nova dinâmica começa a se estabelecer para validar ou para refutar 

práticas (em nosso caso práticas culturais). 

 

4.2.1. Viggiani no Theatro Municipal 
 

Ao longo dos três anos de gestão de Mário de Andrade, a programação para peças 

produzidas unicamente pela Empreza Theatral S/A foi diminuindo e criando espaço para o 

empreendedorismo de Niccolo Viggiani. Ele consolidou alianças com a Sociedade Artística 

para prevalecer fortificado e, então, ocupar a quase totalidade da programação teatral. A partir 

de junho de 1938, com a chegada de Pati, as produções de Viggiani no Municipal aumentaram 

a ponto de haver quase três quartos da programação controlada por ele.160 A listagem abaixo 

apresenta os destaques do italiano: 

                                                
160 Ver ANEXO 6 para maiores informações. 
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1938 - JUL - dia 26, 20h45 
TEATRO 
"Uno", comédia em 1 ato, de Vincenzo Tieri - Cia Italiana de Comédias Paola 
Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Paola Borboni, Luigi 
Cimara, Mirella Pardi - seguida de "Ma non é una cosa seria", comédia em 3 atos, de 
Pirandello - com Paola Borboni, Luigi Cimara, Giulio Paoli, Luigi Pavese, dentre 
outros; dir. cênica: Paola Borboni; cenotécn.: Gino Rossi - 1ª récita de assinatura - 
Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - JUL - dia 27, 20h45 
TEATRO 
"Desiderio”, comédia em 3 atos, de Sacha Guitry - Cia Italiana de Comédias Paola 
Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Paola Borboni, Luigi 
Pavese, Giulio Paoli, Rosina Pavese, dentre outros; dir. cênica: Paola Borboni - 2ª 
récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - JUL - dia 28, 21h 
TEATRO 
"Sombra" [L'ombra], comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Italiana de 
Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi 
Cimara, Luigi Pavese, Giulio Paoli, Paola Borboni, dentre outros; dir. cênica: Paola 
Borboni; cenogr.: Furiga - Sociedade de Cultura Artística, 405º sarau - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - JUL - dia 29, 21h 
TEATRO 
"A Viagem", comédia em 3 atos, de Henry Bernstein - Cia Italiana de Comédias 
Paola Borboni-Luigi Cimara, dir. e dir. cênica: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi 
Cimara, Luigi Pavese, Alberto Carloni, Paola Borboni, Luisa Broggi; cenogr.: 
Paladini - 3ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - JUL - dia 30, 21h 
TEATRO 
"Tovaritch", comédia em 4 atos, de Jacques Deval - Cia Italiana de Comédias Paola 
Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi Cimara, Giulio 
Paoli, Aldo Allegranza, Luigi Pavese, dentre outros; dir. cênica: Paola Borboni; 
cenotécn.: Gino Rossi - 4ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - JUL - dia 31, 15h 
TEATRO 
"Sombra" [L'ombra], comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Italiana de 
Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi 
Cimara, Luigi Pavese, Giulio Paoli, Paola Borboni, dentre outros; dir. cênica: Paola 
Borboni; cenogr.: Furiga - Matinée - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 



175 
 

1938 - AGO - dia 01, 21h 
TEATRO 
"Jogos de prestidigitação", comédia em 3 atos, de Curt Goetz - Cia Italiana de 
Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara, dir. e dir. cênica: Anton Giulio Bragaglia - 
com Alberto Carloni, Carlo Delfini, Aldo Allegranza, Nino Gianello, dentre outros; 
cenotécn.: Gino Rossi - 5ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 02, 20h45 
TEATRO 
"O Ferro", drama em 3 atos, de Gabriele D'Annunzio - Cia Italiana de Comédias 
Paola Borboni-Luigi Cimara, dir. e dir. cênica: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi 
Cimara, Aldo Allegranza, Vittorina Benvenuti, Luisa Broggi, dentre outros; cenogr.: 
Emma Calderini; cenotécn.: Gino Rossi - 6ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 11 
TEATRO 
"L'Aventurière", comédia em 4 atos, de Émile Augier - Cia Francesa de Comédias 
Cécile Sorel, dir.: Jean Bertran - com Cécile Sorel, Françoise Christian, Paul 
Gerbault, Maurice Porterat, dentre outros; dir. cênica: Stephane Beger; cenogr.: 
Hippolyto Collomb - 1ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 12 
TEATRO 
"Le Misanthrope", comédia em 5 atos, de Molière - Cia Francesa de Comédias 
Cécile Sorel, dir.: Jean Bertran - com Cécile Sorel, Françoise Christian, Paul 
Gerbault, Maurice Porterat, dentre outros; dir. cênica: Stephane Beger; cenogr.: 
Hippolyto Collomb - 2ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 13, 20h45 
TEATRO 
"Sapho", peça em 5 atos, de Belot e Daudet - Cia Francesa de Comédias Cécile 
Sorel, dir.: Jean Bertran - com Cécile Sorel, Marguerite Louvain, Liliane Ponzio, 
Carmen Fleury, dentre outros; dir. cênica: Stephane Beger; cenogr.: Hippolyto 
Collomb - Récita extraordinária - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 14, 15h 
TEATRO 
"A Dama das Camélias" [La Dame aux Camelias], peça em 5 atos, de Alexandre 
Dumas Filho - Cia Francesa de 
Comédias Cécile Sorel, dir.: Jean Bertran - com Cécile Sorel, Marguerite Louvain, 
Carmen Fleury, Françoise Christian, dentre outros; dir. cênica: Stephane Beger; 
cenogr.: Hippolyto Collomb - 3ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 14, 21h 
TEATRO 
"Le Demi-monde", peça em 5 atos, de Alexandre Dumas Filho - Cia Francesa de 
Comédias Cécile Sorel, dir.: Jean Bertran - com Cécile Sorel, Carmen Fleury, 
Françoise Christian, Paul Gerbault, dentre outros; dir. cênica: Stephane Beger; 
cenogr.: Hippolyto Collomb - Espetáculo oferecido pelo Departamento Municipal de 
Cultura ao público de SP - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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1938 - AGO - dia 19 
TEATRO 
"La Bonheur", comédia em 3 atos, de Henry Bernstein - Cia Francesa de Comédias 
Jean Marchat, dir.: Jean Clairjois; régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com 
Rachel Berendt, Lydie Evel, Nine Hermann, Jean Marchat, dentre outros - 4ª récita 
de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 20 
TEATRO 
"Le Cid", tragédia em 5 atos, de Pierre Corneille - Cia Francesa de Comédias Jean 
Marchat, dir.: Jean Clairjois; régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel 
Berendt, Elmire Vautier, Nine Hermann, Lydie Evel, dentre outros - Récita 
extraordinária - Viggiani 
: Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 21, 15h 
TEATRO 
"Amoureuse", comédia em 3 atos, de Porto-Riche - Cia Francesa de Comédias Jean 
Marchat, dir.: Jean Clairjois; régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel 
Berendt, Elmire Vautier, Lydie Evel, Nine Hermann, dentre outros - Matinée - 
Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
1938 - AGO - dia 21, 21h 
TEATRO 
"Berenice", tragédia em 5 atos, de Racine - Cia Francesa de Comédias Jean Marchat, 
dir.: Jean Clairjois; régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel Berendt, 
Jane Griana, Jean Marchat, Raymond Lyon, dentre outros - Espetáculo oferecido 
pelo Departamento Municipal de Cultura ao publico de SP - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 22, 21h 
TEATRO 
"Je t'aime", comédia em 5 atos, de Sacha Guitry - Cia Francesa de Comédias Jean 
Marchat, dir.: Jean Clairjois; régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel 
Berendt, Jean Marchat, Pierre Magnier, Georges Randax, dentre outros - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 23, 21h 
TEATRO 
"La Vierge folle", comédia, de Henri Bataille - Cia Francesa de Comédias Jean 
Marchat, dir.: Jean Clairjois; régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel 
Berendt, Lydie Evel, Elmire Vautier, Jane Griana, dentre outros - Récita 
extraordinária - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - AGO - dia 24, 21h 
TEATRO 
"Napoleón unique", comédia épica em 3 atos, de Paul Raynal - Cia Francesa de 
Comédias Jean Marchat, dir.: Jean Clairjois; régisseur: Henri Bargin, Lucien 
Darlouis - com Rachel Berendt, Elmire Vautier, Jean Marchat, Pierre Magnier, 
Raymond Lyon - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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1938 - SET - dia 01 
TEATRO 
"Os Espectros" [Spettri], drama em 3 atos, de Ibsen - Cia Dramática Italiana Ermete 
Zacconi - com o próprio, Ines Cristina Zacconi, Giuseppe Zacconi, Ubaldo Stefani, 
Clio Olivetti - Récita extraordinária - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 02, 20h45 
TEATRO 
"La Morte civile", drama em 4 atos, de Paolo Giacometti - Cia Dramática Italiana 
Ermete Zacconi - com o próprio, Ines Cristina Zacconi, Floria Marchetti, Giuseppe 
Pagliarini, dentre outros - 2ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 03, 20h45 
TEATRO 
"Un Giramondo", comédia em 3 atos, de Guido Cantini - Cia Dramática Italiana 
Ermete Zacconi - com o próprio, Umberto Furani, Franco Ferrari, Renato Cristofari, 
dentre outros - 3ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 04, 15h 
TEATRO 
"Rei Lear" 
tragédia em 6 atos e 9 quadros, de Shakespeare - Cia Dramática Italiana Ermete 
Zacconi - com o próprio, Luciano Zacconi, Arnaldo Marchetti, Michele Malaspina, 
dentre outros - Matinée - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 04, 20h45 
TEATRO 
"La Morte civile", drama em 4 atos, de Paolo Giacometti - Cia Dramática Italiana 
Ermete Zacconi - com o próprio, Ines Cristina Zacconi, Floria Marchetti, Giuseppe 
Pagliarini, dentre outros - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 06, 20h45 
TEATRO 
"Pane altrui", drama em 3 atos, de Ivan Turgheniev - Cia Dramática Italiana Ermete 
Zacconi - com o próprio, Ernes Zacconi, Giuseppe Pagliarini, Umberto Furani, 
dentre outros - 4ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 07, 15h30 
TEATRO 
"Don Buonaparte", comédia em 3 atos, de Gioacchino Forzano - Cia Dramática 
Italiana Ermete Zacconi - com o próprio, Giuseppe Zacconi, Umberto Furani, 
Ubaldo Stefani, dentre outros - 5ª récita de assinatura - Vesperal – Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 07, 20h45 
TEATRO 
"Rei Lear”, tragédia em 6 atos e 9 quadros, de Shakespeare - Cia Dramática Italiana 
Ermete Zacconi - com o próprio, Luciano Zacconi, Arnaldo Marchetti, Michele 
Malaspina, dentre outros - espetáculo oferecido pelo Departamento Municipal de 
Cultura ao povo de SP - entradas grátis - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 08, 20h45 
TEATRO 
"Il Tessitore", comédia em 4 atos, de Domenico Tumiati - Cia Dramática Italiana 
Ermete Zacconi - com o próprio, Ernes Zacconi, Arnaldo Marchetti, Giuseppe 
Zacconi, dentre outros - Récita extraordinária - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 09, 20h45 
TEATRO 
"Hamlet", tragédia em 6 atos e 10 quadros, de Shakespeare - Cia Dramática Italiana 
Ermete Zacconi - com o próprio, Umberto Furani, Anna di Meo, Ubaldo Stefani, 
dentre outros - 6ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
1938 - SET - dia 10, 20h45 
TEATRO 
"Luce", em 1 ato, de Sabatino Lopes - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com 
o próprio, Ernes Zacconi, Franco Ferrari, Mara Certini - seguida de "Le Cose a 
posto", 1 ato, do mesmo autor - com Ernes Zacconi, Giuseppe Pagliarini, Clio 
Olivetti, Franco Ferrari, Gino Zaccaria - e "Don Pietro Caruso", 1 ato, de Roberto 
Bracco - com Ermete Zacconi, Ernes Zacconi, Giuseppe Pagliarini - 7ª récita de 
assinatura - 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 11, 15h30 
TEATRO 
"La Morte civile", drama em 4 atos, de Paolo Giacometti - Cia Dramática Italiana 
Ermete Zacconi - com o próprio, Ines Cristina Zacconi, Floria Marchetti, Giuseppe 
Pagliarini, dentre outros - Vesperal extraordinária - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 11, 20h45 
TEATRO 
"Pane altrui", drama em 3 atos, de Ivan Turgheniev - Cia Dramática Italiana Ermete 
Zacconi - com o próprio, Ernes Zacconi, Giuseppe Pagliarini, Umberto Furani, 
dentre outros - Récita extraordinária - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 13, 20h45 
TEATRO 
"Il Cardinale Lambertini", comédia histórica em 4 atos, de Alfredo Testoni - Cia 
Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o próprio, Floria Marchetti, Renato 
Cristofari, Michele Malaspina, dentre outros - 8ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 14, 20h45 
TEATRO 
"Os Espectros" [Spettri], drama em 3 atos, de Ibsen - Cia Dramática Italiana Ermete 
Zacconi - com o próprio, Ines Cristina Zacconi, Giuseppe Zacconi, Ubaldo Stefani, 
Clio Olivetti - Sociedade de Cultura Artística, 408º Sarau - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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1938 - SET - dia 15, 20h45 
TEATRO 
"Il Piccolo Re", peça em 3 atos, de Giuseppe Romualdi - Cia Dramática Italiana 
Ermete Zacconi - com o próprio, Ernes Zacconi, Ines Cristina Zacconi, Giuseppe 
Pagliarini, dentre outros - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 16, 20h45 
TEATRO 
"Otello", tragédia em 4 atos, de Shakespeare - Cia Dramática Italiana Ermete 
Zacconi - com o próprio, Floria 
PALESTRANTE: PATI, Francisco - Diretor do Depto Municipal de Cultura - 
Palavras em homenagem a Ermete Zacconi 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 17, 20h45 
TEATRO 
"Il Tessitore", comédia em 4 atos, de Domenico Tumiati - Cia Dramática Italiana 
Ermete Zacconi - com o próprio, Ernes Zacconi, Arnaldo Marchetti, Giuseppe 
Zacconi, dentre outros - 10ª récita de assinatura - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 18, 15h 
TEATRO 
"Pane altrui", drama em 3 atos, de Ivan Turgheniev - Cia Dramática Italiana Ermete 
Zacconi - com o próprio, Ernes Zacconi, Giuseppe Pagliarini, Umberto Furani, 
dentre outros - Espetáculo reservado a Opera Nazionale Dopolavoro - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - SET - dia 18, 20h45 
TEATRO 
"La Morte civile", drama em 4 atos, de Paolo Giacometti - Cia Dramática Italiana 
Ermete Zacconi - com o próprio, Ines Cristina Zacconi, Floria Marchetti, Giuseppe 
Pagliarini, dentre outros - Espetáculo de despedida - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - OUT - dia 29, 20h45 
TEATRO 
"Questi poveri amanti", comédia em 3 atos, de Vincenzo Tieri - Cia Italiana de 
Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi 
Cimara, Luigi Pavese, Aldo Allegranza, Giulio Paoli, dentre outros; dir. cênica: 
Paola Borboni; cenotécn.: Gino Rossi - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - OUT - dia 30, 20h45 
TEATRO 
"Sombra" [L'ombra], em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Italiana de Comédias 
Paola Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi Cimara, 
Luigi Pavese, Giulio Paoli, Paola Borboni, dentre outros; dir. cênica: Paola Borboni; 
cenogr.: Furiga - oferta do Departamento Municipal de Cultura ao povo de São 
Paulo - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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1938 - OUT - dia 31, 20h45 
TEATRO 
"La Vena d'oro", comédia em 3 atos, de Guglielmo Zorzi - Cia Italiana de Comédias 
Paola Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi Cimara, 
Luigi Pavese, Giulio Paoli, Alberto Carloni, dentre outros; cenotécn.: Gino Rossi - 
Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - NOV - dia 01, 20h45 
TEATRO 
"Dopo divorzieremo", comédia em 3 atos, de Alessandro de Sefani - Cia Italiana de 
Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Paola 
Borboni, Luisa Broggi, Mirella Pardi, Vittorina Benvenuti, dentre outros; dir. 
cênica: Paola Borboni; cenogr.: Vannoni; cenotécn.: Gino Rossi - espetáculo 
reservado à Opera Nazionale Dopolavoro - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte 
Mappin Stores - móveis 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - NOV - dia 03, 20h45 
TEATRO 
"Come prima meglio di prima", comédia em 3 atos, de Pirandello - Cia Italiana de 
Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Paola 
Borboni, Luigi Cimara, Mirella Pardi, Luigi Pavese, dentre outros; dir. cênica: Paola 
Borboni; cenotécn.: Gino Rossi - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
Objetos de arte Casa Worms 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - NOV - dia 04, 21h 
TEATRO 
"Quella", comédia em 3 atos, de Cesare Giulio Viola - Cia Italiana de Comédias 
Paola Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Paola Borboni, 
Luigi Pavese, Osvaldo Genazzani, Luigi Cimara, dentre outros; dir. cênica: Paola 
Borboni; cenotécn.: Gino Rossi - espetáculo reservado à Sociedade Dante Alighieri 
e Opera Nazionale Dopolavoro - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
Objetos de arte Casa Worms 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - NOV - dia 05, 21h 
TEATRO 
"Conchiglia", comédia em 3 atos, de Sergio Pugliese - Cia Italiana de Comédias 
Paola Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Paola Borboni, 
Luigi Cimara, Luigi Pavese, Vittorina Benvenuti, dentre outros; dir. cênica: Paola 
Borboni; cenotécn.: Gino Rossi - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
Objetos de arte Casa Worms 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1938 - NOV - dia 06, 21h 
TEATRO 
"La Nemica" [A Inimiga], comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Italiana de 
Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Paola 
Borboni, Vittorina Benvenuti, Luisa Broggi, Mirella Pardi, dentre outros - Viggiani 
APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis 
Objetos de arte Casa Worms 

 

O empresário Viggiani algumas vezes firmou parcerias com a Cultura Artística, 

sinalizando uma rede comum de interesses voltados para um formato mais estabelecido no 

mercado dos espetáculos; o que também foi um modo de assimilar a forma de produção 
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daquela empresa e, assim, aperfeiçoar suas apresentações. Apesar de demonstrar maior 

crescimento no número de espetáculos, houve pouca inovação em termos de criação de outras 

cenas em São Paulo. Ou seja, ele prezava mais pela formação de consumidores de teatro, do 

que por uma formação de um teatro brasileiro ou de um público diferente daquele já existente. 

Colocava-se opostamente à orientação ideológica inicial do Departamento, a qual interessava  

a apresentação de formas e de conteúdos das manifestações culturais brasileiras do que o 

dividendo resultante dos espetáculos, apesar de manter uma programação dos espetáculos  

consolidados profissionalmente. Havia o destaque em indicações em que as manifestações 

culturais populares pudessem expressar formas cênicas e musicais (performances) de uma 

identidade brasileira.   

A empresa de Viggiani funcionou, nesse momento de cisão, com certa autonomia da 

programação posicionando o empresário como responsável pela qualidade dos espetáculos, 

com a implementação de obras de cunho mais voltado ao entretenimento. Orientava-se ali 

mais por uma política empresarial, de consumidores de peças europeizadas, espectadores 

interessados no entretenimento, ou seja, produtos teatrais importados prontos para o consumo. 

E meios de produção controlados pelo empresariado.  

O empresário cumpriu uma função de importador e reprodutor das peças para o 

Theatro Municipal. O fato de haver mais peças estrangeiras criou hábitos culturais que se 

distanciaram da proposta inicial do Departamento. Mário de Andrade arriscou sua posição de 

direção, ao estruturar toda a organização e instalar um aparato que se distanciava da 

centralização política desejada pelo governo central. Da mesma forma, Fábio Prado o fez ao 

apostar e encorajar a instituição até aquele período. A saída de Fábio da Prefeitura incitou a 

dispensa de Mário do Departamento, uma vez que os vestígios políticos da gestão anterior 

tinham que ser descampados. Por outra perspectiva, não há indícios que o Departamento fosse 

um ponto decisivo para a destituição de Fábio do cargo de prefeito, a não ser como 

justificativa menor por desperdício de verba pública com cultura em detrimento da educação, 

já que a verba não deixou de ser aplicada no equipamento e na programação cultural. 

O novo prefeito, Prestes Maia, estabeleceu uma parceria conveniente com outros 

setores da iniciativa privada para uma gestão cultural que reformasse o quadro de subvenções, 

mantendo produtos culturais gerenciados numa programação livre de polêmicas; ou seja, que 

conservassem as mesmas estruturas de cenas estrangeiras sem propostas de aprofundamento 

dos limites da identidade brasileira. A substituição temática ou de conteúdo não foram 

suficientes para se reinventar um teatro no Brasil. O projeto varguista que se propunha a uma 

autenticidade brasileira, apenas se resumia a uma unidade nacional que pudesse ser dirigível, 
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a partir de uma ideia de centralização do poder para controle político-econômico. Ter se 

constituído uma abertura para novos dramaturgos e debates no Departamento por meio das 

diversas ações culturais - fossem elas os editais ou as novas formas de performatividades que 

estavam se desenvolvendo -, acabou sendo empecilho para a dinamização da programação aos 

olhos dos dirigentes que operaram segundo uma lógica de eficiência e de eficácia em relação 

à aplicação das subvenções. 

De 1935 a 1938, o empresário italiano obteve novas parcerias de apoio cultural nessa 

fase de ascensão, além de arranjos institucionais com o Mappin (Joalheria Casa Michel - 

objetos de arte e Objetos de arte Casa Worms). Assim como os filodramáticos da Societá 

Italiana di Cultura Muse Italiche obtiveram também avanços em sua produção, novos apoios 

foram conquistados como: Materiais Elétricos A Iluminadora - aparelho de rádio, Móveis 

Casa Flor - mobiliário de vime e Móveis Mário Ghilardi. 

Houve menos atenção às peças das sociedades de ajuda mútua, representada pelos 

amadores, eles totalizaram apenas 13 peças, segundo o levantamento de 1938. Um dos fatores 

que contribuiu para que isso acontecesse foi o estremecimento das relações diplomáticas no 

contexto das tensões econômicas entre os países europeus. Como a verba de manutenção das 

atividades gerais enviada - diretamente às comunidades de ajuda mútua pelos governos dos 

países de origem - foi diminuindo, suas atividades culturais também começaram a ser 

prejudicadas. Outro aspecto que pode ter sido elemento de peso dessa diminuição foi o avanço 

das campanhas de identidade cultural por peças em português pode ter causado o impacto. 

Como já mencionado, os espetáculos começaram a combinar expressões em português em 

apresentações de outras Línguas (fosse italiana, árabe ou iídiche), criando novos conteúdos 

estéticos no teatro brasileiro. Reconhecendo que o teatro amador, produzido nas sociedades de 

ajuda mútua, foi em São Paulo um marcador identitário local, levou-se em consideração a 

avaliação de Paulo Cesar Laurini Zorello (2011) que: 

 
Em 1935, os processos do teatro amador requeridos por entidades italianas 
ocupavam uma porção de 42% do total das peças produzidas pelos grupos amadores 
em São Paulo. O número nos mostra o peso dos italianos nessa produção teatral, 
pois mesmo com o objetivo do governo em diminuir as peças produzidas pelos 
grupos imigrantes, procurando fomentar a atividade nacional, eles alcançavam em 
peso. Após a instauração do Estado Novo, em 1937, houve uma diminuição gritante 
dos processos, pois Vargas, com a criação do DIP e o posicionamento contrário ao 
eixo, insitui uma explícita perseguição à produção de imigrantes ligados a esse 
países. […] No ano de 1945, não há solicitações de liberação à censura provenientes 
de entidades italianas. (ZORELLO; COSTA, 2011, p. 220) 

 
Diante dessas circunstâncias, a ascensão de Viggiani foi atribuída a conjunção dos 

fatores: de montar peças de teatro somente com atores profissionais; de desenvolver um modo 
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de produção eficiente para a produção de peças; e de apresentar lucros para o Theatro 

Municipal por meio da bilheteria. Mesmo passando pelo crivo da censura, Viggiani conseguia 

produzir peças com mais eficácia que outros empresários.  

 

4.3. Sobre Função e Disfunção: ruptura na programação 
 

A instituição da ditadura do Estado Novo, contudo, transformou decisivamente a 
situação política dos estados da União, sob intervenção federal. Em São Paulo, a 
medida resultou na destituição do prefeito Fábio Prado, em maio de 1938, 
substituído por Prestes Maia. Principiava um período difícil da história do 
Departamento de Cultura e da vida de Mário de Andrade. Diante da incompreensão 
do novo prefeito e das sucessivas tentativas de apagar o projeto original, o diretor 
pede demissão do cargo, sendo substituído por Francisco Pati, nome afinado com o 
sistema. (CALIL e PENTEADO, 2015, p. 22-3) 

 
Para finalizar o ano de 1938, em 19 de dezembro, Alfredo Mesquita apresentou sua 

nova peça Casa Assombrada, com apoio de Arnaldo Vieira de Carvalho (cessão de móveis e 

objetos de arte): 

Irene de Bojano, Lygia Guimarães, Maria do Carmo Arruda Botelho, Abílio Pereira 
de Almeida, dentre outros - cenogr.: José Wasth Rodrigues; cenotécn.: Rômolo 
Lombardi, Léo Rossetti; ilumin.: Jorge Moraes, Joaquim Pesce, Americo Viola; 
ponto: Hélio Pereira de Queiroz - Orquestra do Centro Musical SP, reg.: Souza 
Lima; piano: Maria do Carmo Arruda Botelho; danças: Louise Reynolds; cantores: 
Roberto Machado de Campos e Celina Sampaio [...] 
ELENCO 
BOJANO, Irene de - Maria Lucilla 
GUIMARÃES, Lygia de Freitas - Ismeria; A Mucama 
FRANCO, Marina Freire - Dona Dadinha 
SILVA, Lili Pacheco e - Vivi; Amiga de Maria Lucilla 
PENNA, Maria Alice - Lenna 
BOTELHO, Maria do Carmo Arruda - Carminho 
ROBERTS, Florence - Miss Snapp 
PEREIRA, Waldir - Seu Cabral 
ALMEIDA, Abílio Pereira de - Doutor Antenor 
CONCEIÇÃO, Antonio Carlos - Tó Carlos; Amigo de Maria Lucilla 
CAMPOS, Roberto Machado de - Roberto 
GUIMARÃES, Zaira - A Baronesa 
SAMPAIO, Celina - Uma Prima 
SOARES, Christiane Lacerda - Outra Prima 
MELLO JUNIOR, Adolfo de - Um Amigo 
SILVA, Jorge Pacheco e - O Barão 
ALMEIDA, Angelina de; ALVARENGA, Maria Guilhermina; ALVES, Maria 
Aparecida Rodrigues; ASSUMPÇÃO, Maria Helena; CESAR, Maria do Carmo 
Cerqueira; CIBELLA, Mima Rosa; CESAR, Zulu Cerqueira; JACOBSEN, Thereza 
Christina; MARGUTTI, Ambrosio; MATARAZZO FILHO, André; MEIRELLES, 
Milton; MELLO, José de; MELLO, Marina; MESQUITA, Alfredo; MORAES, 
Jacques Lima de; OLIVEIRA FILHO, Francisco Salles de; PEREIRA, Wilson de 
Assis; PIRES, Sylvio; PIZA, Maria Isabel; QUEIROZ, Heloisa Souza; RUBIÃO, 
Affonso; SALLES, Anna Maria; SANTOS, Cecilia Queiroz dos; SILVA, Martin 
Francisco de Andrade e; SILVA JUNIOR, Persano Pacheco e; SIQUEIRA, Haroldo; 
SOARES, Cecília Lacerda; TOLEDO, Alvaro Dias de; VAL, Antonio Luiz do; 
VECCHIO, Helena - Primos e primas de Maria Lucilla 
ALBUQUERQUE, Alzira, cantora lírica; ALKAIM, Regina Mesquita, cantora lírica; 
AMARAL, Lucia; AMARAL, Salvio, tenor; AULICINO, Wanda; BARBOSA, 
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Péricles Morato, tenor; BARRA, Santinha, cantora lírica; BITTENCOURT, 
Christiane, cantora lírica; COSTA, Dirce; FERRAZ, Nelly, cantora lírica; FERRÉ, 
Ruth Prado; FRATANTONIO, Antonio, tenor; GALVÃO, Djanira, m-sopr.; GULLO 
NETTO, José, tenor; JACQUEY, Helena; MARX, Miriam; MOREIRA, Maria, 
cantora lírica; MOURÃO, Zizi, cantora lírica; NOVAES, Liliana; PACHECO, 
Armando de Assis, tenor; PUTUMATI, Hugo, bx.; RIBEIRO, Iracema Bastos, m-
sopr.; ROSSI, Sydnéa Camara, sopr.; SAMPAIO, Candido; SANCHES, Deodato; 
SANDOLI, Edmundo, bar.; SCAVONE, Paulo, bx.; SCHUBSKY, Henrique, bx. - 
Coro de romeiros 
COREÓGRAFO: REYNOLDS, Louise 
PEÇA INSTRUMENTAL 
Prelúdio sinfônico - LIMA, João de Souza 
Siboney - LECUONA, Ernesto 
Swamp ghost - BIVENS, Burke 
All you want to do is dance; Lambeth walk - JOHNSTON, Arthur 
Enfadadinha: mazurca - GIRAUDON; LIMA, João de Souza, orquestração 
Fantasia nº 1: final - MIGNONE, Francisco 
BOTELHO, Maria do Carmo Arruda, pianista 
En revenant de la revue - DERSORMÈS, L.C.; IZZO, Italo, orquestração 
Sinfonia nº 6: tempestade - BEETHOVEN, Ludwig van 
Embolada - BRAGA, Ernani; LIMA, João de Souza, orquestração 
No tabuleiro da baiana - BARROSO, Ary 
PEÇA VOCAL 
C'est mon ami - ANTONIETA, Maria, Rainha; LIMA, João de Souza, orquestração 
SAMPAIO, Celina, sopr. 
Coração santo - LIMA, João de Souza, arranjo 
Coro a 4 vozes 
Chanson à boire - GRÉTRY, André-Ernest-Modeste; LIMA, João de Souza, 
orquestração 
CAMPOS, Roberto Machado de bar. 

(FTMSP/Centro de Documentação e Memória/Arquivo Histórico, seleção de 
Alfredo Mesquita do ano de 1938) 

 
O projeto executivo de Mário de Andrade representou a primeira tentativa de uma 

formação cidadã, comprometida com um programa que vinha sendo amadurecido desde os 

anos 1920 de uma modernização brasileira das linguagens artísticas. Após 1938, a 

programação passou a acomodar espetáculos que se configuram como produtos de consumo 

cultural já estabelecidos nos países europeus. Um sintoma foi detectado na coleta de notícias 

sobre peças subvencionadas realizadas no final da gestão de Mario: 

 

10/10/1937 
Mario de 
Andrade 

Rigoletto - italiana 
Ópera de Verdi/ Bidú 

Sayão 
Teatro 

Municipal 

27/11/1937 
Mario de 
Andrade 

Minha Casa é 
um Paraíso 

Luiz Iglesias brasileira Nino Nello - 

13/08/1938 Fábio Pati Le Demi Monde 
Alexandre Dumas 

Filho 
francesa Cécile Sorel 

Teatro 
Municipal 

21/08/1938 Fábio Pati Berenice Racine francesa 
Jean Marchat-Rachel 

Bérendt-Pierre 
Magnier 

- 

06/09/1938 Fábio Pati Rei Lear 
William 

Shakespeare 
Inglesa Ermete Zacconi 

Teatro 
Municipal 

28/10/1938 Fábio Pati L'ombra Dario Niccodemi italiana - 
Teatro 

Municipal 
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06/11/1938 Fábio Pati Il Ferro 
Gabriele 

D'Annunzio 
italiana 

Borboni-Cimara-
Bragaglia 

Teatro 
Municipal 

Fonte: Arquivo Histórico do Theatro Municipal, listagem de atividades teatrais (1937-1938) – Coleta e 
tabulação da autora 

 

O crescimento de subvenções demonstra a descentralização da gestão e uma mudança 

de função do Departamento; de possível orientador de uma política cultural para o teatro, 

claramente, em 1938 se transforma em aprovisionador da verba pública para os teatros 

estabelecidos. 

 A formação da constelação Capanema fez parte desse processo de racionalização 

econômica da cultura apesar do autoritarismo crescente do governo; incluindo em sua 

programação, de um lado, um paradigma de arte brasileira e, de outro, uma arte dos 

estabelecidos (do cânone): 

 
E é neste entroncamento de pensamento que uniu os inovadores teatrais brasileiros 
com o Estado, ou seja, com o ministério Capanema. Pois, foi esta modernização, 
ensaiada e, mais tarde solidificada pelos reformadores da cena, que foi estimulada e 
patrocinada oficialmente pelo governo Vargas, através das políticas públicas do 
SNT. Os reformadores encontraram espaço neste governo e nas suas práticas 
diretivas. Portanto, o discurso modernizador encontrava respaldo no discurso que 
emanava do Estado. E, em ambos – Estado e intelectuais/artistas - encontramos um 
desejo de superação de um “atraso atávico” do país. Se por um lado temos o desejo 
de superar os entraves artísticos, por outro, juntamente com o Estado, a busca de 
acertar o passo civilizador. Este foi o ingrediente que interligou as diferentes 
propostas de transformar a cena brasileira. (COLLAÇO, 2009, p. 10) 

 
Em resumo, a retirada progressiva de Mário da cena pública paulistana, foi uma 

estratégia de segurança para o projeto estatal de conformação das massas. Ao aprofundar 

(radicalizar) os limites da identidade por meio das atividades, ele começou a representar uma 

distorção no sistema homogeneizante na máquina do Estado. 

A instalação de uma instituição de expansão cultural, diante do contexto conturbado 

de repressão, parecia apenas um sonho, segundo Paulo Duarte em sua obra Mário por ele 

mesmo: 

Durante anos, quantas vez não ouvi a exclamação de Mário de Andrade! Creio que a 
primeira vez, foi ali naquele apartamento na avenida São João onde, entre 1926 a 
1931, nos reuníamos quase todas as noites. [...] foi lá que germinou Departamento 
de Cultura. Éramos um grupo pequeno: Mário de Andrade, Antônio de Alcântara 
Machado, Tácito de Almeida, Sérgio Milliet, Antônio Carlos Couto de Barros, 
Henrique da Rocha Lima, Randolfo Homem de Melo, todo já mortos, Rubens Borba 
de Morais e Nino Gallo. Havia mais um punhado que parecia duas ou três vezes por 
semana: José Mariano de Camargo Aranha, Vitório Gobis, Paulo Magalhães, Paulo 
Rossi, Adriano Couto de Barros, Elsie Houston e seu marido Benjamin Peret, André 
Dreyfus, Wast Rodrigues, Eugene Wessinger, o Barão de Krusenstiern, Clement de 
Bojano […] (DUARTE, 1985, p. 49) 

 
Segundo a obra acima, o grupo se reunia e, em meio ao encontro entre amigos, debatia 
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sobre um equipamento possível para São Paulo naquela conjuntura cultural. Debruçavam-se 

sobre quem poderia ser o financiador desse empreendimento e chegavam a poucas 

conclusões. Por ocasião, Paulo Duarte voltava de seu exílio em setembro de 1934 e foi 

almoçar com Fábio Prado. Nesse encontro, foi convidado a trabalhar na Prefeitura, pois Fábio 

tinha acabado de receber a notícia de sua gestão. No processo, Paulo Duarte conversou com o 

governador Armando Sales de Oliveira sobre o instituto. Mário e Paulo ficaram incumbidos 

de escrever a apresentação do projeto. Esboçaram parques infantis, restauração e preservação 

de documentos históricos, teatros e bibliotecas. E todos do grupo participaram da construção, 

mais: “Plinio Barreto, Anhaia Melo, Júlio de Mesquita Filho, Fonseca Teles, Fernando de 

Azevedo, Antônio de Almeida Prado, Cantídio de Moura Campos” (DUARTE, 1985, p. 51). 

Duarte destaca que eram agora três principais fazendo frente ao projeto: Paulo Barbosa de 

Campos (foi o Diretor do Departamento Jurídico da Prefeitura na gestão de Fábio Prado), ele 

e Mário. Conforme o projeto se tornava realidade muitos se aproximavam a procura de cargos 

e empregos. E as amarras entre favores e habilidade para o cargo eram tantas que Paulo 

afirma: 

Os inimigos atacavam por aquele esbanjamento de dinheiro público. E os amigos? 
ah! os amigos, quanto mais furiosos ainda nos atacavam porque cento e tantos 
funcionários nomeados não foram ouvidos os diretórios, nem escolhidos nenhum 
daqueles formidáveis vultos que se consideravam capazes de dirigir cada Divisão. 
Onde já se viu! até perrepistas haviam sido nomeados. Choveram queixas, e ataques. 
Acusações graves choveram: para proteger o Rubens 'que era separatista fora lhe 
dado um lugar de dois contos e quinhentos; para proteger um parente, o Sérgio, a 
mesma coisa… Fulana era filha de um tatu eminente. Um dia, o Fábio me mandou 
ao Guarujá explicar ao Armando, que lá se achava, aquela complicação toda. Levei 
um mundo de notas para o governador rebater a xingação. O Rubens, pelo gosto de 
ir para a biblioteca, abandonara, na Recebedoria de Rendas, um lugar onde ganhava 
mais. O Sérgio também ganhava mais, na Faculdade de Direito como bibliotecário. 
A perrepista entendi melhor de parques infantis do que os magníficos cabos 
eleitorais correligionários. Mas os amigos continuaram zangados e os inimigos 
rosnando. Parecia que o país tremia todo ante aquela calamidade de desperdício e de 
maluqueria. Tremia mesmo, todo o S. Paulo, aquele S. Paulo que não podia 
compreender aquelas coisas. (DUARTE, 1985, p. 52) 

 
Levantamentos, pesquisas e comparações com outras experiências parecidas em Praga 

e em Paris empolgavam a continuidade do engajamento por um Departamento de Cultura em 

São Paulo; numa agenda cheia de ações para efetivação do equipamento: 

 
Levantamentos demográficos feitos cientificamente; restauração de documento 
quase perdidos; museu da palavra; pesquisas folclóricas; congresso da língua 
nacional cantada; e coro madrigalista já organizado; setor de iconografia; um 
verdadeiro tesouro de publicações, um grande prédio para a biblioteca, participação 
na Exposição de Paris em 1937; preparativos para o grande Instituto Brasileiro de 
Cultura, que seria a etapa final e natural do Departamento de Cultura; o diabo enfim. 
(DUARTE, 1985, p. 54) 

 
Todas essas iniciativas eram convenientes para a aplicação da propaganda de Vargas. 
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As ideias sobre a cultura promovidas eram conjuntos de valores que fossem mais ou menos 

coerentes para a modificação de comportamentos do governo (CERTEAU, 1995, p. 125). A 

esse respeito, Vera Collaço em seus estudos sobre o período afirma: 

 
Este olhar dirigido de cima para baixo como norma prescritiva para elaborar uma 
política para nosso teatro aparece em vários momentos nos três textos. A Comissão 
(1937:10) julgava pertinente elaborar um “código do teatro”, e justifica: “Esta lei, 
impondo uma disciplina e uma orientação única a todo o teatro nacional”. Sá 
Pereira é o mais repressivo na normatização de um “padrão de linguagem 
cultivada” que deveria ser única para todo o teatro brasileiro; ele chega a desvarios 
e detalhismos para expor e defender sua ideia, pautada pelos padrões alemães e 
italianos. […] Todos, portanto, partem da ideia de um direcionamento único para o 
que pressupunham ser os problemas do teatro brasileiro. […] Estas fronteiras e 
fossos implicaram na marginalização de um legado cênico e de um público que até 
hoje, as mais diversas práticas tentam retomar sem grande sucesso. Estas 
experiências e seus realizadores trouxeram outra característica importante da 
modernidade, a de se acreditarem portadores de algo que os demais não percebiam. 
Eles se compreendiam como agentes da transformação fundamental e necessária, e, 
para isso, eram dotados de um olhar que se dirigia de cima para baixo, este sim com 
a verdadeira compreensão das mudanças. (COLLAÇO, 2009, p. 8) 

 
A rádio-escola, nesse sentido, era dotada de importância fundamental e representava 

um potente instrumento de difusão. O meio de comunicação foi associado a uma ideia de 

meio de produção e reprodução eficiente do discurso do regime. A partir dessa constatação, 

disparatadamente, as elites intelectuais acabaram produzindo um instrumento de 

doutrinamento por meio de suas iniciativas voltadas para a cultura. Serviram, dessa forma, a 

uma política autoritária de alienação das massas, vestida de nacionalismo, brasilidade: 

 
Nomeado ministro da Educação no início do governo constitucional de Getúlio 
Vargas, em 1934, Gustavo Capanema manteve-se à frente do ministério durante todo 
o Estado Novo. Manteve igualmente o grupo de intelectuais que o assessorava, do 
qual faziam parte Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Rodrigo Melo 
Franco de Andrade e outros. Os projetos que vinham sendo desenvolvidos tiveram 
continuidade, o que resultou na implantação definitiva de órgãos como a 
Universidade do Brasil, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o 
Instituto Nacional do Livro. Também foi consumada a reforma do ensino secundário 
e foi estimulado o ensino profissionalizante, que permitiria a criação do Senai e do 
Senac. A afirmação dos princípios católicos na condução do ensino superior se faria 
com a abertura das Faculdades Católicas, que daria origem à criação da Pontifícia 
Universidade Católica. Modernizar a educação, incentivar a pesquisa e preservar as 
raízes culturais brasileiras foram metas almejadas pelos intelectuais que cercavam o 
ministro Capanema, mas essas metas nem sempre foram alcançadas, pois muitas 
vezes esbarravam nos procedimentos centralizadores e burocráticos do regime. 
(http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCult 
uraPropaganda, consulta em 03/05/2015) 
 

Com o desmantelamento dos quadros principais do Departamento, Mário continuou 

empregado, mas longe da tarefa que já havia iniciado e foi substituído por um executor 

obediente. O controle dos meios de comunicação terminava por ser a segurança da 

homogeneidade cultural que o governo pregava: 
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Em 1940, a Rádio Nacional foi encampada pelo governo. Logo em seguida, foi a vez 
dos jornais A Manhã e A Noite. O jornal A Manhã, sob a direção de Cassiano 
Ricardo, e a revista Cultura Política, sob a direção de Almir de Andrade, tornaram-
se os porta-vozes do regime. Ambas as publicações contavam com a colaboração de 
intelectuais das mais diversas correntes. Já a revista Ciência Política reunia 
intelectuais de pouca projeção, voltando-se basicamente para a doutrinação das 
camadas populares. Buscava-se construir a imagem de uma verdadeira simbiose 
entre o governo e os intelectuais. Ao assumir sua cadeira na Academia Brasileira de 
Letras, em 1943, Vargas estaria simbolicamente corporificando essa comunhão de 
interesses. O curioso disso tudo é que, se a imprensa foi uma peça fundamental na 
definição e na difusão da ideologia do Estado Novo, seria também através dela que a 
imagem do regime começaria a ruir. (http://cpdoc.fgv.br/producao 
/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda, consulta em 
03/05/2015) 

 
Somado a todas as tensões do cenário político, Mário desenvolvia um projeto que 

apontava para uma vida própria - um primeiro passo dado via Departamento de Cultura para 

um diálogo possível na cidade expansiva, acelerada, industrializada -, enquanto que o projeto 

governista desejava o controle e a normalização procedimental da cultura: 

 
O crescimento da candidatura de Armando de Sales de Oliveira à presidência 
durante o ano de 1937, com perspectiva de ser eleito em janeiro de 1938, precipita o 
golpe do Estado Novo, deflagrado por Getúlio Vargas. Muda completamente o 
cenário político em São Paulo com a inevitável substituição do prefeito Fábio Prado 
pelo engenheiro e urbanista Prestes Maia. Um técnico insensível - e hostil - às 
‘brincadeirinhas’ do Departamento de Cultura. Mário é exonerado de imediato, em 
10 de maio de 1938, o que o impede de cumprir a agenda de celebração do 
Cinquentenário da Abolição, que consistia em cinco conferências sobre a 
contribuição do Negro ‘como cultura, na música nacional, a Abolição e sua 
repercussão econômico-social, sua participação em São Paulo’. Além dessas 
palestras, haveria a reconstituição de um cortejo tradicional de coroação de reis do 
Congo, do Brasil Colonial. Humilhado publicamente, Mário abandona o evento sem 
pronunciar sua palestra. Recolhe-se à condição de chefe de Divisão de Expansão 
Cultural, cargo de carreira da Prefeitura. A chegada dos discos de Maracatu do 
Chico Rei, gravados na Alemanha, como bagagem acompanhada de Liddy 
Chiaffarelli, leva Prestes Maia a apurar o procedimento; a suspeita de irregularidade 
torna a situação de Mário de Andrade insustentável. (CALIL e PENTEADO, 2015, 
p. 16) 

 
 Na avaliação de Barbato Jr. (2004) a administração municipal recém-empossada teve 

que lidar com um problema emergencial: “a compatibilidade entre a vida urbana e o espaço 

social em constante ritmo de crescimento.” (BARBATO Jr., 2004, p. 37). Prestes Maia não 

tinha como prioridade cumprir as tarefas que o Departamento vinha galgando e transformou-o 

num simples órgão de fisiologismo. A partir do marco do golpe de 1937, o Estado passa a 

intensificar sua ação de retaliação aos grupos de oposição e as normas de difusão cultural 

passam a ser utilizadas por conveniência. Barbato (2004) atribui toda a experiência do 

Departamento: “Na tentativa de levar a termo as tarefas a que se propuseram, esses 

intelectuais eram obrigados a driblar os impasses burocráticos da administração pública.” 

(BARBATO Jr., 2004, p. 38) 
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O Departamento de Cultura da Municipalidade, sob a administração de Mário, mais do 

que subministrar verbas, estava se tornando um instituto avançado para aplicação e estudo de 

políticas públicas a partir da cultura com uma concepção avançada de cidadania. Esse tipo de 

ferramenta social não condizia mais com a máquina que o governo Vargas pretendia conceber 

como unidade nacional, uma vez que os estudos e informações não poderiam ser monitorados 

e manipulados de forma centralizada pelo Ministério da Educação e Saúde. A gestão de Pati 

instrumentalizou o Departamento a um mero órgão administrador da verba pública. 

A substituição de Mário de Andrade por Francisco Pati foi precedida pela substituição 

de Fábio Prado por Prestes Maia. Segundo a autobiografia de Pati, A Cidade sem Portas 

(1956), ele começou a escrever para o Correio Paulistano logo após a Primeira Guerra, e, 

paralelamente estudou Direito: 

 
[...] iniciei-me no Correio Paulistano, então órgão oficial do PRP, que tinha como 
redator-chefe Herculano de Freitas, logo substituído por Carlos de Campos. 
Frequentavam-lhe a redação Washington Luís, Altino Arantes, João Sampaio, Júlio 
Prestes, Antônio Lobo, Roberto Moreira, Fontes Junior e outros. (PATI, 1956, p. 19) 

 
Segundo Pati (1956), cada jornal tinha sua filiação partidária e uma família: 

 
Havia em São Paulo tantas famílias jornalísticas quantas eram as redações. Cada 
família possuía, por sua vez, o seu patriarca, ou seja, a figura em torno da qual se 
reuniam os redatores. O chefe da família jornalística do Correio paulistano era, no 
meu tempo[década de 1920], o coronel Flamínio Ferreira; do Estado de São Paulo, 
Júlio de Mesquita; do Jornal do Commercio, Mário Guastini. Alguns possuíam 
subchefes: no Correio Paulistano o subchefe era Antônio Carlos da Fonseca; no 
Estado Amadeu Amaral. Em torno desses vultos gravitavam satélites de maior ou 
menor brilho. O redator-chefe do Correio Paulistano, ou o superintendente era 
Flaminio Ferreira; o secretário, Fonseca; os subsecretários, João Silveira Junior e 
Wolgrand Nogueira. [...] A redação do Correio,no ano a que remontam estas 
reminiscências, compunha-se de Menotti del Picchia,Abner Mourão, Plínio Salgado, 
Agenor Barbosa, Honório de Sylos, Manuel Victor, Murilo Bittencourt, Alcides 
Cunha, Nicolau Nazo, Melo Nogueira, Martins e outros. (PATI, 1956, p. 35-36) 
 

O Departamento sofreu ataques dos diversos veículos de informação em várias 

situações, principalmente, ligadas à verba que estava sendo, supostamente, mal utilizada. A 

hostilidade era de natureza política, principalmente, oriunda do PRP. Ao ter um aliado no 

gerenciamento da insituição, a disputa cessa e começa-se a ter o elogio ao novo 

direcionamento. Em notícia de 11/05/1938, o Correio Paulistano congratula o novo diretor, 

recém-eleito para a Academia Paulista de Letras e, também, redator-chefe do Serviço de 

Publicidade e Propaganda do Estado (Correio Paulistano, 11/05/1938). 

A posse mal se realiza e as críticas aos editais de teatro se impõe ainda mais, quase em 

tom de exigência ao prefeito para que se mudem os critérios de escolha das peças já que, na 

opinião do jornal, não agradavam ao público (Correio Paulistano, 15/05/1938, p. 12). O 
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debate continua por alguns meses até que foi notificado em meados de agosto a formação de 

um Conselho Técnico Consultivo já previsto no Ato 1140, de 1936 (Correio Paulistano, 

17/08/1938, p. 5), e que não havia sido efetivado nos moldes da legislação. A reivindicação 

pelo Conselho não deixa claro quais nomes e sob quais critérios ele seria formado. Em tom 

menos propositivo e mais condenatório, o Correio Paulistano apenas apontou a baixa 

qualidade dos selecionados anteriores nos concursos dos editais e que não condizia com o 

hábito dos cidadãos paulistanos. 

Mário de Andrade ainda se manteve por mais dois meses no cargo de chefe da Divisão 

de Expansão Cultural, mas, no mês de agosto, foi substituído por Guilherme de Almeida, o 

qual foi secretário da Escola Normal “Padre Anchieta”, e convocado pelo prefeito Prestes 

Maia para o cargo de chefe da Divisão de Expansão Cultural. Enquanto isso, Francisco Pati 

proferiu seu discurso em 01/08/1938 (Correio Paulistano 02/08/1938), saudando o prefeito e 

agradecendo o cargo comissionado que está sendo oferecido a Guilherme de Almeida.   

Em carta enviada a Paulo Duarte, no dia 3 de abril de 1938, o autor de Macunaíma 

relatou como sentiu o afastamento do cargo de Diretor: 

 
Uma vez, recentemente, aí na sua casa, na frente do Sérgio, e não me lembro quais 
mais, você̂ num gesto certamente falso porque você̂ é muito mais inteligente do que 
isso, retrucou a qualquer frase minha de desgosto pela diretoria do D. C., retrucou 
que vocês não me tinham feito favor nenhum me oferecendo esse cargo; eu é que 
fizera favor a vocês aceitando-o. Foi boa safadeza de você̂, porque fiquei numa 
vergonha danada, quis disfarçar, falei umas coisas muito bestas e mudou-se de 
conversa. Ora eu sei, sabia e sempre soube, que se não foi favor pedido, sempre 
nessas coisas há favor. Favor que eu devo. É também certíssimo que eu fiz um 
enorme favor prá vocês. Mas favor por favor, essas coisas não se medem por peso e 
medida, e na verdade estamos todos quites: a satisfação de minhas vaidades, o prazer 
de mandarzinho, o prestígio até́ de um lado, e do meu o sacrifício de mim, sobretudo 
da minha liberdade e da minha felicidade pessoal. Que não sacrifiquei toda a minha 
liberdade pessoal, há pouco retomada, você̂ sabe tão bem como eu com aquela 
conjuntura de chantagens em que você̂ me ajudou com a sua vasta energia. Pois eu 
tenho sofrido e sofrido imensamente, Paulo, com a diretoria do D. C. Esse 
sofrimento (você̂ pode certamente imaginar a formidável vida interior de um sujeito 
como eu) por várias vezes arrebentou numa espécie de anedota bem ridícula que 
foram os meus vários pedidos de demissão ou ameaça disso. Na aparência vulgar, 
que não me pareceram sair nem num mais sério Sérgio, nem uma mais pensante 
Nicanor, nem muito menos o epidérmico Rubens, na aparência esses pedidos 
pareceriam pretensão minha, fingimentos e fitas. Mas essa aparência se convertia na 
realidade numa inquietação muito constante, num sofrimento difícil de suportar, 
numa verdadeira tragédia interior que ninguém suporia. 
Vou fazer 45 anos. Sacrifiquei por completo três anos de minha vida começada 
tarde, dirigindo o D. C. Digo por completo porque não consegui fazer a única coisa 
que, em minha consciência justificaria o sacrifício: não consegui impor e normalizar 
o D. C. na vida paulistana. Sim, é certo que prá uns seis ou oito, não mais, paulistas, 
o D. C. é uma necessidade prá São Paulo e talvez para o Brasil. Não é certo que 
fizemos várias coisas muito importantes ou bem bonitas. Mas a única coisa que em 
minha consciência justificaria minha direção era ter justificado o D. C. e isso não 
consegui. Que bem me importa argumentar que o tempo era pouco, que as 
dificuldades eram muitas, que o meio era de nível baixo demais. Essas coisas 
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explicam, mas não provam. Porque essas razões nós as conhecíamos de antemão e 
foi contra elas e apesar delas que nos lançamos na aventura do D. C. Foi com a, não 
finalidade, mas necessidade de vencer e matar essas razões que fizemos o I. C. E. e o 
D. C. falhou nesse ponto, logicamente quem falhou fui eu. Necessariamente. Falhei 
até́ contra você̂, deixe que eu lhe diga esta queixa, tanto no caso da Radio Escola a 
que me opus, as razões que dei diante do seu anteprojeto, como no caso do Turismo, 
meu Deus! Contra os outros falhei inumeráveis vezes... Falhei contra o Rubens no 
caso do Moreno, falhei no caso do Paulo Magalhães (falha azeda por que foi por 
amizade), falhei no Carnaval de 1936, falhei no caso do Parque Infantil do Bom 
Retiro, falhei... meu Deus! não vale a pena enumerar todos os casos grandes em que 
falhei. Por que falhei? É engraçado dizer e bastante trágico: falhei por que sou um 
fraco, que não sei fazer prevalecer as minhas razões, quando elas não são ouvidas, 
não cedendo pela forca, brigando, estourando. Ditaduras... Não sei se é sarcástico 
orgulho ou irrespirável, bolorento espirito democrático: acredito na possibilidade de 
razão dos outros contra as minhas razões; estupida feminilidade, cedo, me calo, 
aceito. E falho. Tenho mais que refletido, Paulo, tenho me esqueletizado em meu ser 
psicológico. Não me sinto propriamente triste com estas coisas, me sinto 
especialmente deserto. É uma vagueza, uma vacuidade monótona. Lá no fundo do 
deserto, uma miragem. Estou formalmente decidido a não dirigir mais o D. C. Ficar 
definitivamente no Rio (o que seria ideal) não posso. As razões contra são mais 
fortes que o meu violento desejo de me carioquizar. Há sobretudo uma voz de 
sangue, meu pai que foi operário, e depois de subido, continuando numa 
cotidianização operaria de ser, fazendo sempre atos que eram como pedras, 
objetivamente fazendo. O que existe de aristocrático em mim, principalmente este 
safado gozo de viver e a atração de todos os vícios, sei que não me dá́ paz - e essa 
parte é obrigada a ceder diante e na voz de meu pai. Não fico no Rio não, volto prá 
São Paulo e vou serenamente e humilde retomar meu cargo de chefe de divisão, 
onde serei bem mais fecundo e poderei trabalhar também um bocado prá mim, meus 
livros. (DUARTE, 1985) 
 

Logo depois, segundo o jornal do Correio Paulistano (08/07/1938), Mário teria sido 

chamado por Henrique Dodsworth161 para o cargo catedrático de filosofia da arte e diretor do 

Instituto de Artes da Universidade do Rio de Janeiro. Em carta, Augusto Meyer162 informa a 

                                                
161  “Henrique de Toledo Dodsworth Filho nasceu no Rio de Janeiro, em 1895. Diplomando-se em Direito em 

1915 e em Medicina em 1916. Dedicou-se ainda ao magistério, lecionando no ensino secundário e superior. 
Em 1919 foi nomeado oficial-de-gabinete de seu tio, e prefeito do Distrito Federal, o engenheiro Paulo de 
Frontin. Eleito deputado federal pelo Distrito Federal em 1924, reelegeu-se em 1927, cumprindo seu mandato 
até 1930. Em 1932 apoiou o Movimento Constitucionalista deflagrado em São Paulo contra o presidente 
Getúlio Vargas. No ano seguinte, elegeu-se deputado federal constituinte pelo Distrito Federal na legenda do 
Partido Economista. Em outubro do ano seguinte, foi novamente eleito, dessa vez para a legislatura ordinária 
que se iniciou em 1935. Em julho de 1937, após aproximar-se do governo federal, deixou a Câmara dos 
Deputados para assumir a interventoria no Distrito Federal, nomeado por Vargas. Apoiou a implantação do 
Estado Novo em novembro daquele ano, permaneceu no cargo de interventor durante todo o período 
ditatorial. Sua gestão à frente da prefeitura do Rio de Janeiro foi marcada por obras públicas de grande porte, 
entre as quais a reurbanização de áreas do centro da cidade como a esplanada do Castelo, a abertura da 
avenida Presidente Vargas, o início da construção do estádio do Maracanã e da estrada Grajaú-Jacarepaguá. 
Em 1945, com a redemocratização do país, filiou-se ao Partido Social Democrático (PSD), agremiação criada 
a partir da força política dos ex-interventores e demais autoridades do Estado Novo. Ainda em 1945 foi 
nomeado embaixador do Brasil em Portugal, permanecendo no posto por apenas alguns meses. Nos anos 
seguintes ocupou cargos no segundo escalão do governo do presidente Eurico Dutra, bem como na 
administração do Distrito Federal. Nos últimos anos de sua vida, abandonou a carreira política para se 
dedicar exclusivamente aos negócios privados. Morreu no Rio de Janeiro, em 1975.” (http://cpdoc.fgv.br/pro 
ducao/dossies/JK/biografias/henrique_dodsworth, consulta em: 12/04/2018) 

162  “Sexto ocupante da Cadeira 13, eleito em 12 de maio de 1960, na sucessão de Hélio Lobo e recebido pelo 
Acadêmico Alceu Amoroso Lima em 19 de abril de 1961. Augusto Meyer, poeta e ensaísta, nasceu em Porto 
Alegre, RS, em 24 de janeiro de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 10 de julho de 1970. Era filho de 
Augusto Ricardo Meyer e de Rosa Meyer, imigrantes alemães. Fez os estudos na cidade natal, mas deixou os 
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Mário que está se empenhando para fixá-lo no cargo de direção do Serviço Nacional do 

Teatro. As tentativas apressadas de empregá-lo em algum cargo que estivesse à altura de suas 

habilidades demonstra preocupação e reconhecimento de seus companheiros como intelectual 

de grande importância: 

Mário 
Um grande abraço. Recebi agorinha mesmo o seu telegrama e falei com o 
Drummond. Carlos mostrou ao Capanema o papel e em resumo é o seguinte o 
recado do ministro: 
O melhor seria v. ficar definitivamente na direção do Serviço de Theatro, em 
comissão, com os mesmos dois contos e setecentos mil réis da chefia de Seção do 
Instituto, mais quinhentos mil réis por um dos conselhos de educação e cultura. É 
fato que, sendo v. efetivo aí, não poderia ser comissionado para o Instituto, ficaria 
apenas com o simples contrato a que aludia na carta anterior. 
Eu, como v. pode imaginar, sinto muito com mais essa derrota, a maior de todas para 
mim. Mas por outro lado, não desejando e nem podendo ser mau amigo, acho ótima 
a solução. 
Disse-me o Carlos que ainda hoje o ministro fará a proposta de sua nomeação ao 
presidente, nessas condições. Embora não se possa considerar casos resolvido, temos 
todas as probabilidades a nosso favor. 
Sara manda muitos recados, amanhã escrevo novamente 
Abraços, até amanhã 
[Assinatura] Augusto Meyer 
Rio 15-junho-1938 

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondências Passiva, 
MA-C-CPL 4747) 

 
Os recursos foram se tornando cada vez mais escassos para o teatro como demonstram 

os telegramas de Manoel Durães de 31/03/1938 (Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade 

/ Coleção Correspondência Passiva, MACUL-C-CPL 6477). Em nome do Syndicato dos 

Trabalhadores em Teatro de São Paulo, solicitou a Mário interferência do Ministério da 

Educação sobre a subvenção federal. A subvenção foi negada, segundo observou-se em 

                                                                                                                                                   
cursos regulares para estudar línguas e literatura, dedicando-se a escrever. Colaborou com poemas e ensaios 
críticos em diversos jornais do Rio Grande do Sul, especialmente Diário de Notícias e Correio do Povo. 
Estreou na literatura em 1920, com o livro de poesias intitulado A ilusão querida, e foi com os livros Coração 
verde, Giraluz e Poemas de Bilu que conquistou renome nacional. Esses livros e outras obras posteriores 
foram depois reunidos em Poesias (1957). Pseudônimo: Guido Leal. Em 1926 fundou com Teodomiro 
Tostes, Azevedo Cavalcante, João Santana e Miranda Neto a revista Madrugada. Foi diretor da Biblioteca 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul, de 1930 a 1936. Transferiu-se para o Rio e com o grupo de 
intelectuais gaúchos trazido por Getúlio Vargas organizou o Instituto Nacional do Livro, em 1937, tendo sido 
seu diretor por cerca de trinta anos. Detentor do Prêmio Filipe de Oliveira (memórias) em 1947 e do Prêmio 
Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, em 1950, pelo conjunto da obra literária. Dirigiu a 
cadeira de Estudos Brasileiros na Universidade de Hamburgo, Alemanha, e foi adido cultural do Brasil na 
Espanha. Augusto Meyer é parte do modernismo gaúcho, introduzindo uma feição regionalista na poesia. Há 
também em seus versos uma linha lírica, quando evoca a infância, num misto de memória e autobiografia. 
Completa com Raul Bopp e Mário Quintana a trindade modernista do Rio Grande do Sul. Como ensaísta, 
deixou estudo sobre Machado de Assis, um dos trabalhos exegéticos mais importantes sobre o escritor maior 
das letras brasileiras, que tanto admirava. Sua obra de crítico abrange uma vasta gama de interpretações, de 
autores nacionais e estrangeiros, que divulgou no Brasil. A literatura e o folclore do Rio Grande do Sul 
também foram estudados em obras fundamentais. Cultivou uma espécie de memorialismo lírico em Segredos 
da infância e No tempo da flor. Com recursos de poeta e de pintor, o memorialista impõe, presença de 
fantasmas familiares, e daí passa aos da sua roda, aos da cidade, aos do mundo.” 
(http://www.academia.org.br/academic os/augusto-meyer/biografia, consulta em: 23/04/2018) 
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telegrama posterior do dia 20 de abril do mesmo ano, e comunicou: “Agradecemos seu gentil 

telegrama. Apesar revogação decreto subvenções esperando assinatura novo decreto contamos 

seu valioso auxílio saudações - pelo Syndicato Manoel Durães” (Arquivo IEB-USP, Fundo 

Mário de Andrade / Coleção Correspondência Passiva, MACUL-C-CPL 6478). 

Em agosto de 1938, Prestes Maia anunciou a extinção do cargo de chefe da Divisão de 

Turismo e Divertimentos Públicos do Departamento de Cultura e, pouco a pouco, os cargos e 

Seções do Departamento foram sendo extintos. A criação de órgãos específicos do governo 

federal, como foi o caso do Serviço Nacional do Teatro, tornou as práticas de inspeção o 

objetivo primordial, criando mais rigidez quanto ao seu teor moralizante.  

O sentido central do projeto original foi sendo soterrado pelas disputas políticas, pelo 

contexto de avanço das técnicas de mercado e pelo incremento das estruturas do Estado. Em 

modo compensativo a população, uma política cultural assistencialista e capciosa para o teatro 

se instaurou a fim de granjear a aprovação da população com a campanha de peças 

gratuitas163. A disseminação da notícia da gratuidade passou a ser um slogan da gestão de Pati 

(Correio Paulistano, 1938: 21/08, 24/08, 06/09, 07/09, 28/10, 05/11, 06/11, 11/11, 13/11, 

15/11, 16/11, 18/12 e 30/12). Paulo Duarte enfatizava que na Divisão de Expansão Cultural 

havia uma campanha pela: "[...] gratuidade de concertos e de outras manifestações artísticas 

realizadas principalmente no Municipal, sem contar as oferecidas nos bairros operários." 

(DUARTE, 1985, p. 65) Durante a gestão de Mário, as atividades gratuitas foram pouco 

propagandeadas pois eram o resultado evidente do projeto do Departamento e não uma 

excepcionalidade ou novidade como estava sendo anunciado nos periódicos e pela nova 

administração. 

Uma das crises entre Mário e a estrutura de governo já havia se expressado em junho 

de 1937 com o pedido de demissão devido a um erro de digitação. O engano foi 

oportunisticamente debatido na Câmara como acusativo de gastos excessivos, tendo por base 

uma diferença de 200:000$000. Dessa forma, seguiu o ofício enviado ao prefeito Fábio Prado: 

 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Departamento de Cultura 

Diretoria 
São Paulo, 8 de junho de 1937 

n.206 
Sr. Prefeito 
A respeito da lastimável discussão havida na última sessão da Câmara Municipal sobre os 

150:000$000 ou 350:000$000 com que a Municipalidade subvencionou a orquestra sinfônica mantida o ano 
passado pela Sociedade de Cultura Artística, (discussão publicada no ‘Diário Oficial’ de 6 de junho p.p.) esta 

                                                
163 As seguintes peças podem ser conferidas no ANEXO 5: Berenice, Rei Lear, L´Ombra, Il Ferro, 1830 e As 

mulheres não querem alma. 
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Diretoria tem a declara o seguinte: 
I - A subvenção foi de 150:000$000, e não de 350:000$000 Como ficou escrito no ‘Relatório do Ano 

de 1936’, Departamento de Cultura por mim assinado e enviado a V. Excia. 
II - A indicação enganosa de 350:000$000, foi um indesculpável engano da parte pessoal desta 

Diretoria, pois quem vezes de descrever 150:000$000 no rascunho do ‘Relatório’, escreveu, não pode atinar 
por que obnubilação, 350:000$000. 

A culpa não cabe nem à Seção de Teatros e Cinemas, nem os funcionários deste Gabinete, como 
provam a documentação vinda da Seção em sua página n.3, e manuscrito desta Diretoria, em sua página n.18. 

Não podendo se desculpar de seu engano, pois que nem fadiga nem excesso de trabalho justifique 
‘enganos’ de serviço público, tendo sido a causa desastrosa duma discussão em que surgiram os nomes 
honestíssimos de V. Excia., e de D. Ester Mesquita, esta Diretoria solicita insistentemente de V. Excia. a sua 
retirada de um cargo que, embora involuntariamente, mas indesculpavelmente, não soube sustentar. Solicitando 
insistentemente comunicação deste ofício a Câmara Municipal, esta Diretoria aguarda a designação de seu 
substituto, ao mesmo tempo que apresenta a v. Excia. a sua expressão de maior reconhecimento e dedicada 
admiração. 

Cordiais Saudações 
Mário de Andrade 

Diretor 
 
Esta administração não deu ao incidente importância ao mesmo atribuída pelo sr. Diretor do Departamento de 
Cultura. Basta-lhe a consciência do perfeito cumprimento de seus deveres e a certeza de que a sua 
honorabilidade tanto quanto do Diretor do Departamento e a da abnegada Diretora da benemérita Sociedade de 
Cultura Artística estão acima das críticas injustas feitas sem o cuidado que devem merecer quando atingem o 
nome de pessoas sobre as quais jamais pairou a mais leve suspeita. Deixo de atender ao pedido de demissão 
formulado pelo sr. Mário de Andrade porque continua a merecer-me a mesma confiança e porque o jogo 
indispensável sua colaboração ao meu programa administrativo, sem a qual o Departamento de Cultura não sei 
teria tornado instituto cujo nome vem sendo reiteradamente realçado nos meios mais cultos do país e do 
estrangeiro. 

11.6.37 
Assinatura de Fábio Prado 

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade) 
 

 Mário de Andrade, Paulo Duarte e o grupo idealizaram o projeto do Departamento 

com vistas a transformá-lo em um Instituto Paulista e, depois, em um Instituto Brasileiro de 

Cultura (DUARTE, 1985, p. 61). Estavam em torpor por uma experiência em cada cidade do 

país para que reunissem nele um sistema nacional de cultura. Segundo Duarte (1985, p. 46), 

houve falta de sensibilidade do novo prefeito ao projeto que estava avançado: 

 
Nada valeu de nada. Mário foi tirado da diretoria do Departamento. E tais as 
restrições que começaram a ser feitas, que teve também de afastar-se da direção de 
Expansão Cultural que ele havia criado. Ordem direta dos Campos Elíseos veio para 
uma devassa. Lá havia muito abuso, até negociata! Foi o próprio Mário quem me 
deu notícia dessa coisa infame. E não quis saber mais de São Paulo. Abalou-se pro 
Rio. O sr. Prestes Maia nunca se prestou a misérias dessa espécie, nem o seu 
delegado no Departamento de Cultura. Envolvido de início na teia miserável 
tramada pelos discípulos que o ditador aqui arranjou, logo o novo prefeito deu de si 
e não se prestou ao papel que insinuava. Foi assim que a Prefeitura não conheceu 
nem o artigo 177 [Artigo da Constituição fascista do 'Estado Novo, pelo qual o 
executivo poderia exonerar, em quaisquer condições, qualquer funcionário estável 
ou efetivo] nem deteriorações parecidas. Apesar disso, o sr. Prestes Maia nunca 
compreendeu o Departamento de Cultura. Injetou curare nele. Catalepsiou-o sem 
extirpar-lhe a faculdade de pensar. Tirou-lhe os movimentos sem tirar a 
sensibilidade para a dor. E ele ficou sofrendo dentro de nós, os seus sonhadores. 
Cada mutilação ecoava surda, em cada um e muito mais talvez dentro do Mário que 
ficou como cachorro sem dono, com quem perdera a própria razão de ser. 
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Os registros das atividades que interessaram nesta pesquisa como artes cênicas e como 

manifestações culturais ligadas ao debate164 que Mário formou, principalmente, com 

Alcântara Machado foram as operadas pela Divisão de Expansão Cultural que enquadrava a 

Seção de Teatro e Cinemas. A instalação de uma Discoteca Pública (via Divisão De 

Expansão),165 em termos de dar legitimidade a uma identidade linguística própria do Brasil, 

organizou, além de discos das diversas pronúncias regionais do Brasil, diversos estudos em 

torno da fonética em seus diferentes aspectos. Esses estudos comparativos afirmavam um 

Brasil diverso e de  proporções imensas e que apresentavam muitas cenas e fenômenos 

                                                
164 Para uma discussão mais ampla sobre o debate, Cecilia de Lara explicitou o fundamental na perspectiva de 

Alcântara Machado: “A vivência da renovação, já amadurecida, proporcionada pela arte brasileira e moderna, 
no campo da música e das artes plásticas - bem como na literatura, como leitor e escritor - logicamente 
influiu na atuação do crítico de teatro, que procurou aplicar os mesmos princípios no âmbito da arte 
dramática brasileira. A dinâmica do próprio movimento modernista, que a partir de 1924 abre-se para a vida 
do interior, das pequenas cidades, em busca de um Brasil provinciano e ingênuo, juntando-se às sugestões do 
Primitivismo, em voga na Europa, fundamenta a perspectiva nacionalista que Antônio de Alcântara Machado 
tenta aplicar ao terreno do teatro brasileiro. Por isso recua até onde é possível, em busca de raízes, 
interessando-se pelo teatro de Anchieta, no qual ressalta a cor local, nos dramas litúrgicos, enfatizando uma 
contribuição já brasileira ao gênero tradicional do teatro religioso universal. Atribui às experiências de 
Anchieta o valor de ensaio de um teatro brasileiro de costumes, que toma como bandeira, para fustigar a 
imitação europeia. Acredita que em seu nascimento, com Anchieta, o teatro brasileiro se antecipou às demais 
manifestações literárias. Mas, depois, não evoluiu. Transplantou-se o teatro romântico para cá e não se criou 
nada. Responsabiliza, em parte, a origem, pois em Portugal o gênero dramático nunca teve desenvolvimento 
paralelo à poesia, à ficção, ao romance. Problema também americano, de um modo geral, já que nos demais 
países da América do Sul e mesmo nos Estados Unidos o teatro não estava acompanhado as outras 
manifestações da literatura. No Brasil a presença do teatro francês acadêmico teria sido o responsável pela 
estagnação. Aqui não chegava o teatro novo, só o tradicional; um dos caminhos seria trazer as novidades: 
‘Não faz mal que venham atores sem fama. Mas que representem o teatro de hoje. No princípio a plateia 
estranhará, depois gostará’. Não desvaloriza a tradição de cada país, mas acha que: ‘Nós não temos obrigação 
de respeitar o passado artístico dos outros’. Assinala os defeitos de nosso teatro: ‘desnacionalização, 
banalidade, atraso técnico, repetição, ignorância da época e do meio, uniformidade, pobreza de tipos e de 
cenários (...)’. ‘Brasileirismo só existe na revista e na burleta’. Em vez de divulgar o teatro novo, conforme 
analisamos, as companhias estrangeiras em geral traziam o teatro de antes da guerra, apresentando poucos 
autores de atualidade. Por ocasião da guerra, no Brasil, deu-se uma intensificação nacionalista de cunho 
regional, no teatro, causada pelas dificuldades de importação direta de companhias de teatro estrangeiro. 
Passada a crise o surto nacionalista decaiu e retornou com vigor a presença estrangeira quando a literatura e 
as outras artes se nacionalizavam cada vez mais. Em 1924, época da corrente Pau-Brasil já vimos como 
Antônio de Alcântara Machado fala do desaparecimento de peças de autor brasileiro no repertório das 
companhias não lamentando a falta, pois os modelos estavam gastos.” (DE LARA, p. 109) Assim, o circo e 
os tipos brasileiros como cangaceiros, imigrantes, grileiros, políticos, capadócios, curandeiros e industriais, 
seriam parte da criação de um teatro nacional e continua: “É nessa época que começa a se convencer de que 
as companhias de teatro, presas aos modelos europeus, procuravam o rumo oposto ao que deveriam tomar, 
afastando-se da realidade nacional. Daí a valorização do circo, fiel às origens populares do teatro, explorando 
o veio da ingenuidade e improvisação, de tom popular, enquanto as companhias organizadas de teatro 
tomavam outros rumos [...] Para Antônio de Alcântara Machado o circo era o depositário da essência 
brasileira, sem o contágio da imitação estrangeira, na criação de tipos, na redescoberta de formas populares. 
Entre outros fatores, o circo também foi encarado pelos modernistas como reduto de ingenuidade tosca, 
primitiva, de liberdade, quase sempre associado às lembranças da infância.” (DE LARA, p. 111-2) 

165 A Discoteca possuía três objetivos: "o registro da música erudita paulista, o registro do folclore musical 
brasileiro e o Arquivo da Palavra, este último abrangendo dois sub-ramos: o registro das vozes dos homens 
ilustres do Brasil, e os registros destinados diretamente aos estudos de fonética." (DUARTE, 1985, p. 63) Em 
matéria de estudos de danças populares, Paulo Duarte (1985. p. 64) afirma ter tido 400 documentos musicais. 
A finalidade da gravação se referia mais a captação sonora o que representou avanços sobre os estudos de 
manifestações populares cênicas, enquanto registros sobre a cultura popular. 
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culturais, ao mesmo tempo em que eram mapeadas as falas locais que apontavam para uma 

normalização da língua portuguesa no Brasil.  
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CONCLUSÃO 
 

As práticas culturais ou consumo de cultura são objetos importantes sobretudo para a 

esfera da produção do conhecimento quanto para a esfera pública. No período abrangido pela 

pesquisa alguns interesses foram avaliados a fim de compor uma tessitura do panorama das 

políticas públicas para o teatro lançadas pelo Departamento. Desse modo, os principais 

grupos, associações, empresários, comércios, enfim, os principais agentes em São Paulo 

foram detalhados para tratar o debate. Interesses e pontos de vista diversos foram abordados 

para compreender a complexidade desses espaços sociais; fossem eles de cunho comercial, de 

teor mais artístico ou – principalemnte, no caso do Departamento – de orientação ideológica. 

Para além da reflexão feita por alguns pesquisadores sobre o modernismo no teatro em São 

Paulo, a perspectiva que se partiu foi a de entender o impacto do Departamento Municipal de 

Cultura para o desenvolvimento de uma teatralidade local. Tendo em vista que a cidade estava 

imersa em reproduções de padrões europeizantes no teatro brasileiro e produções comerciais 

estrangeiras. 

 Em São Paulo, o desenvolvimento da indústria cultural não seguiu pari passu a 

marcha econômica, apesar de ser esta última a definidora para essas mudanças. O 

equipamento para difusão cultural, o subsídio dos artistas, a forma e o conteúdo das atividades 

foram pouco a pouco sendo capitaneadas por uma classe burguesa em formação, como pôde 

ser observado no trajeto da pesquisa. As formas de produção que a industrialização impôs nas 

primeiras décadas do século XX, evidenciou um processo de substituição de importações que 

se expandiu também à produção teatral (FERREIRA, 2004, p. 19 e MORAES, 2013, p. 107). 

A partir desse processo, inicialmente sem apoio do Estado, e completamente dependente do 

público, o teatro nacional - em formação - passou a disputar espaço com o teatro estrangeiro, 

já bastante desenvolvido em suas formas, conteúdos e formas de produção. 

 Foi nas décadas de 1920 e 1930 que esse processo de desenvolvimento do teatro 

nacional enfrentou também a concorrência por público com o cinema nacional e estrangeiro 

no mercado de diversões públicas artísticas (FERREIRA, 2004, p. 59). Heloísa Barbuy 

(2006, p. 28) destacou que a intensificação do comércio teatral não significou um crescimento 

na indústria cultural brasileira. O processo de massificação do teatro no Brasil desenvolveu-se 

com a importação de peças e, muitas vezes, de quadros de artistas estrangeiros, assim como 

modos de comerciar e criar estratégias publicitárias adaptadas ao consumo elitizante.  

 Sobre a questão Sérgio de Carvalho (SANTOS, 2002, p. 29) destaca que: 

“importávamos, como sempre, o pior da produção comercial estrangeira, e nunca suas 
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dissidências críticas.” Fato que contribuiria para um debate mais aprofundado sobre como as 

produções estariam sendo negociadas e até compartilhadas no território brasileiro daquele 

contexto.  De acordo com Moraes (2014, p. 235), nessa conjuntura: “o empresário figura 

como o único capaz de fazer frente à concorrência internacional - com habilidade e os 

recursos para financiar iniciativas de maior vulto no teatro nacional.” 

A grosso modo, a reprodução do capital em São Paulo dos anos 1930, permanece 

sendo uma relação perversa e promíscua do poderio econômico com o poderio político que 

criou uma instabilidade, um esgotamento do modelo de gestão que foi gerado pela própria 

dinâmica do capital. Para isso, envolveu-se numa conspiração/controle de uma democracia 

frágil (ou em formação, liberalizante, mas que ameaça a reprodução do capital) e gerou-se um 

ambiente de (in)segurança expressado pela instituição do Estado. 

 O capitalismo periférico instalado nesse período foi adaptado a lógica monopolista: 

“que transferiu para o subsistema algumas determinações da divisão internacional do trabalho, 

que viria a colocar por terra, em algumas regiões, concepções patriarcais da organização 

social e da produção cultural.” (MOTA, 2002, p. 47). Portanto, entender o teatro também 

enquanto produção imersa na economia nacional serviu a esta pesquisa como perspectiva de 

formação de políticas públicas culturais, embora tenha atendido mais a uma transformação 

orientada para massas de consumidores de espetáculos. Assim como, as manifestações da 

cultura popular que apresentavam um potencial de ruptura foram sendo esquecidas após a 

saída de Mário de Andrade do Departamento. Foi demonstrado como o fenômeno das 

apresentações teatrais foi submetido a uma lógica de cima para baixo. A relação de produção 

definiu os moldes da modernização, não só do teatro, como da sociedade brasileira e como as 

políticas públicas foram dirigidas para atender ao desenvolvimento econômico do país. 

Tendo em vista que a cidade estava imersa em reproduções de padrões europeizantes 

no teatro brasileiro e produções comerciais estrangeiras. Hábitos e gostos culturais foram 

apenas um dos aspectos da estratificação social, assim relacionados a configurações de classes 

e grupos sociais específicos. Eles se definiram pela necessidade de ascensão da burguesia e se 

transformaram dependendo dos contextos. No Theatro Municipal, em meados da década 

1930, esse consumo cultural teatral se definia por teatros de revista, produções das 

associações de apoio mútuo, óperas e, entre outras iniciativas, as manifestações culturais 

populares (como Mário de Andrade propôs). Essas últimas representaram uma disruptiva à 

cadeia atávica de uma democratização do acesso à cultura erudita e colonizante. Além disso, 

representou uma concretização dos debates entre Mário de Andrade e Alcântara Machado 

sobre a teatralidade brasileira e as condições para um teatro brasileiro.  
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Para Santos (2002, p. 108): 

 
A dificuldade modernista apontada por Alcântara Machado é a de estabelecer uma 
pesquisa formal que não falsificasse a condição histórica dos sujeitos sociais 
brasileiros, não ignorasse o processo de reificação que atravessa toda a sociedade, e 
fosse capaz de dialogar, em padrões antiburgueses (o que pediria novos modos de 
produção) com um público que também estivesse disposto a modificar sua atitude 
estética. 

 
 Para Mário, a concretização por dentro do Estado se tornou uma tarefa, inicialmente 

mais rápida, no entanto, com muito mais variáveis a serem avalizadas. Assim como 

mecanismos de valoração e legitimidade do campo artístico criaram padrões de autenticidade 

como força de regulação/regramento: 

 
Ao longo de décadas, elas vêm demonstrando raro talento no uso da Cultura para 
tornar hegemônica sua visão de mundo. Transformada em ideologia, ela viabiliza a 
discriminação sócio-política da maioria da população; alimenta o conformismo; 
legítima o Estado burguês e sua dominação sobre a Nação. A direita nunca teve 
dúvidas quanto a importância da Cultura, para conservação intelectual e moral de 
seu poder. O golpismo, uso da ‘via prussiana’ das trocas de senhores sacramentadas 
pela conciliação, sempre foram acompanhadas do lançamento de ‘políticas 
culturais’, voltadas para cooptação da intelectualidade. Prevaleceu, sempre, a 
doutrina das punições e recompensas. De um lado, o DIP, a Censura, o exílio a 
prisão; do outro, a criação de organismos públicos; oferta de empregos e de 
subvenções; verbas e auxílios transformando produtores culturais em funcionários 
indiretos do Estado. (PACHECO, 1991, p. 4) 

 
 Por ser um instrumento de difusão de ideologias aparentemente mais acomodado, 

facilmente reprodutível e mais controlável, pois suas etapas são definidas e reguláveis parte a 

parte, o cinema tomou a frente dos debates em seu favoritismo como ferramenta de 

comunicação. Enquanto potência de circulação, o campo teatral viu-se forçado a amadurecer 

em sua forma e conteúdo em relação ao grau de desenvolvimento tecnológico imposto pela 

economia. O assunto tratado na comparação das linguagens respondeu superficialmente a uma 

adequação ao fluxo do mercado (se atendia ou não à engrenagem de eficiência e difusão). 

Rudá de Andrade comentou (apud GALVÃO, 1981, p. 12) sobre o cinema: 

 
Esse fenômeno do repentino desenvolvimento cultural faz parte de uma espécie de 
complexo de subdesenvolvimento da burguesia paulista. Nos países desenvolvidos, 
como os EUA, em que a indústria está absolutamente consolidada, no seu pleno 
poderio, surge o grande mecenato artístico cultural. Em São Paulo, a burguesia que 
se sente forte e ascendente não estaria a seus olhos plenamente realizada se não 
houvesse também, como nas grandes potências, esse tipo de manifestações culturais 
e o próprio mecenato. Germinou a ideia de que era chegada a hora, para os grandes 
burgueses paulistas, de refinar a vida, cercar-se de arte e cultura. A ausência desse 
tempero social era uma debilidade no aparato exterior da burguesia. Ora, nesse 
quadro, o cinema é fundamental: é a arte do século XX, a mais ‘moderna’ das artes, 
e para completar é a ‘arte industrial’. Não é preciso procurar mais longe as razões 
pelas quais os nossos homens de indústrias se dispuseram a financiar cinema. 

 
Exemplo clássico de produção artística massificada, o setor cinematográfico produziu 
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quantidades suntuosas de mercadoria, todas as fases de produção passaram a ser controladas, 

até mesmo, em sua distribuição (expansão para o mercado brasileiro e o de outras nações). O 

cinema brasileiro de fins dos anos 1930 e início dos anos 1940 foi fagocitado pela produção 

estrangeira (principalmente estadunidense, sobretudo no período da Segunda Guerra, quando 

a distribuição de filmes europeus no Brasil se tornou irregular)166 exibida nos circuitos 

brasileiros: 

Além de um parco noticiário de publicidade, não deixaram outros vestígios. Seria 
realmente um fato insólito se algum crítico respeitável – mesmo um Guilherme de 
Almeida, que em épocas anteriores por vezes se interessara por filmes brasileiros, 
quando mais não fosse para proclamar o quanto eles eram ruins – tivesse tomado 
conhecimento deles. (GALVÃO, 1981, p. 10) 

 
Para além de compartilharem os edifícios, tanto o teatro quanto o cinema, enfrentam o 

debate sobre sua forma de produção articulado à economia e ao contexto político, seja qual 

for a linguagem e/ou hibridismo. No caso dessa pesquisa, o Brasil encontrava-se sob forte 

centralização política como forma de controlar as estruturas do Estado. Para tanto, todas as 

ferramentas sociais e culturais foram utilizadas como meio. Mário de Andrade, ao concretizar 

perspectivas para as artes a partir de uma via institucional, foi sendo cercado desde a reserva 

da verba que não era corrigida ano após ano – mesmo sendo demonstrada uma melhoria social 

nas aplicações dos programas culturais – até a escolha da programação teatral – atacada 

continuamente pela oposição.   

Sob o lastro de que deveria haver uma democratização do acesso a cultura, em meio 

aos interesses do capital cafeeiro, Mário de Andrade equilibrava a mercantilização da cultura 

com uma inovação na gestão cultural. Destacou-se o período dos anos 1930 como impactante 

no fazer artístico, do ponto de vista do contexto econômico (internacional, nacional e local) 

como as saídas que foram sendo arranjadas no cotidiano laboral. No teatro de revista, por 

exemplo uma estratégia de continuação frente ao contexto foi: 

 
A questão do nacionalismo, acirrada na conjuntura de guerra, funciona como 
poderoso elemento aglutinador, capaz de integrar quase toda a intelectualidade do 
período. A revista [teatro de revista] é enfática neste sentido, quando afirma aceitar a 
colaboração de todos, independente do seu cunho ideológico. Declara não ter 
partidos políticos, pois a sua preocupação fundamental é a de 'espelhar tudo o que é 
genuinamente brasileiro'. (VELLOSO, 1987, p. 41) 

 
 Vários grupos se incumbiram de agregar e reunir o que seria a autenticidade de uma 

identidade brasileira a fim de ser tido como o legítimo e obter melhores condições de 

                                                
166 Também conhecida como a Época de Ouro Hollywoodiana, que inseriu, além do modo de reprodução dos 

filmes em seu aparato tecnológico e de difusão, o star system – sistema que já vinha sendo implantado desde 
1910, em que o ator é mais do que um mero mortal, ele dita regras de consumo e valores burgueses para a 
sociedade – e a regulamentação na forma da censura aos conteúdos. 
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sustentação na cena paulistana. Quando o artista e intelectual foi recrutado pelo Estado, como 

colaborador, passou a ser verificado e avaliado por ele também, ao mesmo tempo que se 

presumiu como instância de regulação ao que quer que seja legítimo; o colaborador perdeu a 

sua autonomia de questionamento e crítica para uma vanidade política em nome de uma ideia 

de nação forte, coesa e representativa. Em verdade, totalitária e perversa: 

 
Esta ideia do intelectual-profeta é amplamente difundida no interior da doutrina 
estado-novista. É através dela que o regime procura estabelecer seus vínculos com o 
movimento modernista da década 20, mostrando que os ambos os movimentos se 
enquadram no ideal de renovação nacional.(VELLOSO, 1987, p. 41) 

 
A circulação desses agentes pelos meios de comunicação foi ferramenta essencial para 

a difusão do projeto de modernização pelo Estado. O projeto de brasilidade que estava em 

desenvolvimento foi acionado como forma de produzir uma cultura brasileira capaz de 

associar a unidade dos regionalismos. Educação e cultura tomaram o centro desse palco para 

que essa canalização pudesse ser bem-sucedida. 

Na área cultural, Capanema organizou seu staff para materializar o plano de governo, 

lógica de recrutamento que se reproduziu no Departamento. A mestiçagem, o negro e o índio 

são tipificados como ideais nacionais que celebram a brasilidade. Assim, o Estado Novo 

fomentou uma imagem do Brasil de uma nação alegre e confiável. A consolidação do 

modernismo havia sido bem formatada e a contribuição para esse Estado organizador da 

cultura contou com os vários agentes citados no percurso desta pesquisa. 

As elites políticas e intelectuais foram formadas por dois segmentos que orientavam a 

panorama cultural: legatários de famílias tradicionais exportadoras de café e de 

empreendedores estrangeiros. Assim como, na modernização da cidade: 

 
É certo que os interesses econômicos dos grandes fazendeiros dependiam sempre do 
crédito, dos capitais fornecidos pelas casas bancárias ligadas fortemente aos 
comerciantes e empreendedores imigrantes, estando sujeitos igualmente `as 
flutuações das transações comerciais controladas em grande parte pelas firmas de 
exportação e importação em que predominavam os estrangeiros. Mas, essa 
dependência era relativa, na medida em que os comerciantes e investidores 
estrangeiros necessitavam também do apoio político dos fazendeiros paulistas para 
que, através de medidas tomadas pelo governo brasileiros, prosperassem seus 
negócios no comércio e na indústria. (SILVA, 2000, p. 81)   

  
 Silva (2000), em sua tese sobre a modernização do aparelho estatal e a formação da 

cultura brasileira, sustentou que esses herdeiros sempre estiveram de alguma forma no 

controle da máquina do governo.167 Para esse autor, os interesses dos imigrantes, inicialmente, 

                                                
167 Também em Celso Furtado, Dialética do desenvolvimento. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1964, p. 96-99: 

“Ao contrário dos imigrantes, os donos da terra e do poder político em São Paulo, os grandes fazendeiros do 
café pertencentes aos velhos troncos das famílias paulista - alguns descendentes dos bandeirantes e 
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em relação a cultura se apegavam a questões dos costumes e tradições de seus países de 

origem: 

No Brasil, mergulhada no trabalho e acumulando riquezas, a leva de estrangeiros 
comerciantes e empreendedores não era de uma maneira geral sensível ‘as virtudes 
do espírito e da vida social cultivada’ que, na Europa, absorvida pela atmosfera 
cultural de fin-de-siécle, podiam ser tão bem apreciadas nos elegantes círculos 
literários e teatrais parisienses, ou nas reuniões de intelectuais e artistas que 
animavam os salões e cafés da Ringstrasse, em Viena. [...] naquela época [primeira 
década do século XX], em São Paulo, os comerciantes e trabalhadores estrangeiros 
viviam de modo geral alheios as artificialidades da civilização e do refinamento, as 
inovações arquitetônicas trazidas pelo estilo art-nouveau; aos movimentos artísticos 
e literários, com suas escolas e grupos de avant-garde que, na virada do século, 
apontavam novos caminhos para a poesia, o teatro e as artes plásticas, sacudindo 
cidades como Paris, Berlim, Viena, Moscou, São Petersburgo e, poucos anos mais 
tarde, Zurique, Nova Iorque e Chicago. (SILVA, 2000, p. 83) 

 
 Raffaini (2001, p. 30) destaca que a cidade estava enfrentando um crescimento 

exorbitante e que a mudança influenciou diretamente na formação da intelectualidade:   

 
Essa mistura de temporalidade, que tanto impressionou os primeiros professores da 
Universidade de São Paulo, foi um dos ingredientes primordiais para a formação de 
São Paulo que, aliada ao crescimento populacional vertiginoso e à ausência de um 
aparto urbano que suprisse as necessidades básicas da maioria dos habitantes fez da 
cidade, no período estudado, um cenário tão caótico quanto inédito. Na capital em 
transformação constante, os primeiros arranha-céus, como o edifício Martinelli, 
conviviam com várzeas onde chacareiros plantavam hortaliças, e quarteirões antigos 
eram demolidos para serem substituídos por grandes e modernos edifícios. Esse 
meio urbano, de fato, foi resultado de um processo que começou no fim do século 
passado e fez com que a cidade, desde as primeiras décadas desse século, passasse 
por um processo de metropolização até então desconhecido. A cidade que em 1920 
tinha 375mil habitantes passará’ a ter 579.033 habitantes em 1920, e a 1.060.120 
habitantes em 1934, sendo que destes últimos 289.248 habitantes eram de origem 
estrangeira. Esse processo de crescimento populacional, baseado na imigração e na 
migração, conjuntamente com o crescimento industrial levou a cidade a tomar as 
feições de uma grande metrópole, onde a maioria da população era desenraizada e 
não se identificava com a cidade [...] 

 
 Os artistas e intelectuais eram blocos reduzidos e, via de regra, colaboraram uns com 

os outros, mesmo quando divergentes em algumas orientações, eles formavam uma teia de 

influências que incorporava capital e intelligentsia. Um exemplo foi Renato Vianna, artista-

empreendedor já citado anteriormente, interessado nessa participação do Estado que se 

desgastou com A Caverna Mágica; e para se recuperar financeiramente, foi a Fortaleza (onde 

a família de sua companheira dona Elita residia). E lá, prestou serviços como jornalista e 

advogado. Apoiou a Revolução de 1930: 

                                                                                                                                                   
ostentando títulos de nobreza concedidos pelo imperador-, mantinham contatos repetidos com as mais 
importantes capitais europeias, principalmente Londres e Paris. Costumavam passar temporadas nessas 
metrópoles e, com frequência, a elas encaminhavam seus filhos para receberem formação secundária e, 
mesmos, fazerem estudos superiores, Havia, também, entre alguns deles, o habito de contratar governantas, 
geralmente inglesas, alemãs e suíças, que vinham ao Brasil e, em São Paulo, nas finas residências dos bairros 
de Higienópolis e Campos Elíseos ou nos casarões das fazendas, ensinavam boas maneiras as crianças 
iniciando-as nos estudos das línguas, letras e artes.” (SILVA, 2000, p. 84) 
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Foi nomeado secretário do governo do Estado do Ceará, pelo interventor Fernandes 
Távora, E permaneceu na função até a queda de Boston Luiz vitoriosa revolução, 
demitiu-se do cargo, pois não se achava vontade para criticar o governo exige 
fidelidade o nariz, com a moralização do estado, com baixa produção e aos 
desmandos das oligarquias dominantes. No segundo semestre de 1931, retorno Rio 
de Janeiro peças suas serem montados com Procópio Ferreira e Jayme da Costa. 
Apesar da crise pela qual passava o teatro naquele momento, agravada pela situação 
econômica mundial, Renato decidiu criar nova companhia, o Teatro de Artes. 
Embora tenha conseguido pequena subvenção da Prefeitura do Distrito Federal, e a 
despeito dos elogios da crítica aos espetáculos apresentados, o empreendimento com 
o novo desastre economia doméstica. Encerrada mais essa campanha, voltou a 
Fortaleza. Ia com propósito definido: a criação do Teatro-escola. Estava certo de que 
nesse momento histórico, de grandes transformações ocasionadas pela Revolução, o 
teatro poderia ser instrumento de educação cívica e elevação espiritual. Via com 
entusiasmo projeto de Educação Musical, do companheiro da Quimera, Heitor Villa-
Lobos, colocado em prática em São Paulo, com apoio do interventor João Alberto de 
Lins e Barros, através de uma caravana artística oficial […] (MILARÉ, 2009) 

 
 Em 1934, Ronald de Carvalho, seu companheiro da Quimera, tornara-se secretário do 

governo de Getúlio Vargas. Essa ligação direta com o governo criou aberturas para que o 

projeto pudesse ser melhor explorado enquanto valorização da dramaturgia brasileira, tanto 

que o projeto do Teatro-Escola foi oficializado por decreto em 14 de julho de 1934, com uma 

subvenção anual de: 

[...] 250 contos, isenção de impostos, livre trânsito para o elenco e material de cena 
durante as excursões. Competia ao Teatro-EScola realizar temporada de seis meses, 
a cada ano; manter cursos populares de cultura, em formato de conferências 
públicas; dar 12 récitas com ingressos franqueados aos trabalhadores em todas as 
temporadas; incorporar alunos formados pela Escola Dramática Municipal; realizar 
excursões pelos Estados. A 5 de outubro se deu a abertura oficial […] (MILARÉ, 
2009) 

 
Contrassensos, táticas de resistência ou estratégia de adestramento de massas, a vida 

cultural foi institucionalizada e pôde alcançar uma legitimidade pelo Estado brasileiro, 

mediante uma organização tutelada. Os intelectuais se juntaram à política governamental para 

um objetivo maior de construção de um debate pela cultura. Eles se dispuseram na frente do 

confronto por dentro do aparelho estatal, ao contrário de uma crítica que já vinha sendo feita 

por fora. O Estado, ao reunir o conflito para seu interior, conseguia acompanhar e mediar 

forças políticas a partir de cargos públicos e passou a administrar as pessoas como um tipo de 

usurpação-negociação para se chegar a uma saída que se dizia democrática. 

Ao narrar a trajetória de Olivia Guedes Penteado, José Lessa (SILVA, 2000, p. 87) 

explicita como as reuniões e as redes foram se formando, tanto em terras brasileiras como em 

terras europeias: 

Em 1923, estava ela de volta a Paris, em companhia de Paulo Prado, homem culto, 
fazendeiro e rico empresário envolvido nos negócios internacionais do café, de 
Tarsila do Amaral e de Oswald de Andrade. Lá encontrou-se com Villa-Lobos que, 
beneficiado por uma bolsa de estudos que ganhara do Governo brasileiro, vivia num 
pequeno Studio. De pronto, instalou-o num local mais amplo e mais apropriado a 
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sua vida de artista e as suas pesquisas musicais, providenciando-lhe em seguida um 
piano afinado. Nesta temporada parisiense, em contato com os amigos brasileiros e 
com jovens intelectuais paulista da roda de Oswald e Tarsila, ela conviveu com 
vários pintores e artistas modernos. Com efeito, nessa época, Oswald de Andrade, 
‘espécie de secretário particular itinerante do embaixador Souza Dantas, devora a 
vanguarda de Paris como um globetrotter europeu digere o exotismo dos países 
distantes por onde passa’. Convidada especial do embaixador, ela participou, 
juntamente com os modernistas brasileiros, do banquete por ele oferecido, em 24 de 
julho de 1923, que reuniu intelectuais e artistas franceses. Ali, ao lado de, entre 
outros, Oswald, Tarsila e Sérgio Milliet, ela aproximou-se Jules Roman, Giradoux, 
Supervielle, Blaise Cendras, André Lhote e Fernand Léger. Frequentou então os 
cursos de pintura de André Lhote e os ateliers de Picasso, Léger, Brancusi e 
Brecheret, adquirindo várias obras de pintura moderna. Tornou-se particularmente 
amiga do poeta suíço-francês Blaise Cendras que, mais tarde, em 1924, visitaria o 
Brasil por iniciativa do próprio Oswald de Andrade a convite de Paulo Prado. 
(SILVA, 2000, p. 88) 

  
 A rede se formava e se fortalecia a partir das exposições que organizaram juntos, 

expedições artísticas, trocas de experiências, casamentos, etc.: 

 
No ano de 1924, Olívia Guedes Penteado envolveu-se na organização de duas 
expedições artísticas, das quais participou em companhia do poeta visitante e de 
seus jovens amigos modernistas paulistas. Uma ao Rio de Janeiro, para lá assistirem 
às festividades do carnaval e outra, logo em seguida, às cidades históricas de Minas 
Gerais, para que Cendras tomasse conhecimento das obras esculturais de 
Aleijadinho. Além dos que haviam excursionado ao Rio de Janeiro - Olivia, Blaise 
Cendras, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e seu filho Nonê (Oswald de 
Andrade Filho), uma criança ainda -, do grupo que viajou a Minas participaram 
também Mário de Andrade, René Thiollier e Godoffredo da Silva Telles, genro de 
Olivia, casado com sua filha Carolina. Essas viagens não deixaram de ter 
repercussões estéticas marcantes tanto na obra posterior do poeta estrangeiro, quanto 
na tela de Tarsila, Oswald e Mário de Andrade. (SILVA, 2000, p. 88) 

 
Já no Rio do início do século XX, outro panorama se esboçava. Como antiga Corte, 

concentrava-se ali uma mais cena hermética do espetáculo profissional. Desde fins do século 

XIX a presença portuguesa era predominante, havia outras companhias como as italianas, 

francesas e espanholas que foram diversificando as atrações, sem com isso consolidar um 

órgão cultural que tratasse da questão identidade brasileira nas produções, diretamente: 

 
No palco do atual teatro João Caetano, transitaram todos os gêneros teatrais vigentes 
no século XIX, desde a tragédia, a ópera, a comédia, o drama e o melodrama, até a 
féerie francesa, com seus números de mágica, e também a farsa, o vaudeville, a 
burleta e os espetáculos de circo e de vista. (SILVA, 2000, p. 92) 

 
O Departamento Municipal complexificou a regulação que os órgãos de controle sobre 

os conteúdos pretendiam monitorar e, posteriormente, definir um conceito de teatro brasileiro 

enquanto formador (ou conformador) de uma identidade nacional. A experiência insitiucional 

permitiu a aceleração da produtividade alterando o modo de produção do meio teatral, direta 

ou indiretamente. Em São Paulo, o público que frequentava e consumia teatro na parte central 

da cidade: 



205 
 

 
Era um público geralmente de posses que não perdia a oportunidade de ver as 
montagens das companhias teatrais vindas do Rio de Janeiro e, sobretudo, das 
companhias europeias que se apresentavam, vez por outra, nas principais cidades do 
país. Antes mesmo da inauguração de seu Teatro Municipal, em 1911, São Paulo 
podia encenar grandes espetáculos, pois já possuía alguns teatros amplos e bem 
instalados como, por exemplo, o teatro São José, no viaduto do Chá, ou o Politeama, 
o Anhangabaú, ou ainda o ‘primeiro’ Teatro Santana, na rua Bela Vista. [...] No 
início do século, poucas foram as realizações de teatro profissional em São Paulo 
por iniciativa de artistas e dramaturgos locais. Em geral, as raras tentativas nesse 
sentido limitaram-se a alguns espetáculos que buscavam seguir a tendência 
dominante nos palcos cariocas, na linha das comédias de costume e do teatro de 
revistas. Neyde Veneziano assinala a montagem, em 1899, da ‘única revista de ano 
paulista’, O boato, de Arlindo Leal, levada à cena pela Companhia Sampaio e Faria. 
Era um espetáculo que ‘focalizava os acontecimentos de 1897 e 1898 e dizia-se uma 
revista de costumes paulistanos. Nela, como em A capital federal (de Arthur de 
Azevedo), uma família de roceiros (vinda de Araras) chegava em São Paulo e se 
deparava com as maravilhas e os problemas da capital’. (SILVA, 2000, p. 100-101) 

 
Após 1910, um tipo de teatro de revista surge fortemente satírico em sentido político, 

e carregado de humor e caricaturas. A paisagem urbana que se formava alterou, 

contundentemente, o tipo de espetáculo que se apresentava. A onda migratória de 

trabalhadores, especialmente espanhóis e italianos, marcou a atividade em São Paulo. Esse 

movimento influencia diretamente a produção teatral eminentemente amadora: 

 
Não fazendo parte do entretenimento artístico e cultural das elites; mostrando-se 
incapaz de suplantar um certo provincianismo que predominava no meio sócio-
cultural paulista; impossibilitada de formar companhias estáveis de artistas 
profissionais, desde os seus primórdios o espetáculo teatral paulista vai mesmo 
encontrar seu principal modo de expressão através da atividade de uma serie de 
grupos teatrais amadores, que atuavam junto a uma população formada basicamente 
de trabalhadores, confinada nos bairros populares. Desse modo, amadoristicamente, 
o teatro desenvolve-se, seja integrado ao meio operário, como instrumento da ação 
do movimento sindical libertário de inspiração anarco-sindicalista; seja vinculado ao 
grosso da população imigrante, como forma de recreação, de estreitamento da 
sociabilidade e de preservação das referências culturais europeias. (SILVA, 2000, p. 
102) 

 
Em suma, as produções paulistanas foram determinadas por fatores específicos do 

contexto local, além do que o empresariado do teatro desejasse colocar seus produtos culturais 

importados do estrangeiro via turnês que se destinavam primeiro ao Rio de Janeiro. Na década 

de 1930, segundo Azevedo (2004, p. 565), fora do Departamento, as atrações teatrais 

paulistanas continuavam dependentes das companhias brasileiras oriundas do Rio como: 

Divino Perfume (com Jaime da Costa, peça de Renato Viana – 1931); Deus lhe Pague (com 

Procópio, peça de Joracy Camargo – 1932); e Amor (com Cia. Dulcina de Moraes, peça de 

Oduvaldo Vianna – 1933). 

Na capital do café, durante os anos de gestão de Mário no Departamento, uma 

proposta de revisão das artes cênicas (performáticas) foi aplicada - ao lado de várias propostas 
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que surgiam paralelamente no mundo urbano. Apesar de ter que cumprir com o protocolo do 

teatro em formato mais profissional (ou aproximado daquela forma) na programação do 

Theatro Muncipal, o diretor preencheu espaços com manifestações culturais populares que 

responderiam mais aos debates sobre o teatro brasileiro em formação. Pôde-se observar que as 

sociedades de socorro mútuo (italianas, principalmente) foram contempladas na programação: 

por um lado, por representarem essa imigração que se estabelecia solidamente, mas também 

porque elas foram financiadas pelo governo fascista do período e conseguiam pagar as taxas 

exigidas pelo Theatro. Esse último fato foi determinante para que as apresentações 

ocorressem de forma contínua. Essas sociedades mantinham laços de solidariedade, e 

serviram para organizar grupos políticos que encontravam expressões nas artes cênicas. 

(RODRIGUES apud SILVA, 2000, p. 103) Para a programação do Theatro Municipal de São 

Paulo, de 1935 a 1938, essas peças eram ensaiadas no tempo livre dos trabalhadores 

(domingos, geralmente), nem sempre estavam motivadas pelas causas libertárias ou 

campanhas ideológicas, no entanto, eram a oportunidade de praticar a solidariedade e de 

trocar experiências e vivências. Nessas considerações, foi possível afirmar que as 

apresentações eram diretamente financiadas para uma propaganda ideológica fascista, embora 

não se possa comprovar se o conteúdo estava ligado a alguma campanha, pois não foi possível 

ter acesso ao texto das peças. Elizabeth Azevedo (2004, p. 555-6) afirmou que desde a década 

anterior as sociedades já apresentavam transformações: 

 
A chegada de novas gerações, nascidas no Brasil, o afastamento, nos anos 20 e 30, 
do ideal libertário italiano, substituído pelo fascismo, a criação de textos em 
português, sinal de integração no novo país, foram modificando o sentido e os 
objetivos iniciais das organizações. Os estatutos já não eram respeitados em função 
das constantes mudanças de membros de uma sociedade para outra. 
Sintomaticamente, em 1920, foi convocada um grande reunião da qual participaram 
24 organizações para discutir questões de 'princípios de ordem moral'. O teatro 
filodramático foi, aos poucos e irrmediavelmente, desaparecendo. 

 
Essas e outras ocorrências de aluguel do Theatro mantiveram o saldo positivo, como 

foi possível observar no levantamento de dados dos capítulos centrais do trabalho. 

 O gestor Mário de Andrade conseguiu realizar uma programação que contemplava o 

teatro profissional que mantinha as contas da Seção de Teatros e Cinemas; e, outra que apoiou 

o surgimento de uma cena brasileira em São Paulo por meio de apresentações dos fenômenos 

da cultura popular brasileira. 

Outro fato que merece destaque é que, a partir da saída de Mário - que coincidiu com 

o acirramento das tensões da Segunda Guerra Mundial -, as sociedades perdem o incentivo do 

governo italiano e as apresentações teatrais passam a ser conduzidas pelo empresariado 
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(Niccolo Viggiani). Eles se refinam em suas formas de produção executiva dos espetáculos. 

Francisco Pati ao assumir o Departamento em junho de 1938, assumiu um lugar de 

distribuidor das verbas públicas para o empresariado teatral e, praticamente, transferiu o 

controle da programação teatral a Viggiani. E as manifestações, que Mário havia incorporado 

nas atividades da Divisão de Expansão Cultural, passaram a ter cada vez menos espaços até a 

extinção.    

O fato das manifestações modernistas terem sido apoiadas e, anteriormente, 

financiadas pelas famílias tradicionais da cidade foi fator decisivo para um destaque artítisco 

paulista. Além disso, existia uma intelectualidade interessada em formar um polo de 

conhecimento em São Paulo via universidades, institutos de pesquisa e equipamentos 

culturais. 

Segundo as questões apontados por Ronaldo Brito, eles teriam servido à demanda do 

Estado daquele período e estariam representando uma realidade nacional, dentro de um 

esquema tradicional de representação. Nesta perspectiva, privilegiou-se um critério de 

autorreferencialidade, desconsiderando injunções sociais, históricas e políticas. A perspectiva 

de Ronaldo Brito: 

(...) toma como exemplar a lógica de desenvolvimento dos campos artísticos francês 
e norteamericano, abstraindo os contextos e as condições em que eles se 
desenvolveram e fazendo dessas experiências modelos abstratos e universais a serem 
seguidos por países cuja vida artística possui uma história própria e frequentemente 
distinta das apontadas como exemplares. (BRITO apud SIMIONI, 2014, p. 10) 

              
A manifestação da cultura popular como canal de difusão da ideologia oficial, 

portanto, acaba por ser encapsulada pelos aparelhos estatais por meio de dispositivos políticos 

e concretos, desde a construção de equipamentos públicos e secretarias até o controle do 

conteúdo a ser veiculado. Nesse transcurso, o Estado passa a ser o detentor legítimo da cultura 

brasileira. Uma corrente desse modernismo que conservaria as mesmas relações de poder com 

novas situações e um novo contexto. O Estado passa a ser instrumento de doutrinação legal e 

legítimo:  

Este tipo de raciocínio vem, portanto, fundamentar a intervenção do Estado na 
organização social. E isto tem lógica, posto que ele é visto como a única entidade 
capaz de salvar a identidade nacional. Para levar a efeito tal missão é necessário, 
então, elaborar um projeto 'político-pedagógico destinado a 'educar' as camadas 
populares. Predomina a ideia de povo carente que necessita de condução firme e de 
vozes que possam falar por ele, exprimindo seus impulsos e anseios. A grosso modo, 
o raciocínio constrói-se da seguinte forma: o povo é potencialmente rico em virtudes 
– pureza, espontaneidade, autenticidade -, mas para manifestar este seu aspecto 
positivo, precisa da intermediação das instâncias superiores. Estas têm o dom da 
expressão (intelectuais) e o da organização e ordem (políticos). A imagem do Estado 
'pai-grande' e a do intelectual salvacionista se entrecruzam, então, em direção ao 
popular. (…) É esta concepção do popular que permeia todo o projeto cultural do 
Estado Novo, conforme tivemos ocasião de mostrar. Apresentando-se como a 
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'consciência' e 'expressão mais lúcida' da sociedade, o intelectual assume papel de 
'educar' as manifestações populares. Assim o ideal civilizatório das elites deve se 
sobrepor a estas manifestações a fim de educá-las, ou, melhor dizendo, de 
homogeneizá-las. Este enfoque homogeneizador naturalmente irá se mostrar 
impermeável às diferenças sócio-culturais, só as reconhecendo enquanto elementos 
capazes de serem integrados no Estado Nacional. Esta visão de um todo homogêneo 
(Estado) capaz de impor a ordem social, seja ela baseada nos princípios da razão ou 
intuição, vem até os nossos dias. Frequentemente ela comparece como fundamento 
às políticas culturais que tomam como base de sua ação as controvertidas categorias 
de povo e nação. (VELLOSO, 1987, p. 41) 

  
São Paulo foi uma cidade onde tudo parecia estrangeiro; em que para governar foi 

preciso separar e inventar o que seria o nacional a partir de critérios ditados pelo Estado, 

instância legitimadora. O governo Vargas arquitetou o Departamento como uma instituição 

que o confirmasse e obedecesse ao adestramento das massas para um projeto local de unidade 

nacional. A afirmação constante do que seria brasileiro a partir de uma característica local 

criou um elo de reconhecimento e foi sendo emparelhado junto a outras ações do poder 

público. Os discursos foram sendo fabricados conforme a conveniência da negação do 

estrangeiro. Rasto que permanecia indenifido, propositadamente movediço e de ajustamento 

unilateral pelo governo. A resolução, sutilmente, tratou a diferenciação para arbitrar regras do 

que deveria ser feito a partir do padrão de ser brasileiro; mais do que a constatação é uma 

forma de dizer quem seria estabelecido e quem seria outsider. 

Forjou-se uma identidade brasileira a partir desse jogo binário e da necessidade de 

unidade econômica nacional. Os ambientes sempre eram ativados com o objetivo de 

estabelecer o poderio econômico para uma classe que se formava a partir do capital agrário-

exportador e se transformaria pouco a pouco em financeiro. Nesta pesquisa, o campo em 

disputa foi o Departamento Municipal de Cultura e a cena teatral paulistana. Montou-se um 

maquinário social-político em que, paulatinamente, o povo iria se desenvolvendo pelo saber 

advindo das elites, justificando na década seguinte o controle e a fiscalização das expressões 

culturais brasileiras. 

Aprofundando o objeto de estudo aqui proposto, concluiu-se que a Seção de Teatro e 

Cinema, apesar de pertencer a esfera municipal, ficava sob o ordenamento dos órgãos maiores 

que estavam sendo criados em nível nacional. Ao apenas contratar espetáculos teatrais, a 

Seção se torna meramente executora de programas vigiados (elaborados por 

superintendências especialistas em burocracia e pouco interessada pelo modo como os 

fenômenos teatrais se concretizavam). Daí, entendeu-se que o Departamento estivesse fadado 

a uma rápida passagem pelo município, pois seria necessário que um Serviço Nacional de 

Teatro fosse estabelecido e que todos os outros setores do Departamento fossem centralizados 

em um órgão federal e, assim, os governos estaduais fossem submetidos a um só 
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ordenamento. E, portanto, gerou-se continuamente restrições à autonomia dos municípios 

frente às suas atividades públicas. Nessas dadas condições a função social supostamente 

atribuída ao Departamento foi sendo perdida e, paulatinamente, se esvaziando. Após 

cumprida a missão de criar uma identidade brasileira que amalgamasse uma unidade mítica, o 

projeto de brasilidade incitou avanços para outras perspectivas e representou uma ameaça ao 

projeto subjugado ao Estado. 

A escassez de documentação e o baixo nível de organização da memória, - 

principalmente em se tratando do teatro em São Paulo que primeiro quer tratar de uma 

pretensa modernização mesmo havendo pouca apreensão do passado e pouca consciência 

histórica – revelou uma faceta de modernização perversa de cunho conservador que pouco 

avança sobre seu centro nervoso: uma busca identitária que diferenciasse e dialogasse com 

outras formas de uma mesma linguagem (no caso do teatro) em termos locais, nacionais e 

mundiais. Em resumo, a finalidade de sustentação de um sistema econômico que primeiro 

quis definir um teatro brasileiro apenas como justificação do aparelho estatal pareceu 

comprometer o desenvolvimento de novas teatralidades, sejam elas nacionais ou reinventadas 

nas cenas brasileiras. 

Ao mesmo tempo, uma nova hipótese surge ao fim da presente pesquisa, a de que 

começou-se a gerar uma reserva de mercado sobre o mundo do trabalho dos artistas que 

encontra condições favoráveis nesse período (gerada no fim do século XIX) e acabou 

enquadrando os trabalhadores das artes cênicas nesse processo. A avaliação pode ser iniciada 

a partir do acervo do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do 

Estado de São Paulo (SATED/SP) e comparada a uma série histórica mais extensa das Atas da 

Câmara Municipal de São Paulo. Será possível, consequentemente, a escrita de uma breve 

história econômica do teatro colaborando com a interpretação de processos produtivos nas 

artes cênicas; buscando esse enquadramento ao medir o grau de racionalização do trabalho 

artístico e fazendo a comparação progressiva das formas e conteúdos da constituição dos 

teatros acionados.  
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ANEXO 1 - Biografias

a) Biografias Resumidas do Corpo Administrativo do Departamento de Cultura

1. Candido Jucá (Filho) - Presidente da Seção Linguística

Nasce no Rio de Janeiro em 1900. Filho de Candido Jucá, considerado primeiro foneticista

brasileiro,  que,  em 1956,  propõe questionário lingüístico-etnográfico.  Foi  abolicionista  e  escreveu

diversos  artigos  para  o  Correio  da  Manhã  sobre  alertando  sobre  questõe  sociais  no  Nordeste

(MARIANI e MEDEIROS, 2007). Foi bacharel em direito, professor do Colégio Pedro II e jornalista e

escritor. Iniciou sua carreira com o livro de contos, Crepúsculo de satanás, em 1932. Especializou-se

em análise literária e no estudo do idioma nacional a partir de estudos sobre Machado de Assis e

Antônio José, o Judeu. Foi colaborador do Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias,

membro da Academia Carioca de Letras e presidente da Academia Brasileira de Filologia. É autor do

Dicionário Linguístico-Etnográfico Brasileiro. Faleceu em em 8 de março de 1982.

Apresenta o que chama de “plano de trabalhos preparatórios para a geografia lingüística do

Brasil” em sessão da Academia Carioca de Letra em 1937. Sobre o projeto, diz:

Evidentemente,  a  maneira  de  falar  das  pessoas  cultas  não  está  em
consideração. O que se quer saber é como o povo fala […] Para apresentá-lo
no Congresso de Dialectologia, Jucá atualizou o Questionário e apresentou
sugestões metodológicas de coleta dos dados, dizendo que seria necessária
uma  intervenção  do  IBGE.  Lembremos,  aqui,  que  o  IBGE  no  censo
demográfico  de  1940 e  de  1950 dedicou uma seção  ao  levantamento  de
dados lingüísticos referentes à língua utilizada “no lar”. A proposta de Jucá,
por outro lado, quer fazer “o levantamento geográfico das peculiaridades de
nossa língua”. Ou seja, distante da vontade de padronização, o que se queria
em 1958 era, acima de tudo, o registro da diversidade.

(MARIANI e MEDEIROS, 2007, p. 140-141)

2. Paulo Ribeiro Magalhães - Seção de Teatros e Cinemas

Jornalista e cronista, foi chefe da seção de teatros e Cinemas, foi responsável pela fundação e

gestão do Teatro Municipal, sob a gestão de Mário de Andrade no Departamento de Cultura (nota de

rodapé, IONTA, XXXX, p. 51).

Casou-se com Elza Wander1. Fez parte do grupo dos “irmãos pequenos” de Mário de Andrade,

“denominação do autor ao grupo composto por Oneyda Alvarenga, seu marido Sylvio Alvarenga, Luis

Saia, Zé Bento, Fernando Mendes de Almeida…” (IONTA, M, XXXX, p. 51).

Eleito para a Junta do Montepio Municipal2.

1Nupcias, Correio de S. Paulo, 27 de abril de 1935, p. 7
2As eleições para a Junta Administrativa do Montepio Municipal, Correio de S. Paulo, 19 de dezembro de 1936,
p. 3.
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Escreveu “Histórias do Matto Virgem, com histórias baseadas no folclore nacional, aprovado

para uso no terceiro ano de escolas primárias.3

Foi eleito sócio, como membro deliberativo, do Instituto Histórico e Geográfico.4

Padrinho de casamento de Fernando Henrique Mendes de Almeida e Nair Galvão Veltri.

Na década de 1940, foi preso estando implicado no plano de realizar golpe a Armando Salles

de Oliveira dentro do Partido Constitucionalista.5

Fez parte da Comissão de Organização do Salão de Maio.6

3. Oneyda Alvarenga - Discoteca Municipal

Nasceu em Varginha (MG),  veio para São Paulo em 1931 estudar piano no Conservatório

Dramático e Musical, no qual foi aluna de Mário de Andrade.

Ainda  sob  o  ponto  de  vista  do  americanismo  musical  (defendido  pelo
musicólogo alemão naturalizado uruguaio  Curt  Lange),  a  obra  estabelece
relações  entre  os  objetivos  de  difusão  cultural  mediante  o  trabalho  de
recuperação da música folclórica pela Missão de Pesquisas Folclóricas,  a
criação da Discoteca Pública Municipal e o contexto latino-americano, com
sua atmosfera intelectual, que favorecia a criação de órgãos que pusessem à
disposição  documentos  a  serem  pesquisados,  refletindo  sobre  esse
empreendimento no momento sócio-cultural brasileiro das décadas de 1930 e
1940.

(FERNANDES, 2015)

No período entre as décadas de 1930 e 1950, realizou semanalmente programas de concertos

de discos na Discoteca Pública Municipal. Segundo Fernandes:

A fim de difundir o conhecimento da história da música universal, ao mesmo
tempo que se estabelecia uma lenta e perene luta para, além da grande tarefa
de  formar  o  ouvinte,  refinar  seu  gosto  musical,  principalmente  com  o
objetivo de fazê-lo conhecer, respeitar e apreciar a música contemporânea.

(FERNANDES, 2015)

3. Rubens Borba Alves de Moraes - Biblioteca Municipal

Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural:7

3Histórias  do  Matto  Virgem,  Correio  Paulistano,  27/10/1934,  p.  9;  Livros  aprovados  para  uso  nas  escolas
primárias, Correio Paulistano, 17/02/1938, p. 15.
4Instituto Brasileiro Geográfico, Correio Paulistano, 10 de outubro de 1936, p. 11
5Os Últimos Acontecimentos, Correio Paulistano, 02/04/1940, p. 1
6Vinte e cinco anos depois, geraldo Ferraz, Suplemento Literário, 26/05/1962, p. 6
7Enciclopédia virtual sobre arte e cultural: RUBENS Borba de Moraes. En: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de
Arte  e  Cultura  Brasileiras.  São  Paulo:  Itaú  Cultural,  2017.  Disponível  em:
<http://enciclopediaitaucultural.org.br/  pessoa2489/  rubens-borba-de-moraes>.  Acesso  em:  30  de  jun.  2017.
Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7

http://enciclopediaitaucultural.org.br/
http://enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa2489/
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Rubens  Borba  de  Moraes  (Araraquara  SP 1899  -  São  Paulo  SP 1986).
Bibliófilo, bibliógrafo, bibliotecário e ensaísta. Faz sua graduação em letras
na Universidade de Genebra, concluída em 1919. De volta ao Brasil, é um
dos organizadores  da Semana  de Arte  Moderna de 1922,  mas  acaba não
participando do evento por estar doente nos dias sua realização. Colabora
ainda para a criação de algumas das revistas literárias mais expressivas do
período:  a   Revista Klaxon,  de  1922,  e  a   Revista de Antropofagia,  de
1928.  Publica,  em  1924,  seu  primeiro  livro  de  ensaios,  Domingo  dos
Séculos. Já em 1935, assume o cargo de diretor da atual Biblioteca Pública
Municipal Mário de Andrade, permanecendo no cargo até 1943. Durante sua
gestão, coloca em prática seu plano de estabelecer uma rede de bibliotecas
na cidade de São Paulo. Participa da fundação do Departamento de Cultura
de São Paulo, atual Secretaria Municipal. Atua como professor e organiza,
em 1936, curso de biblioteconomia, que oferece respaldo para organização e
documentação do acervo do Departamento de Cultura da Prefeitura de São
Paulo. Funda, dois anos depois, a Associação Paulista de Bibliotecários. Em
1939, ganha bolsa da Fundação Rockfeller e vai estudar biblioteconomia nos
Estados Unidos, onde também faz estágios na área. Em 1945, é nomeado
diretor  da   Biblioteca Nacional,  no  Rio de  Janeiro,  cargo que ocupa  até
1947,  e  exerce  uma  administração  de  destaque  no  que  diz  respeito  à
organização e à metodologia da instituição. Assume então o cargo de vice-
diretor da Biblioteca da Organização das Nações Unidas - ONU, em Nova
York,  entre  1948  e  1949,  quando  é  nomeado  diretor  do  Centro  de
Informações da ONU, o que o leva residir em Paris, até o ano de 1954. De
volta  a  Nova  York,  retorna  também à  Biblioteca  da  ONU,  agora  como
diretor, quando por fim se aposenta compulsoriamente, em 1959. Entre 1963
e 1970, trabalha como professor na Universidade de Brasília. Morre em São
Paulo, em 1986, deixando seu vasto acervo de livros para a Biblioteca José
Mindlin.

O site da prefeitura do município de São Paulo8 apresenta a seguinte biografia do patrono da

biblioteca que leva o nome dele:

[…] Participou, ao lado de Mário de Andrade, Sérgio Milliet e Antônio de
Alcântara Machado das discussões para a criação de um Departamento de
Cultura da Cidade de São Paulo, sendo o diretor da Divisão de Bibliotecas,
quando o mesmo se efetivou. Fundou o curso de Biblioteconomia na Escola
de  Sociologia  e  Política,  em  São  Paulo.  Foi  um  dos  fundadores  da
Associação Paulista de Bibliotecários. Atuou em diversas organizações no
exterior. Recebeu o título de Professor Emérito na Universidade de Brasília.
Colecionava obras e livros raros sobre o Brasil. […] Algumas Obras: Manual
bibliográfico de estudos brasileiros, O bibliófilo aprendiz.

4. Lenyra Camargo Fraccaroli - Biblioteca Infantil9

8Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/   
bibliotecas  _m_z/rubensborbademorais/index.php?p=5482> Acesso em: 30 de Jun. 2017.
9Concedeu entrevista para a Revista Barsileira de Biblioteconomia e Documentação (12 (3/4), p.253-258, jul. 
Dez. 1959). Disponível em: http://basessibi.c3sl.ufpr.br/brapci/index.php/article/download/18316> Acesso em: 
30 de Jun. 2017.

http://basessibi.c3sl.ufpr.br/brapci/index.php/article/download/18316
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
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O site da prefeitura de São Paulo10 a menciona:

Em 21 de Abril de 1906, nasce em Rio Claro, interior de São Paulo Lenyra
Camargo Fraccaroli. Mudando-se para a capital, forma-se na Escola Normal
em  1932.  Participa  da  Revolução  Constitucionalista  de  32.  Cursa
Administração  na  conceituada  Escola  Caetano  de  Campos  em  1933  e
Biblioteconomia  em 1940.  Torna-se  amiga  de  Monteiro  Lobato  e,  juntos
idealizam e fundam a primeira biblioteca infantil da cidade, que leva o nome
do escritor brasileiro, sendo sua primeira diretora. Em 1950, torna-se chefe
da  Divisão  das  Bibliotecas  Infanto-Juvenis  de  São  Paulo.  A partir  deste
momento, luta incansavelmente pela instalação de várias bibliotecas infantis
pela cidade. Suas idéias e projetos avançados para a época projetam-se para
além das fronteiras nacionais. Autoridades das áreas de Cultura e Educação
na  América  do  Norte  a  convidam a  conhecer  suas  bibliotecas.  Visitando
inúmeras  cidades,  acaba  por  influenciar  a  administração  de  bibliotecas
locais, principalmente na criação de redes de bibliotecas. De volta ao Brasil,
é  eleita  Presidente  do  Comitê  Inter-Americano  de  Bibliotecas  Infanto-
Juvenis para a América Latina. Em 1956 torna-se Presidente da Associação
Paulista  de  Bibliotecários.  Recebe  inúmeras  condecorações  por
reconhecimentos  aos  seus  trabalhos  e  pioneirismo  na  área  da  cultura.
Aposenta-se em 1961 e passa a desenvolver inúmeros trabalhos de incentivo
à cultura pelo país. Falece na capital paulista em janeiro de 1991.

5. Nicanor Miranda - Divisão de Educação e Recreio

Crítico e jornalista do jornal Diário de São Paulo. Criou, ao lado de Hebert Baldus, Maynard

Araújo e Mário de Andrade o “Clube de Menores Operários”, do Departamento Municipal de Cultura,

uma importante experiência de assistência aos filhos de operários de São Paulo para atender os fins de

exercício público da cidadania e foi o primeiro a cuidar do setor até 1955:11

A escola não é, pois, o sistema ideal de cultura infantil. Um outro sistema
precisa, não diremos substituí-la, mas completá-la. Um sistema que tome a
criança  como  ela  é,  e  a  nossa  complexa  civilização  como  ela  é,
harmonizando os dois fatos de uma maneira científica e ao mesmo tempo
humana [...]. Êsse sistema é o parque infantil.

(MIRANDA, 1939 apud BERTO et al., 2009)

No artigo citado, os autores continuam a descrição:

[…] As idéias  de  Mário de  Andrade  sobre  a  criança  e  o  Parque  Infantil
valorizam uma  nova  referência  para  a  nacionalidade,  com elementos  do
folclore,  da  produção  cultural  e  artística,  das  brincadeiras  e  dos  jogos
infantis.

10Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/
bibliotecas_a_l/  lenirafraccaroli/index.php?p=5143> Acesso em: 30 de Jun. 2017.
11BERTO,  R.C.;  FERREiRA NETO,  A.;  SCHNEIDE,  O.  Parques  Infantis  e  Colônias  de  Férias  como
Espaços/Tempos  de  Educação  da  Infância  (1930-1940).  Em:  Revista  Pensar  a  Prática.v.  12,  n.  1  (2009).
Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/4860/4693> Acesso em: 30 de jun. 2017.

https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/4860/4693
https://www.revistas.ufg.br/fef/issue/view/561
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/lenirafraccaroli/index.php?p=5143
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/
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(KULHMANN JÚNIOR, 2000 apud BERTO et al 2009)

6.  Maria  Aparecida  Duarte  (Dona  Nini)  -  Seção  de  Parques  Infantis

Educadora, irmã do fotógrafo paulista Benedito Junqueira Duarte.12 Sobre ele: “Seu trabalho

fotográfico é uma significativa contribuição para a história da fotografia brasileira, seja atuando na

Seção de Fotografia do Departamento de Cultura de São Paulo a convite de Mário de Andrade [...]”13

Há pouca bibliografia sobre os trabalhadores que operavam as mudanças.14

7. Sergio Milliet da Costa e Silva - Divisão de Documentação Histórica e Social

Nascido em São Paulo em 1898, de acordo com a Enciclopédia Itaú Cultural:15

Faz os estudos primários e secundários em São Paulo. Em 1912, vai para a
Suíça.  Em  Genebra,  inicia  o  curso  de  ciências  econômicas  e  sociais,
completando-o em Berna. Retorna ao Brasil em fins de 1920. Participa da
Semana  de  22  em São  Paulo,  adere  à  plataforma  modernista  e  torna-se
defensor e incentivador das novas idéias sobre arte e literatura divulgadas
pelo grupo. Volta à Europa em 1923 e fixa-se em Paris, de onde acompanha
o desenvolvimento das novas teorias a respeito da arte. Colabora nas revistas
brasileiras  Klaxon,  Terra  Roxa,  Ariel  e  Revista  do  Brasil,  envia  textos
estrangeiros  para  publicação  no  Brasil  e  traduz  poemas  de  modernistas
brasileiros  para  a  revista  Lumière.  Convive  com  escritores  e  artistas
modernistas  brasileiros  até  regressar  definitivamente  ao  Brasil,  em 1925.
Nesse ano cria, com Oswald de Andrade (1890 - 1954) e Afonso Schmidt
(1890  -  1964),  a  revista  Cultura.  Em  1927,  torna-se  gerente  do  Diário
Nacional,  jornal paulista do Partido Democrático, fundado nesse ano. Em
1935, liga-se ao grupo de intelectuais formado por Paulo Duarte,   Mário de
Andrade (1893 - 1945), Rubem Borba de Morais, Tácito de Almeida, entre
outros, que idealizam a criação do Departamento de Cultura da Prefeitura de
São Paulo,  e  é  nomeado chefe  da Divisão de Documentação  Histórica  e
Social desse departamento. […] De 1937 a 1944, atua como professor da
Escola  de  Sociologia  e  Política  de  São  Paulo,  a  que  é  ligado  desde  a
fundação, tendo exercido o cargo de secretário de 1933 até 1935. Conhece o
antropólogo  Claude  Lévi-Strauss  (1908)  e  o  auxilia  a  viabilizar  sua
expedição etnográfica. A partir de 1938, escreve regularmente artigos sobre
arte e literatura para o jornal O Estado de S. Paulo, iniciando um período de

12Algumas fontes primárias podem ser encontradas nos periódicos do período, tais como o Correio Paulistano. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspxbib=090972_09&pagfis=8177&url   
=http://memoria.bn.br/docreader> Acesso em: 30 de Jun. 2017.
13Para maiores informações ver FERNANDES JUNIOR, Rubens. B.J. Duarte Invenção e modernidade na
fotografia  documental.  Revista  da  INTERCOM,  2008.  Disponível  em:
<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-0864-1.pdf> Acesso em: 30 de Jun. 2017
14Como afirmado no artigo: GONÇALVES, J. Parques infantis em São Paulo: infância, educação e saúde no
projeto modernista. Em: História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, jul.-set. 2010, p.
855-858. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v17n3/20.pdf> Acesso em: 30 de jun. 2017.
15SÉRGIO Milliet. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 
2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa252/sergio-milliet>. Acesso em: 30 de jun. 
2017. Verbete da Enciclopédia.ISBN: 978-85-7979-060-7

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa20650/mario-de-andrade
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa20650/mario-de-andrade
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v17n3/20.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-0864-1.pdf
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspxbib=090972_09&pagfis=8177&url=http:/memoria.bn.br/docreader
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspxbib=090972_09&pagfis=8177&url
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intensa  produção  na  área  da  crítica  de  arte.  […]  Assume  a  direção  da
Biblioteca  Municipal  de  São  Paulo  e  promove  uma  série  de  atividades
culturais,  como  palestras  e  mesas-redondas,  das  quais  participam  Luís
Martins  (1907 -  1981),  Lourival  Gomes  Machado,  Osório  César  (1895 -
1980), Roger Bastide (1898 - 1974), Luis Saia (1911 - 1975), entre outros.
[…]  Um  dos  principais  articuladores  da  formação  do   Museu  de  Arte
Moderna de São Paulo - MAM/SP, criado em 1948 e aberto ao público
em  1949,  é  membro  do  seu  conselho  no  setor  de  pintura  e  escultura.
Participa das reuniões que preparam a volta do Partido Socialista, em 1947.
É um dos fundadores e o primeiro presidente da Associação Brasileira de
Críticos de Arte - ABCA, criada em 1949. Idealiza a exposição retrospectiva
de   Tarsila do Amaral (1886 - 1973) no MAM/SP, em 1950, para a qual
redige o texto de apresentação do catálogo. Em 1952, publica Panorama da
Poesia Brasileira. É diretor artístico do MAM/SP de 1952 a 1957 e diretor da
2ª,  3ª   e  4ª   Bienal  Internacional  de    São  Paulo,  entre  1953  e  1958.
Aposenta-se em 1959. […] Articulador de uma ação organizada em prol da
arte moderna, sempre envolvido com a prática da vida intelectual e artística,
Milliet  exerce inegável  influência  no desenvolvimento artístico e  cultural
nacional  e deixa importante contribuição para a crítica das artes plásticas
brasileiras.

Faleceu em 1966 na cidade de São Paulo.

8.  Benevuto  Sant'Ana  (Nuto  Santanna)  -  Sub-Divisão  de  Documentação  Histórica

Nuto Santana nasceu em Itirapina (SP) em 1889, filho de Joaquim Silvério de Sant Anna

Júnior e Francisca de Arruda Penteado Sant Anna. Foi jornalista em Rio Claro (SP) e redator do jornal

“O Alfa”. Em 1910 começou seus estudos em odontologia na Escola de Farmácia e Odontologia, atual

prédio da Oficina Cultural Oswald de Andrade. Apesar de formado, em 1914, continuou atuando na

área de comunicação:

Publicou os primeiros versos no jornal O Alfa e, mais tarde, no Jornal de
Piracicaba e em revistas da Capital. Redator do Correio Paulistano, manteve
duas seções: Letras & Letras e Os Novos. Como colaborador das revistas O
Pirralho, A Vida Moderna e A Cigarra, participou de realizações culturais na
Capital  e  no Interior.  Trabalhou no jornal  A Gazeta  e  publicou inúmeros
artigos  no jornal  O Estado de  S.  Paulo.  Foi  diretor  do  Departamento  de
Cultura de São Paulo, onde, realizando valioso trabalho, fundou a Revista do
Arquivo  Municipal  e  organizou  12  volumes  da  série  de  inventários,
testamentos, sesmarias e outros documentos interessantes para a história de
São  Paulo.  Sua  bibliografia  é  extensa:  poesia,  ficção,  ensaios.  Troféus,
Morte, Morte de Amor e Aurora são alguns de seus livros de poesia; Santa
Cruz  dos  Enforcados  e  Tebas,  O  Escravo  situam-se  entre  os  romances
históricos; Pano Verde, Fidelidade às Avessas, O Homem da capa preta e
Ana  Maria  são  romances.  Destaco  alguns  entre  seus  inúmeros  trabalhos.
Cumpre, todavia acentuar que aquilo a que mais se dedicou Nuto Sant Anna
foi  a  crônica  histórica,  sobretudo  a  de  São  Paulo.  O  acadêmico  Leão
Machado, referindo-se ao escritor, jornalista e historiador, afirma que Nuto
Sant Anna "legou à sua província e à sua pátria,  em milhares de páginas

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa824/tarsila-do-amaral
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/


8

impressas, o fruto do seu esforço e do seu pensamento criador". Nuto Sant
Anna faleceu em São Paulo a 2 de janeiro de 1975.

(MARTINS, 1992)

9. Bruno Rudolfer - Sub-Divisão de Documentação Social

Engenheiro militar tcheco Bruno Rudolfer, que era professor de Estatística da Escola Livre de

Sociologia e Política (ELSP). Foi tesoureiro da Sociedade de Sociologia de São Paulo:

Com a decretação do Ato Municipal 1146 de 4 de julho de 1936, cerca de um
ano depois da criação do DC, o setor passava a ser denominado Subdivisão
de  Documentação  Social  e  Estatísticas  Municipais  e  passam  a  ser  suas
atribuições  organizar  as  estatísticas  do  município  referentes  tanto  às
repartições da Prefeitura quanto ao recenseamento da população, padronizar
e  aprimorar  os  procedimentos  de  registro  e  coleta  de  dados,  realizar
levantamentos  sobre  as  situações  sociais  e  econômicas  do  município  e
inquéritos sobre os padrões de vida da população.16

Fabio Prado, ao contratar o engenheiro pretendia criar uma base para o censo municipal que

possibilitariam a distribuição do serviço público pelo munícipio:

A  chegada  de  Bruno  Rudoler  para  a  organização  da  Divisão  de
Documentação Social e Estatística do Departamento de Cultura de São Paulo
foi  decisiva  para  dar  um cunho científico  às  pesquisas  do  departamento.
Rudolfer se casou com Noemi Silveira, professora de Sociologia na ELSP.

(DINIZ, 2010 p. 136)

10. Luiz Caldôra17 - Seção Gráfica

Formou-se no Ginásio Nossa Senhora do Carmo em 1919. (Gymnasio Nossa Senhora do 

Carmo, Correio Paulistano, 5 de dezembro de 1919, p. 7)

11. Amador Bueno Machado Florence (Amador Florence) - Divisão de Turismo e Divertimentos

Públicos

16 MONTEIRO, L. Administração Pública e desenvolvimento científico na gestão de Fábio Prado (1935-1938). 
Anais do XVI Encontro Regional de História da ANPUH-RIO: saberes e práticas científicas. 2014. Disponivel 
em: <http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/resources/anais/28/1400540908_ARQUIVO_Luciano   
MonteiroAdministracaopublicaedesenvolvimentocientificonagestaodeFabioPrado_1935-1938_.pdf> Acesso em: 
30 de Jun. 2017. ISBN: 978-85-65957-03-8
17Conferir  mais  dados  em:  <http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=090972_08&pa
g  fis  =28051  &url=http://memoria.bn.br/docreader#> Acesso em: 30 de Jun. 2017.

http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=090972_08&pagfis=28051&url=http://memoria.bn.br/docreader
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=090972_08&pagfis=28051
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=090972_08&pagfis
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=090972_08&pag
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=090972_08&pag
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=090972_08&pa
http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/resources/anais/28/1400540908_ARQUIVO_LucianoMonteiro-AdministracaopublicaedesenvolvimentocientificonagestaodeFabioPrado_1935-1938_.pdf
http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/resources/anais/28/1400540908_ARQUIVO_LucianoMonteiro-AdministracaopublicaedesenvolvimentocientificonagestaodeFabioPrado_1935-1938_.pdf
http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/resources/anais/28/1400540908_ARQUIVO_Luciano
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Filho  de  Antonie  Hércule  Florence,  conhecido  como  Hércules  Florence,  precursor  da

fotografia no  Brasil.  Há  pouca  bibliografia,  um artigo  descreve  a  atuação  de  Amador  Florence

Sobrinho no Diário Nacional:18

Em 1929 assumiram a chefia da redação Paulo Duarte e Amador Florence
Sobrinho;  a  gerência  passou  a  ser  exercida  pelo  poeta  e  escritor  Sérgio
Milliet.  A partir  de  então,  tornaram-se  frequentes  matérias  assinadas  por
Mário de Andrade e Manuel Bandeira. A tiragem do jornal por essa época
vinha apresentando um aumento acentuado, o que estava demandando uma
ampliação das instalações e a busca de novos recursos financeiros.  

É possível que seja o Amador Florence. Evidências sólidas encontramos apenas nas fontes

primárias,19 mas poucas fontes secundárias sobre Florence.

12. Corrêa Junior - Seção de Turismo

Foram encontrados vários registros homônimos, embora nenhum tenha sido confirmado.

13. Manoel Martins Ferreira - Seção de Divertimentos Públicos

Uma referência encontrada foi no dicionário de ruas digital da prefeitura do município de São

Paulo:20

Manoel  Martins  Ferreira,  servidor  emérito,  nasceu  em 13 de  outubro  de
1899. Era chefe de seção de Divertimentos Públicos, exerceu tal chefia por
vinte e cinco anos. Foi funcionário da Prefeitura do Município de São Paulo
durante quarenta e dois anos. Sua competência e dedicação possibilitaram-
lhe o aproveitamento em caráter definitivo e seguidas promoções na carreira.
Exerceu  a  Gerência  do  Montepio  do  Município,  a  Chefia  da  Divisão  de
Fiscalização Fazendária, e integrou, na qualidade de membro, o Conselho
Administrativo do Montepio Municipal, onde recebeu o título de Servidor
Emérito. Faleceu em 24 de abril de 1968.

14. Aníbal Machado

18Foi possível encontrar a citação que indica que Amador estaria trabalhando no jornal antes de assumir a 
Divisão de Turismo. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/DI
%C3%81RIO%20NACIONAL.pdf> Acesso em: 30 de Jun. 2017.
19Sobre  um concurso  de  Concurso  de  Motivos  Ornamentais  do  Restaurante  do  Turismo em 1937 pode-se
conferir a documentação: SÃO PAULO (Município). Secretaria de Cultura. DPH. Arquivo Histórico Municipal
de  São Paulo.  Fundo Departamento  de Cultura,  PROCESSO 78293/1037;  e  um concurso  de  marchinhas  e
sambas que se restringissem a questão da cidade em: SÃO PAULO (Município). Secretaria de Cultura. DPH.
Arquivo  Histórico  Municipal  de  São  Paulo.  Fundo  Departamento  de  Cultura,  PROCESSO  76144/1935.  A
localização foi encontrada na dissertação: SOUSA, R.V.B. O Concurso Mário de Andrade de Monografias sobre
o  Folclore  Nacional  no  panorama  dos  estudos  folclóricos  brasileiros  (1946-1975).  Dissertação  (Mestrado)
USP¸2016.
20Disponível em: <http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/ListaLogradouro  .aspx> 
Acesso em: 30 de Jun. 2017.

http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/ListaLogradouro.aspx
http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/ListaLogradouro
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/DI%C3%81RIO%20NACIONAL.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/DI%C3%81RIO%20NACIONAL.pdf
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Pela enciclopédia Itaú Cultural:

Aníbal  Monteiro Machado (Sabará MG 1894 -  Rio de Janeiro RJ 1964).
Contista, ensaísta e professor. Passa a maior parte da infância em sua cidade
natal.  Faz o curso ginasial  em Belo Horizonte  e o secundário no Rio de
Janeiro, onde começa a estudar na Faculdade Livre de Direito. Em 1913,
retorna  a  Belo  Horizonte,  e  conclui  o  curso  de  direito,  em 1917.  Nesse
período, publica alguns textos literários na revista Vida de Minas. Em 1923,
passa a residir no Rio de Janeiro, e sua casa se torna, em pouco tempo, um
ponto de encontro cultural importante da cidade, reunindo escritores, artistas
plásticos e artistas teatrais.  Autor de uma pequena, mas significativa obra
literária, o nome do escritor mineiro é, assim, especialmente lembrado pela
sua intensa atuação intelectual, a ponto de o crítico Raúl Antelo afirmar que
Aníbal Machado "representa, para o Rio de Janeiro, aquilo que Mário de
Andrade  significou  para  São  Paulo  dos  anos  1930  e  1940:  um
arregimentador  -  animador  cultural,  introdutor  das  vanguardas  políticas,
intelectual empenhado e partidário". Machado escreve seu primeiro conto -
O Rato, o Guarda-Civil e o Transatlântico - em 1925, publicado na revista
Estética. Participa da segunda fase do movimento antropofágico. Na década
de 1930, funda com Apparício Torelly (o barão de Itararé) o periódico  O
Jornal do Povo, de vida curta. Colabora ainda com revistas e suplementos
literários de importantes  jornais  como  O Correio da Manhã e  Diário do
Povo. Em 1941, é publicada uma de suas palestras, proferida nesse ano, com
o título  O Cinema e Sua Influência na Vida Moderna.  No mesmo ano, é
responsável pela organização da divisão de arte moderna do Salão Nacional
de  Belas  Artes  (SNBA).  Lança,  três  anos  depois,  seu  primeiro  livro  de
contos,  Vila  Feliz,  e  é  eleito  presidente  da  Associação  Brasileira  de
Escritores. Organiza, em 1945, o 1º Congresso Brasileiro de Escritores, em
São Paulo, no qual  diversos autores elaboram a Declaração de Princípios
contra a ditadura de Getúlio Vargas (1882 - 1954). Em seus últimos anos de
vida,  traduz e adapta,  para  O Tablado,  grupo teatral  amador que ajuda a
fundar com sua filha, a dramaturga  Maria Clara Machado (1921 - 2001),
textos e peças de importantes escritores, como do tcheco Franz Kafka (1883
-  1924),  do  francês  George  Bernanos  (1888  -  1948),  e  do  russo  Anton
Tchekhov (1860 - 1904).

Comentário Crítico

A parcela da obra ficcional mais lembrada de Aníbal Machado compreende um romance e um conjunto
significativo  de  contos  em que  se  percebe  certa  filiação  estética  ao  surrealismo.  Trata-se,  porém,  de  uma
incorporação muito particular das propostas desse movimento de vanguarda francês,  que leva o crítico Raúl
Antelo a falar em "surrealismo periférico". Essa denominação se explica pelo fato de o escritor incorporar em
sua obra alguns dos procedimentos típicos da vanguarda surrealista, como os processos relativos ao mecanismo
do inconsciente  segundo  Sigmund  Freud,  fundador  da  psicanálise,  os  sonhos,  os  atos  falhos,  os  lapsos  de
memória,  o  retorno  à  infância,  a  recorrência  aos  mitos  ancestrais  e  mesmo a  escrita  automática,  mas  sem
abandonar  certos  preceitos  de  verossimilhança  da  estética  realista.  Trata-se,  em  suma,  de  aproximar
procedimentos estéticos opostos ou mesmo excludentes.

Por isso o crítico Cavalcante Proença, em um dos principais estudos sobre a obra de Machado, emprega
a imagem dos "balões cativos" para caracterizar uma ficção que se desenvolve em zona fronteiriça, ora calcando
o pé no chão da realidade, ora deixando-se arrebatar pelo imaginário, pairando no mundo onírico, e oscilando,
desse modo, entre sonho e vigília, espírito e matéria. Se o escritor explora o insólito, nem por isso se abandona a
ele, libertando-se das amarras do real. A aparente indecisão por parte do escritor mineiro quanto à adesão às
propostas do surrealismo, sem abandonar de vez o apego ao realismo miúdo é compreendida por Fausto Cunha
de outra maneira: segundo o crítico, Machado acredita que a "renovação deveria se fazer dentro de estruturas
perfeitamente fixadas".

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa109243/maria-clara-machado
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo206275/o-tablado
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo355/arte-moderna
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Por isso a relativa adesão ao surrealismo não chega a alcançar a experimentação formal que caracteriza
as propostas mais radicais dessa vanguarda francesa liderada por André Breton. O mais longe a que chega
Machado é o emprego da escrita automática, técnica que sugere a livre associação de ideias como o recurso
narrativo de apenas um dos contos:  O Monólogo de Tuquinha Batista. Nos demais contos, o escritor tende a
formas mais convencionais. Sua linguagem e estilo sóbrios têm sido caracterizados como clássicos, o que leva
Proença a sugerir  que os  textos do escritor  mineiro deveriam servir  "para o ensino da técnica literária  nas
escolas".  Cunha  diz  ainda  que  a  "um  escritor  como  Aníbal  repugnava  escrever  mal,  escrever  desleixado.
Primeiro, porque não saberia fazê-lo sem sair do natural; e segundo, porque esse não era o caminho autêntico da
renovação. A renovação deveria fazer-se dentro da língua, incorporando suas conquistas". A sobriedade do estilo
de Machado não dispensa, entretanto, o emprego da ironia em alguns de seus melhores contos, como Viagem ao
Seio de Duília.

O conjunto de contos de Machado é originalmente publicado com o título de  Vila Feliz. Em segunda
edição, o volume, ampliado, passa a ser denominado  Histórias Reunidas. Ainda em uma edição posterior, de
1965, acrescido de seu primeiro conto, de 1925, é publicado com novo título:  A Morte da Porta-Estandarte e
Outras Histórias. O volume chega a ser publicado como Tati, a Garota e Outras Histórias. Além dos contos,
Machado ensaia a sondagem do inconsciente,  na esteira das lições  surrealistas,  em outro gênero,  num livro
menos lembrado:  O ABC das Catástrofes e a Topografia da Insônia, que ele denomina de ensaio poemático.
Publicado separadamente em 1951, em edição com tiragem limitada, esse ensaio poemático é, depois, recolhido
em outro livro:  Cadernos de João,  que reúne escritos de Aníbal Machado em gêneros diversos (poemas em
prosa, aforismo etc.).

Já seu romance  João Ternura, Lírico e Vulgar é um livro, ao que parece, iniciado ainda em 1926 e
anunciado por muitos anos, a ponto de virar lenda, segundo Otto Maria Carpeaux (1900 - 1978)mas só vindo a
ser publicado postumamente, em 1965, quando alguns de seus procedimentos caracteristicamente modernistas
permitiriam aproximá-lo de Macunaíma, de Mário de Andrade (1893 - 1945), ou de Serafim Ponte Grande, de
Oswald de Andrade (1890 - 1954).
(ANÍBAL Machado. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural,
2017. Disponível  em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa7219/anibal-machado>.  Acesso em: 21 de
jul. 2017. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7)
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ANEXO 2 – Grupos

a) Grupo Santa Helena

Apelidado por Mário de Andrade de “Artistas Proletários”, reuniam artistas distantes da elite

artística no Palacete Santa Helena (construído na década de 1920 e destruído em 1971, onde hoje se

localiza a Estação Sé do Metrô):

O primeiro deles é  Francisco Rebolo, que instala seu escritório de empreiteiro e
artista-decorador na sala número 231 e começa a pintar, em 1935. Nesse ano Mário
Zanini divide  a  sala  com  Rebolo,  posteriormente  alugando  a  de  número  233,
compondo a célula inicial do futuro agrupamento. Em datas diversas, uniram-se a
eles,  por ordem de chegada,  Manoel Martins,  Fulvio Pennacchi,  Bonadei,  Clóvis
Graciano, Alfredo Volpi, Humberto Rosa e Rizzotti. O ambiente criado nas salas de
trabalho é de troca mútua, dividindo-se os conhecimentos técnicos de pintura e as
sessões  de  modelo  vivo,  decidindo  sobre  a  remessa  de  obras  aos  salões  e
organizando as famosas excursões de fim de semana aos subúrbios da cidade para
execução da pintura ao ar livre. Relativamente afastado do meio artístico da época, o
grupo só foi notado em outubro de 1936 por pintores mais experientes como Rossi
Osir e  Vittorio Gobbis,  por  ocasião da mostra  Exposição  de  Pequenos Quadros,
organizada pela Sociedade Paulista de Belas Artes no Palácio das Arcadas. Mas é
como participantes da  Família Artística Paulista - FAP, - agremiação co-fundada e
dirigida  por  Rossi  Osir,  responsável  por  elaboração  de  salões  -,  que  ganham
visibilidade  pública  e  passam  a  ser  conhecidos  pela  crítica  especializada  como
Grupo Santa Helena. Durante a curta duração dos ateliês conjuntos no palacete da
Sé,  não  apresentam nenhuma exposição  de  seus  trabalhos  sob  essa  rubrica.  Em
1939, após visita ao 2º salão organizado pela FAP, Mário de Andrade (1893 - 1945)
identifica e tenta conceituar pela primeira vez a existência de uma "escola paulista",
caracterizada por seu modernismo moderado, ocupando o campo litigioso entre as
experimentações formais da vanguarda dos anos 1920 e o academismo ainda vigente
no meio paulistano. Como elemento de unificação entre os expositores, enfatiza a
preocupação com o apuro técnico, a volta à tradição do fazer pictórico e o interesse
pela representação da realidade concreta. Somente em 1944, em texto dedicado a
Clóvis Graciano, Mário de Andrade lança a tese de que a origem proletária ou da
pequena burguesia é o elo e elemento determinante na plástica do grupo. [...] Em
geral, esses artistas têm sua formação básica em escolas profissionalizantes, como o
Liceu de Artes e Ofícios e a Escola Profissional Masculina do Brás. Os que estudam
no exterior passam ao largo dos ateliês e escolas freqüentados pelos modernistas de
1922. Na época do Santa Helena ganham, em sua maioria, a vida como artesãos ou
pintores-decoradores, o que contribui para a consciência artesanal de suas obras. A
pintura  de  cavalete  é  realizada  nos  momentos  de  folga.  A influência  européia  -
principalmente do impressionismo e pós-impressionismo, do novecento italiano e do
expressionismo - que se faz sentir na produção dos santelenistas se dá pela leitura de
livros e revistas e por exposições que chegam do exterior. O apego à representação
da realidade leva-os a pintar principalmente paisagens, cujos focos são as vistas dos
subúrbios e arredores da cidade, as praias visitadas nos fins de semana, a paisagem
urbana. Percebe-se a preferência por locais anônimos no limite entre o campo e a
cidade. A despeito das diferenças estilísticas entre eles, identifica-se em suas obras
uma  preferência  por  tons  rebaixados,  de  fatura  fosca,  dando  uma  tonalidade
acinzentada  aos  quadros.  Outros  gêneros  foram  trabalhados  pelo  Grupo  Santa
Helena, como a natureza-morta, o retrato e auto-retrato. Com a dissolução natural do
grupo,  que  começa  a  se  desfazer  no  fim  da  década  de  1930,  seus  artistas
desenvolvem, muitas  vezes  com resultados desiguais,  carreiras  individuais.  Entre
eles, Alfredo Volpi é com certeza o que mais se destaca. Vale notar que artistas não-
pertencentes ao Santa Helena guardam semelhanças estilísticas com os integrantes
do grupo. Tais semelhanças apontam, com mais força e coesão, uma nova posição

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo897/auto-retrato
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo364/retrato
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo360/natureza-morta
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3784/expressionismo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo886/novecento
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo891/pos-impressionismo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3638/impressionismo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo349/academicismo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa20650/mario-de-andrade
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21363/vittorio-gobbis
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa24706/rossi-osir
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa24706/rossi-osir
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3643/pintura-ao-ar-livre
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa24628/rizzotti
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa202309/humberto-rosa
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1610/alfredo-volpi
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa5507/clovis-graciano
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa5507/clovis-graciano
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9497/bonadei
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18765/fulvio-pennacchi
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9438/manoel-martins
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8627/mario-zanini
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8627/mario-zanini
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8632/francisco-rebolo
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artística em São Paulo, autônoma em relação ao modernismo dos anos 1920 sem ser
acadêmica.

(GRUPO Santa Helena. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em:

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo520054/grupo-santa-helena>. Acesso
em: 21 de Jul. 2017. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7)

b) Grupo Seibi

Grupos de artistas japoneses e descendentes de japoneses:

O grupo, formado em 1935, conta inicialmente com a participação de Tomoo Handa
(1906 - 1996), Hajime Higaki (1908 - 1998), Shigeto Tanaka (1910 - 1970), Kiyoji
Tomioka  (1844  -  1985),  Takahashi  (1908  -  1977),  Yuji  Tamaki  (1916  -  1979),
Yoshiya Takaoka (1909 -  1978) e  o poeta e  jornalista,  Kikuo Furuno.  Em 1938,
aderem ao grupo Masato Aki e o escultor Iwakichi Yamamoto (1914). O objetivo
dessa reunião de artistas é a criação de um espaço para a produção, a divulgação e
principalmente a discussão e a crítica das obras produzidas. Sem uma sede própria,
eles se reúnem por um período na residência de Tomoo Handa, na Rua Alagoas 32 e,
posteriormente, no porão de uma sociedade beneficente japonesa,  situada na Rua
Santa Luzia. Em grande parte, os artistas que compõem o Seibi têm sua formação
artística inteiramente realizada no Brasil. Estudam desenho e modelo vivo na Escola
de Belas Artes de São Paulo ou frequentam a Escola Profissional Masculina do Brás.
Todos são imigrantes japoneses e possuem outro meio de sobrevivência, além do
trabalho artístico. Com obras que se diferenciam da produção acadêmica - tanto pela
proposta cromática quanto pela ausência de preocupação em retratar  fielmente a
realidade  -,  os  artistas  japoneses  se  dedicam  principalmente  aos  gêneros  da
paisagem, do retrato e da natureza morta. Frequentemente realizam viagens à praia
ou saem para pintar nos arredores dos bairros da Aclimação, Cambuci e Liberdade.
Na Escola de Belas Artes, entram em contato com os integrantes do Grupo Santa
Helena, em especial com Mario Zanini (1907 - 1971), Francisco Rebolo (1902 -
1980), Fulvio Pennacchi (1905 - 1992) e Clóvis Graciano (1907 - 1988). A primeira
exposição realizada pelo grupo ocorre em 1938, na sede do Clube Japonês, na Rua
Riachuelo 11. Pela pouca divulgação a mostra não tem grande repercussão. A partir
de  1942,  em  decorrência  da  2ª  Guerra  Mundial,  as  reuniões  e  agremiações  de
japoneses e alemães ficaram proibidas no país. O grupo se dispersa, só voltando a se
reunir em março de 1947. Nessa nova fase, outros artistas passam participar, entre
eles Manabu Mabe (1924 - 1997), Tikashi Fukushima (1920 - 2001), em torno de
quem se articulará o grupo Guanabara, Tomie Ohtake (1913) e Flávio-Shiró (1928),
entre  outros.  Em 1952,  é  criado  o  salão  Seibi  Kai,  que  se  estenderá  até  1970,
realizando um total de 14 mostras. Esses salões foram de grande importância para a
projeção dos trabalhos realizados pelos artistas nipo-brasileiros.

(GRUPO Seibi. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São
Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em:

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo460323/grupo-seibi>. Acesso em: 21 de
jul. 2017. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7)
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ANEXO 3

LEI Nº 378, DE 13 DE JANEIRO DE 1937
Dá nova organização ao Ministério da educação e Saúde Pública.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o PODER LEGISLATIVO decreta e eu sanciono a seguinte lei:

[…]

CAPITULO II
 DOS ORGÃOS DE DIRECÇÃO
SECÇÃO I
Disposição preliminar.  
     Art. 5º Os orgãos de direcção, cujo conjuncto fórma a Secretaria do Estado, são os seguintes:
a) Gabinete do Ministro;
b) orgãos de administração geral;
c) orgãos de administração especial;
d) orgãos complementares.
SECÇÃO II
Do Gabinete do Ministro.  
     Art. 6º Ao Gabinete do Ministro, dirigido por um chefe de gabinete, incumbirá a execução do 
expediente relacionado immediatamente com o Ministro.  
     Paragrapho unico. O pessoal do Gabinete do Ministro será da confiança immediata do Ministro, e 
de nomeação deste.
SECÇÃO III
Dos orgãos de administração geral
     Art. 7º Os orgãos de administração geral são os seguintes:
a) Directoria de Pessoal;
b) Directoria de Contabilidade.
      § 1º A' Directoria de Pessoal incumbirá o expediente concernente á administração do pessoal. 
      § 2º A' Directoria de Contabilidade incumbirá o expediente relativo á execução da contabilidade e 
á administração do material.
SECÇÃO IV
 Dos orgãos de administração especial
     Art. 8º Os orgãos de administração especial são os seguintes:
a) Departamento Nacional de Educação;
b) Departamento Nacional de Saude.
     Paragrapho unico. Para collaborar, nas actividades do Departamento Nacional de Educação e do 
Departamento Nacional de Saude, funccionará a Directoria de Estatistica, subordinada directamente ao
Ministro. 
     Art. 9º Ao Departamento Nacional de Educação caberá a administração das actividades relativas á 
educação escolar e á educação extraescolar, que sejam da attribuição do Ministerio. 
     Art. 10. O Departamento Nacional de Educação compor-se-á do gabinete do director geral, de um 
serviço de expediente e das oito seguintes divisões, cada uma a cargo de um director de comprovada 
competência: 
a) Divisão de ensino Primario;
b) Divisão de Ensino Industrial;
c) Divisão de Ensino Commercial;
d) Divisão de Ensino Domestico;
e) Divisão de Ensino Secundario;
f) Divisão de Ensino Superior;
g) Divisão de Educação Extraescolar;
h) Divisão de Educação Physica.
     Art. 11. Pela Divisão de Ensino Primario, Divisão de Ensino Industrial, Divisão de Ensino 
Commercial, Divisão de Ensino Domestico, Divisão de Ensino Secundario e Divisão de Ensino 
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Superior correrá respectivamente, a administração das actividades relativas ao ensino primario, ao 
ensino industrial, ao ensino commercial, ao ensino domestico, ao ensino secundario e ao ensino 
superior.  
     Paragrapho unico. A administração das actividades relativas ao ensino normal e ao ensino 
emendativo, nas suas differentes modalidades, correrá pelas divisões que a ellas corresponderem. 
     Art. 12. Pela Divisão de Educação Extraescolar e divisão de Educação Physica correrá, 
respectivamente, a administração das actividades relativas á educação extraescolar e á educação 
physica. 
     Art. 13. Ao Departamento Nacional de Saude incumbirá a administração das actividades relativas á 
saude publica e á assistencia medico-social, que sejam da competencia do Ministerio. 
     Art. 14. O Departamento Nacional de Saude compor-se-á do gabinete do director geral, de um 
serviço de expediente e das quatro seguintes divisões, cada uma a cargo de um director 
reconhecidamente especializado: 
a) Divisão de Saude Publica;
b) Divisão de Assistencia Hospitalar;
c) Divisão de Assistencia a Psychopathas;
d) Divisão de Amparo á Maternidade e á Infancia.
     Art. 15. Pela Divisão de Saude Publica correrá a direcção dos serviços relativos á saude publica, de 
caracter nacional, bem como dos que, de caracter local, sejam executados pela União. Competir-lhe-á 
ainda promover a cooperação da União nos serviços locaes, por meio do auxilio e da subvenção 
federaes, fiscalizando o emprego dos recursos concedidos. 
     Art. 16. Pela Divisão de Assistencia Hospitalar correrá a direcção dos serviços relativos á 
assistencia hospitalar, de caracter nacional, bem como dos que, de caracter local, sejam executados 
pela União. Competir-lhe-á, ainda, promover a cooperação da União nos serviços locaes, por meio do 
auxilio e da subvenção federaes, fiscalizando o emprego dos recursos concedidos. 
     Art. 17. Pela Divisão de Assistencia a Psychopathas correrá a direcção dos serviços relativos á 
assistencia a Psychopathas e á prophylaxia mental, de caracter nacional, bem como dos que, de 
caracter local, sejam executados pela União competir-lhe-á ainda promover a cooperação da União nos
serviços locaes, por meio do auxilio e da subvenção federaes fiscalizando o emprego dos recursos 
concedidos. 
     Art. 18. Pela Divisão de Amparo á Maternidade e á Infancia correrá a direcção dos serviços 
relativos ao amparo á maternidade e á saude da criança, de caracter nacional, bem como dos que, de 
caracter local, sejam executados pela União Competir-lhe-á ainda promover a cooperação da União 
nos serviços locaes, por meio do auxilio e da subvenção federaes, fiscalizando o emprego dos recursos
concedidos. 
     Art. 19. A' Directoria de Estatística compete a organização da estatística dos assumptos da 
competencia do Ministerio, bem como a divulgação de seus resultados.
SECÇÃO V
Dos orgãos complementares
     Art. 20. Os orgãos complementares são os seguintes:
a) Commissão de Efficiencia;
b) Serviço Jurídico;
c) Serviço de Publicidade;
d) Bibliotheca;
e) Serviço de Communicações;
f) Portaria.
     Art. 21. A Commissão de Efficiencia se destina a estudar e propor, permanentemente, as medidas 
que devam ser tomadas, para que a administração geral do Ministerio (organização do pessoal, do 
material e da contabilidade bem como o funccionamento burocratico) se faça com regularidade, 
rapidez e economia. 
     Art. 22. Ao Serviço Jurídico incumbe, nos trabalhos do Ministerio, o estudo de toda a materia que 
envolva indagação de natureza jurídica. 
     Art. 23. O Serviço de Publicidade tem por objecto fazer, de modo permanente, a divulgação, por 
todos os meios de publicidade, dos assumptos do Ministerio, que devam ser levados ao conhecimento 
do publico, bem como promover a collecta de dados para a feitura do relatorio annual do Ministro e de
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outras publicações do mesmo genero. 
     Art. 24. A' Bibliotheca incumbe fazer a acquisição, a classificação, a guarda e a conservação dos 
livros e demais; impressos necessarios aos trabalhos da Secretaria do Estado. 
     Art. 25. O Serviço de communicações se destina a promover as communicações internas e externas 
dos orgãos direcção. 
     Art. 26. A' Portaria compete fazer a guarda, a conservação e a limpeza das dependencias destinadas 
aos orgãos de direcção.
CAPITULO III
 DOS ORGÃOS DE EXECUÇÃO
 SECÇÃO I
Disposição preliminar
     Art. 27. Os orgãos de execução são os seguintes:
a) serviços intermediarios;
b) serviços relativos á educação;
c) serviços relativos á saude;
d) serviços auxiliares.
SECÇÃO II
Dos serviços intermediarios
     Art. 28. Os serviços intermediarios são as seguintes:
a) delegacias federaes de educação;
b) delegacias federaes de saude.
     Art. 29. Em cada uma das regiões de que trata o art. 4º desta lei serão estabelecidas uma delegacia 
federal de educação e uma delegacia federal de saude. 
      § 1º Na 1ª Região não será estabelecida a delegacia federal de saude, ficando, ahi, as funcções a 
ella concernentes directamente a cargo do Departamento Nacional de Saude. 
      § 2º As delegacias terão suas sédes, respectivamente, nas seguintes cidades : Rio de Janeiro, 
Belém, Fortaleza, Recife, Cidade do Salvador, São Paulo, Porto Alegre e Bello Horizonte. 
      § 3º poderão ser creadas sub-delegacias federaes de educação e sub-delegacias federaes de saude 
nos Estados, que não forem séde de região e no Territorio do Acre.
     Art. 30. A's delegacias federaes de educação competirá fazer a inspecção dos serviços federaes de 
educação, promover a fiscalização dos estabelecimentos de ensino reconhecidos federalmente, e ainda 
exercer as actividades que se tornarem necessarias á effectivação da collaboração da União nos 
serviços locaes de educação escolar e de educação extraescolar. 
      § 1º Estas delegacias serão dirigidas por delegados federaes de educação, que serão auxiliados por 
technicos de educação. 
      § 2º Os inspectores de ensino ficarão incorporados ás delegacias federaes de educação. 
     Art. 31. A's delegacias federais de saude competirá fazer a inspecção dos serviços federaes de 
saude, e ainda superintender as actividades que se tornarem necessarias á effectivação da collaboração 
da União nos serviços locaes de saude publica e de assistencia medico-social.  
     Paragrapho unico. Estas delegacias serão dirigidas por delegados federaes de saude, que serão 
auxiliados por medicas sanitaristas, medicas clínicos e medicas psychiatras.

[...]

SECÇÃO III
 Dos serviços relativos á educação
1) Disposição geral.  
     Art. 33. Os serviços relativos á educação, orgãos destinados a executar actividades de educação 
escolar ou de educação extraescolar, são os constantes da presente lei e os que posteriormente venham 
a ser instituídos.  
     Paragrapho unico. Taes serviços serão regulados por leis especiaes, ficando, porém, desde já, 
estabelecidas as disposições dos artigos que se seguem. 2) Instituições de educação escolar.
     Art. 34. A Universidade do Rio de Janeiro e a Universidade Technica Federal se reunirão para 
formar a Universidade do Brasil. 
     Art. 35. Além da Universidade do Brasil, manterá a União, como serviços publicos federaes, os 
seguintes estabelecimentos de ensino superior; Faculdade de Direito do Recife, Faculdade de Direito 
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do Ceará, Faculdade da Medicina da Bahia, Faculdade de medicina de Porto Alegre e Escola 
Polytechnica da Bahia. 
     Art. 36. O Collegio Pedro II é mantido como estabelecimento padrão do ensino secundario, 
fundamental e complementar. 
     Art. 37. A Escola Normal de Artes e Officios Wencesláo Braz e as escolas de aprendizes artífices, 
mantidas pela União, serão transformadas em lyceus, destinados ao ensino profissional, de todos os 
ramos e gráos.  
     Paragrapho unico. Novos lyceus serão instituidos, para propagação do ensino profissional, dos 
varios ramos e gráos, por todo o territorio do Paiz. 
     Art. 38. São mantidos o Instituto Benjamim Constant e o Instituto Nacional de Surdos Mudos, 
destinados ao ensino commum e especializado, respectivamente, para cégos e para surdos-mudos, e 
ainda como centros de pesquisa pedagogicas, funccionando, neste ultimo caso, como orgãos 
collaboradores do Instituto Nacional de Pedagogia. 
     Art. 39. Fica creado o Instituto Nacional de Pedagogia, destinado a realizar pesquisas sobre os 
problemas do ensino, nos seus differentes aspectos. 
          Paragrapho unico. Fica instituida, como parte integrante do Instituto Nacional de Pedagogia, a 
Commissão de Litetura Infantil, que terá por objectivo estudar o problema da literatura destinada ás 
crianças e aos adolescentes. 
     Art. 40. Fica creado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, destinado a promover e orientar a 
utilização da cineamatographia, especialmente como processo auxiliar do ensino, e ainda como meio 
de educação popular em geral. 3) Instituições de educação extraescolar.
     Art. 41. Fica mantido o Instituto Oswaldo Cruz, como instituição de caracter scientifico, destinada 
á realização de pesquisas no domínio da pathologia experimental e de outros ramos da biologia. 
     Art. 42. O Observatorios Nacional fica constituido de cinco orgãos, a saber :
a) dois observatorios, sendo um delles o que se acha instalado no Districto Federal, e o outro a 
ser installado em montanha;
b) tres estações magneticas, sendo uma dellas a que se acha installada na cidade de Vassouras 
(Estado do Rio de Janeiro) e as outras duas a serem installadas, uma no norte e outra no sul do Paiz.
     Art. 43. Fica mantida a Bibliotheca Nacional, com as attribuições que ora lhe competem. 
      § 1º Fica creada, na Bibliotheca Nacional, para leitura de cegos, uma secção Braille, que será 
dirigida por um cego de comprovada competencia. 
      § 2º Na Bibliotheca Nacional, será mantido o curso de bibliotheconomia ali existente. 
     Art. 44. Fica creado o Instituto Cayrú, que terá por finalidade organizar e publicar a Encyclopedia 
Brasileira. 
     Art. 45. A Casa de Ruy Barbosa se mantém com o objectivo de cultuar a memoria de Ruy Barbosa, 
velando pela sua bibliotheca e todos os objectos que lhe pertenceram, e promovendo a publicação de 
seu archivo e de suas obras completas. 
     Art. 46. Fica creado o Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional, com a finalidade de 
promover, em todo o Paiz e de modo permanente, o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o 
conhecimento do patrimonio historico e artístico nacional. 
      § 1º O Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional terá, além de outros orgãos que se 
tornarem necessarios ao seu funccionamento, o Conselho Consultivo. 
      § 2º O Conselho Consultivo se constituirá do director do Serviço do Patrimonio Historico e 
Artistico Nacional, dos directores dos museus nacionaes de coisas historicas ou artísticas, e de mais 
dez membros, nomeados pelo Presidente da Republica. 
      § 3º O Museu Historico Nacional, o Museu Nacional de Bellas Artes e outros museus nacionaes de
coisas historicas ou artísticas, que forem creados, cooperarão nas actividades do Serviço do 
Patrimonio Historico e Artistico Nacional, pela fórma que fôr estabelecida em regulamento. 
     Art. 47. O Museu Historico Nacional é mantido como estabelecimento destinado á guarda, 
conservação e exposição das relíquias referentes ao passado do Paiz e pertencentes ao patrimonio 
federal.
     Paragrapho unico. No Museu Historico Nacional funccionará o curso de museologia alli existente. 
     Art. 48. Fica creado o Museu Nacional de Bellas Artes, destinado a recolher, conservar e expor as 
obras de arte pertencentes ao patrimonio federal. 
     Art. 49. Fica instituída, como orgão de caracter permanente, a Commissão de Theatro Nacional, a 
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que competirá estudar, em todos os seus aspectos, o problema do theatro nacional, e propôr ao 
Governo as medidas que devam ser tomadas para a sua conveniente solução. 
     Art. 50. Fica instituido o Serviço de Radiodiffusão Educativa, destinado a promover, 
permanentemente, a irradiação de programmas de caracter educativo.  
     Paragrapho unico. Uma vez organizado o Serviço de Radiodiffusão Educativa, ficam as estações 
radiodiffusoras, que funccionem em todo o Paiz, obrigadas a transmittir, em cada dia, durante dez 
minutos, no mínimo, seguidos ou parcellados, textos educativos, elaborados pelo Ministerio da 
educação e Saude, sendo pelo menos metade do tempo de irradiação nocturna.

[...]

CAPITULO IV

 DOS ORGÃOS DE COOPERAÇÃO

     Art. 67. Além do Conselho Nacional de Educação, assistirá o Ministerio o Conselho Nacional de 
Saude.  

     Paragrapho unico. A composição, o funccionamento e a competencia do Conselho Nacional de 
Educação constam da lei nº 174, de 6 de janeiro de 1936, ficando revoltadas as expressões "com 
approvação do Senado Federal do seu artigo 3º; a composição, o funcionamento e a competência de 
Consemo Nacional de Saude constarão de lei especial.

CAPITULO V

DOS FUNCCIONARIOS

     Art. 68. Os cargos publicos, existentes no Ministerio da Educação e Saude, formarão os seguintes 
oito quadros:

a) Quadro I, comprehendendo os serviços localizados na 1ª Região:
b) Quadro II, comprehendendo os serviços localizados na 2ª Região;
c) Quadro III, comprehendendo os serviços localizados na 3ª Região;
d) Quadro IV, comprehendendo os serviços localizados na 4ª Região;
e) Quadro V, comprehendendo os serviços localizados na 5ª Região;
f) Quadro VI, comprehendendo os serviços localizados na 6ª Região;
g) Quadro VII, comprehendendo os serviços localizados na 7ª Região;
h) Quadro VIII, comprehendendo os serviços localizados na 8ª Região.

     Art. 69. Os serviços do Ministerio da Educação e Saude serão executados: 

a) pelos funccionarios em commissão e effectivos, que são aquelles cujos cargos constam das 
tabellas annexas á lei nº 284, de 28 de outubro de 1936 (Ministerio da Educação e Saude Publica), 
com as addições, suppressões e transformações feitas pela presente lei;
b) pelo pessoal extranumerario.
     Art. 70. Ficam creados, no quadro I, os seguintes cargos effectivos: 2 medicos sanitaristas da classe 
M; 4 medicos sanitaristas da classe L; 4 medicos sanitaristas da classe K; 3 officiaes administrativos 
da classe L; 10 officiaes administrativos da classe J; 8 technicos de educação da classe L; 16 technicos
de educação da classe K; 20 technicos de educação da classe J ; 24 technicos de educação da classe I; 
1 tachygrapho da classe J; 1 tachygrapho da classe I; 1 desenhista da classe G; 3 desenhistas da classe 
F; 1 Bibliothecario da classe F; 1 archivista da classe F; 1 conservador da classe J; 2 conservadores da 
classe I; 3 conservadores da classe H; 4 conservadores da classe G; e 5 zeladores da classe C.

     [...]
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     Art. 72. Ficam creados, no quadro I, os seguintes cargos em commissão: 1 director do padrão P 
(Serviço de Aguas e Esgotos do Districto Federal) ; 12 directores de divisão do padrão N 
(Departamento Nacional de Educação e Departamento Nacional de Saude) 1 consultor jurídico do 
padrão N (Serviço Jurídico) ; 7 directores do padrão N (Instituto Nacional de Pedagogia, Instituto 
Nacional de Cinema Educativo, Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional. Instituto 
Nacional de Saude Publica. Instituto Nacional de Puericultura, Serviço de Propaganda e Educação 
Sanitaria e Serviço de Saude Publica do Districto Federal) ; 1 director do padrão M (Instituto Cayrú) ; 
1 inspector do padrão M (Serviço de Saude Publica do Districto Federal) ; 4 directores do padrão L 
(Museu Nacional de Bellas Artes, Serviço de Radio-diffusão Educativa, Hospital Psychiatrico e 
Hospital Estacio de Sá) : 2 chefes de serviço do padrão L (Serviço de Publicidade e Serviço de 
Communicações) ; 1 superintendente do padrão L (Serviço de Transportes) ; e 1 superintendente do 
padrão K (Serviço Graphico). 

     [...]

     Art. 76. O provimento de qualquer cargo ou funcção no Ministerio da Educação e Saude não poderá
ser feito senão em virtude de nomeação do Presidente da Republica ou de contracto do Ministro, nos 
termos da legislação vigente; sendo vedado, por conta de dotações orçamentarias, qualquer pagamento
a pessoal que não tiver sido admittido por esta fórma.

 […]

     Art. 78. Os delegados federaes de educação serão escolhidos dentre os technicos de educação e os 
delegados federaes de saude, dentre os medicos sanitaristas e os medicas clínicos, do Ministerio da 
Educação e Saude. 
     [...]     
     Art. 83. E' obrigado a trabalhar, no serviço da respectiva repartição, pelo menos seis horas, em cada
dia util, salvo aos sabbados, em que o expediente poderá ser reduzido a tres horas, o pessoal 
administrativo de todo o Ministerio da Educação e Saude, bem como todo o demais pessoal da 
Secretaria de Estado. 

     Art. 84. Estarão sujeitos ao regime de tempo integral os delegados federaes de educação e os 
delegados federaes de saude, bem como os technicos de educação, os medir os sanitaristas, os medicas
clínicos e os medicos psychiatras, que com elles trabalhem. 

     Art. 85. Quando, em virtude de lei, a direcção de um serviço não fôr attribuida a cargo em 
commissão, mas couber a funccionario, effectivo ou em commissão, do mesmo serviço, poder-se-á 
pagar-lhe uma gratificação de funcção, que igualmente deve ser estabelecida por lei. 

     Art. 86. Fica estabelecida, para cada um dos directores dos seguintes estabelecimentos de ensino: 
Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de Odontologia, Escola de Minas, Instituto 
Nacional de Musica e Escola Nacional de Bellas Artes (da actual Universidade do Rio de Janeiro), 
Escola Polytechnica e Escola Nacional de Chimica (da actual Universidade Technica Federal), 
Collegio Pedro II (internato) e Collegio Pedro II (externato), a gratificação de funcção de 9:600$000 
annuaes.
[...]

    Art. 90. Ficam instituidas a Conferencia Nacional de Educação e a Conferencia Nacional de Saude, 
destinadas a facilitar ao Governo Federal o conhecimento das actividades concernentes á educação e á 
saude, realizadas em todo o Paiz, e a oriental-o na execução dos serviços locaes de educação e de 
saude, bem como na concessão do auxilio e da subvenção federaes.
     [...]
     Art. 119. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, por conta da 
dotação de réis 86.813 : 193$400, constante da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 23, sub-
consignação nº 2, do orçamento do Ministério da Educação e Saúde: 

a) com a construcção e installação do Instituto Nacional de Saúde Publica, a quantia de 
600:000$000;
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b) com as despesas de organização do projecto e início das obras de construcção de novo edifício
para o Collegio Pedro II, a quantia de 5.000:000$000;
c) com as despesas com a organização dos projectos e com as obras para a remodelação das 
escolas profissionaes, ora mantidas pela União, inclusive a Escola Normal de Artes e Officios 
Weneeslau Braz, a importancia de 8.000:000$000;
d) com as despesas com a organização dos projectos e com as obras de construcção de novas 
escolas profissionaes, a importancia de 5.000:000$000;
e) com as despesas necessarias á remodelação do edificio, actualmente occupado pela Escola 
Nacional de Bellas Artes, para nelle ser installado o Museu Nacional de Bellas Artes, a quantia de 
800:000$000;
f) com as despesas necessarias á remodelação da Bibliotheca Nacional e do Museu Historico 
Nacional, respectivamente, as importancias de 300:000$000 e 300:000$000;
g) com as despesas necessarias ás obras e apparelhos para a remodelação e ampliação do 
Observatorio Nacional, a quantia de 600:000$000;
h) com as despesas de remodelação do Instituto Oswaldo Cruz, a importancia de 1.000:000$000;
i) com as despesas necessarias ao inicio da publicação das obras completas de Ruy Barbosa, e ás
obras de conservação e restauração da Casa de Ruy Barbosa, a quantia de 450:000$000;
j) com as despesas necessarias ao Serviço de Propaganda o Educação Sanitaria, a quantia de 
200 :000$, sendo 100 : 000$000 para a sua installação e 100:000$ para a realização de suas 
actividades;
k) com a publicação de livros e folhetos, como meio de educação extra-escolar, a importancia de 
300:000$000;
l) com as despesas de material necessario ao Instituto Nacional de Pedagogia, ao Instituto 
Nacional de Cinema Educativo, ao Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional, ao Museu 
Nacional de Bellas Artes, ao Instituto Cayrú e ao Serviço de Radiodiffusão Educativa, 
respectivamente, as quantias de 250:000$, 400:000$, 300:000$, 100:000$000, 50:000$000 e 
50:000$000;
m) com as despesas de projectos e com as obras e instalações de dois hospitaes de clínicas, sendo 
um para a Faculdade de Medicina da Bahia e outro para a Faculdade de Medicina de Porto Alegre, 
respectivamente, as quantias de 4.000:000$000 e 4.000:000$000;
n) com as despesas necessarias ao contracto de professores estrangeiros e technicos de educação, 
a importancia de 1.200 :000$000;
o) com as despesas decorrentes da remuneração dos occupantes dos cargos, creados por esta lei, e
integrantes dos serviços concernentes á educação, a quantia de 800:000$000;
p) com as despesas necessarias ao desenvolvimento do theatro nacional, a quantia de 
600:000$000;
q) com o custeio dos cursos nocturnos de aperfeiçoamento, annexos ás escolas do aprendizes 
artífices, a que allude o decreto nº 13.064, de 12 de junho de 1918, a quantia de réis 160 :920$000.
     Art. 120. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, para attender ás 
despesas decorrentes da remuneração dos occupantes dos cargos, creados por esta lei, e integrantes dos
serviços concernentes á saude, até a importancia de 500:000$, que correrá por conta da dotação de 
6.733:000$, constante da parte III (Serviços e Encargos Diversos), verba 1ª, sub-consignação nº 3, do 
orçamento do Ministerio da Educação e Saude. 

     Art. 121. Os recursos consignados no orçamento da despesa e correspondentes á taxa de educação e
saude serão distribuídos, de uma só vez, ao Thesouro Nacional e postos, no Banco do Brasil, á 
disposição do Ministerio da Educação e Saude, afim de attender ás despesas autorizadas pelo 
Presidente da Republica, por conta dos mesmos recurso, e registradas pelo Tribunal de Contas. 

     Art. 122. As importancias correspondentes ás alienações de que tratam os arts. 107 e 108 desta lei 
serão recolhidas, mediante guia, no Banco do Brasil e escripturadas em conta corrente, aos juros que 
forem convencionados, os quaes serão escripturados na mesma conta, ficando tudo á disposição do 
Ministerio da Educação e Saude, para o fim de serem attendidas as despesas autorizadas pelo 
Presidente da Republica e registradas pelo Tribunal de Contas. 
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     Art. 123. Para attender ás despesas a que se referem os arts. 116, 117, 118 e 119 desta lei, serão 
distribuidos ao Thesouro Nacional e postos, no Banco do Brasil, á disposição do Ministerio da 
Educação e Saude, os respectivos recursos, á medida que as mornas despesas forem autorizadas por 
despacho do Presidente da Republica e registradas pelo Tribunal de Contas. 

     Art. 124. As dotações constantes do orçamento do Ministerio da Educação e Saude, para 1937, 
destinadas a pessoal extranumerario e a material dos orgãos extintos ou modificados pela presente lei, 
serão aproveitadas para pessoal extranumerario e para material dos orgãos novos, que os substituam. 

     [...]

     Art. 128. Ficam extinctos os orgãos seguintes, cujas funcções foram attribuidas a outros, creados 
por esta lei: Directoria Geral de Expediente, Directoria Geral de Contabilidade, Directoria Geral de 
Informações, Estatística e Divulgação, Directoria Nacional de Educação, Inspectoria Geral do Ensino 
Superior, Inspectoria Geral do Ensino Secundario, Superintendencia do Ensino Industrial, Inspectoria 
Geral do Ensino Commercial, Inspectoria Geral do Ensino Emendativo, Directoria Nacional de Saude 
e Assistencia Medico-Social, Directoria da Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Republica, 
Directoria dos Serviços Sanitarios aos Estados, Directoria de Assistencia a Psychopathas e 
Prophylaxia Mental, Directoria de Assistencia Hospitalar e Directoria de Protecção á Maternidade e á 
Infância. 

     Art. 129. Ficam extinctas as inspectorias regionaes de ensino secundaria, a que se referem o art. 64 
do decreto nº 21.241, de 4 de abril de 1932, e o art. 14 do regulamento approvado pelo decreto nº 
24.734, de 14 de julho de 1934. 

     Art. 130. Fica extincto o Conselho Nacional de Bellas Artes, cujas funções passarão a ser exercidas 
pelo Serviço. do Patrimonio Historico e Artistico Nacional e pelo Museu. Nacional de Bellas Artes. 

     Art. 131. Todos os cargos effectivos, de caracter technico, creados por esta lei, serão preenchidos 
por concurso de títulos e provas, sendo a este admittidas pessoas estranhas ou não ao funccionalismo 
do Ministerio. 

     Art. 132. Os funccionarios effectivos, cujos cargos devam ficar extinctos á medida que vagarem, ou
devam passar a ser exercidos por pessoal extranumerario, ou não constem dos quadros effectivos 
vigentes, poderão ser aproveitadas, sem prejuízo de vencimentos, em cargos vagos de qualquer dos 
alludidos quadros, uma vez que para isso se mostrem habilitados, a juizo do Conselho Federal do 
Serviço Publico Civil. 

     Art. 133. A Inspectoria de Fiscalização do Exercício, Profissional passa a constituir uma secção da 
Divisão de Saude Publica, do Departamento Nacional de Saude, salvo: quanto aos serviços auxiliares 
de concessão de carteiras de saude aos empregados na industria e no commercio e aos. empregados 
domesticos, os quaes ficarão a cargo dos centros: de saude do Serviço de Saude Publica do Districto 
Federal. O Inspector de Fiscalização do Exercício Profissional será o director da alludida secção, como
medico sanitarista da classe M. 

     Art. 134. A Secção de Bio-Estatística da actual Directoria Nacional de Saude e Assistencia Medico-
Social se transformará numa secção do Instituto Nacional de Saude Publica, ficando sob a chefia de 
seu actual director.  

     Paragrapho unico. Fica assegurado ao actual director da Secção Technica Geral de Saude Publica 
da Directoria Nacional de Saude e Assistencia Medico-Social o direito de dirigir uma das secções do 
Instituto Nacional de Saude Publica. 

     Art. 135. Em 1937, será feita a distribuição de subvenções ás instituições particulares, que realizem 
serviços de educação ou de saude, observando-se, quanto ao processo, as disposições dos decretos nº 
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20.351, de 31 de agosto de 1931, nº 21.220, de 30 de março de 1932, n, 20.597, de 30 de novembro de 
1931 e 23.071, de 14 de agosto de 1933. 

  [...]

     Art. 141. Ficam revogados o § 2º do art. 75 do decreto nº 21.241, de 4 de abril de 1932, e o § 2º do 
art. 31 do regulamento approvado pelo decreto nº 24.734, de 14 de julho de 1934, que determinam que
o concurso para o provimento de cargos na Inspectoria Geral do Ensino Secundaria se realize na 
Capital da Republica. 

     Art. 142. Fica revogado o § 2 do art. 13 do decreto nº 13.538, de 9 de abril de 1919, concernente á 
contagem do tempo em dobro em favor do pessoal dos serviços de prophylaxia rural, ressalvados os 
direitos adquiridos. 

     Art. 143. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

     Art. 144. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1937, 116º da Independência e 49º da Republica.

GETULIO VARGAS
Gustavo Capanema
Arthur de Souza Costa
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ANEXO 4

DECRETO-LEI Nº 92, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1937

Cria o Serviço Nacional de Teatro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,

DECRETA: 

     Art. 1º O teatro é considerado como uma das expressões da cultura nacional, e a sua finalidade é, 
essencialmente, a elevação e a edificação espiritual do povo. 
     Art. 2º Para os efeitos do artigo anterior, fica criado, no Ministério da Educação e Saúde, o Serviço 
Nacional de Teatro, destinado a animar o desenvolvimento e o aprimoramento do teatro brasileiro. 
     Art..3º Compete ao Serviço Nacional de Teatro:
a) promover ou estimular a construção de teatros em todo o país;
b) organizar ou amparar companhias de teatro declamatório, lírico, musicado e coreográfico;
c) orientar e auxiliar, nos estabelecimentos de ensino, nas fábricas e outros centros de trabalho, 
nos clubes e outras associações. ou ainda isoladamente, a organização de grupos de amadores de todos
os gêneros;
d) incentivar o teatro para crianças e adolescentes, nas escolas e fora delas;
e) promover a seleção dos espíritos dotados de real vocação para o teatro, facilitando-lhes a 
educação profissional no país ou no estrangeiro;
f) estimular, no país, por todos os meios, a produção de obras de teatro de todos os gêneros;
g) fazer o inventário da produção brasileira e portuguêsa em matéria do teatro, publicando as 
melhores obras existentes;
h) providenciar a tradução e a publicação das grandes obras de teatro escritas em idioma 
estrangeiro.
     Art. 4º O Serviço Nacional de Teatro será superintendido por um diretor, nomeado em comissão, 
com vencimentos equivalentes ao padrão "M".
     Art. 5º O pessoal técnico e administrativo do Serviço Nacional de Teatro, salvo o diretor, será 
admitido na forma do decreto n. 871, de 1 de junho de 1936. 
     Art. 6º A organização do Serviço Nacional de Teatro constará de regulamento, a ser baixado pelo 
Poder Executivo. 
Art. 7º Fica extinta a Comissão de Teatro Nacional, criada pela lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937. 
     Art. 8º Esta lei entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 1938. 
     Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1937, 116º da Independência e 49º da República.

GETÚLIO VARGAS. 
Gustavo Capanema.
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ANEXO 5

DECRETO Nº 5.492, DE 16 DE JULHO DE 1928

Regula a organização das empresas de diversões e a locação de serviços teatrais.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: Faço saber que o Congresso Nacional 
decretou e eu sancciona a seguinte resolução: 

     Art. 1º As emprezas que se constituirem para a realização de espectaculos publicos, com o fim 
lucrativo, qualquer que seja o genero de diversões permittidas e a f*rrma de organização, ficarão 
sujeitas ás disposições do Codigo Commercial e leis complementares. 

     Art. 2º Nas relações dos emprezarios com os artistas e auxiliares das emprezas, as prescripções 
desta lei serão suppridas, na sua falta ou deficiencia, pelas disposições do Codigo Civil, sobre locação 
de serviços. 

     Art. 3º Para os effeitos do artigo anterior serão considerados artistas e auxiliares das emprezas 
theatraes:  

     
a) o pessoal que formar o respectivo elenco artistico;
b) os bailarinos, coristas e cançonetistas;
c) o regente da orchestra e o musicos que a constituem;
d) o director de scena e os ensaiadores;
e) o administrador, o secretario e o archivista;
f) os scenographos;
g) os pontos e contra-regras;
h) os bilheteiros;
i) o encarregado do guarda-roupa, cabelleireiros e aderecistas;
j) os electricistas, carpinteiros, fieis de theatro e quaesquer outros que se acharem a serviço 
privado da empreza.

     Art. 4º A presente lei tambem se applica aos musicos civis e organizados ou contractados por 
associações particulares ou pelo poder publico e a serviço destes. 

     Art. 5º Dos contractos que a empreza celebrar com os artistas deverão constar. 1º, o local em que 
terá de ser cumprido o contracto; 2º, o tempo de serviço que um ficará obrigado a cumprir e outra a 
manter; 3º, a natureza do serviço attribuido ao locador; 4º, a remuneração a receber e a f*rma do 
pagamento. Paragrapho único. A falta de qualquer dessas clausulas p* de determinar a nullidade do 
contracto, se não houver possibilidade de suppril-a pelo subsidio do direito commum, usos locaes, 
natureza do serviço e aptidão do locador. 

     Art. 6º A prova dos contractos ou ajustes far-se-há por qualquer das fórmas admittidas em direito. 

     Art. 7º Na falta de contracto, o emprezario deverá entregar ao artista ou auxiliar, antes de iniciar o 
trabalho, uma nota por elle assignada, em que declare a natureza do ajuste, a remuneração, a fórma do 
pagamento e a tempo do serviço. 

     Art. 8º Esse documento, authenticado por official publico, servirá de contracto, incorrendo na multa
de 200$ a 500$ o emprezario que se recusar a fornecel-o, quando lhe for exigido pelo locador Art. 9º 
No caso de enfermidade que impossibilite o artista ou auxiliar de prestar serviços por mais de 30 dias, 
poderá o locatario suspender os pagamentos e rescindir o contracto, ficando obrigado a fornecer ao 
locador passagem de primeira classe e transporte de bagagem para a residencia habitual deste ou, na 
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falta, para o local em que se encontrava quando foi contractado. 

     Art. 10. As emprezas são responsaveis pelos accidentes de que forem victimas os artistas e 
auxiliares, na execução dos seus contractos ou ajustes, regulando-se as obrigações para com elles e 
suas familias pelas disposições da lei numero 3.724, de 15 de janeiro de 1919 e respectivo 
regulamento. 

     Art. 11. A empreza entregará ao artista ou auxiliar que deixar o serviço, por extincção do prazo, 
rescisão legal do contracto ou pagamento de multa, um attestado liberatorio; no caso de recusa, o juiz 
competente, em processo summarissimo, expedirá o attestado, multando o infractor em 200$ a 
500$000. 

     Art. 12. Nenhum emprezario poderá acceitar o serviço de um artista ou auxiliar, nem estes 
trabalharem em outra empreza, até o decurso de um anno, sem a exhibição do attestado mencionado 
no artigo anterior, referente á ultima empreza em que hajam prestado serviços. 

     Art. 13. O emprezario que por si ou seu preposto alliciar artistas ou auxiliares já obrigados a outra 
empreza, ou infringir as disposições do artigo anterior, pagará em dobro ao locatario prejudicado a 
importancia que ao locador, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante um anno. 

     Art. 14. Os artistas ou auxiliares são obrigados: 

      § 1º A cumprirem seus ajustes ou contractos com os emprezarios, pena de multa igual á do artigo 
anterior, si o contracto não estipular differente, não podendo trabalhar em outra empreza, até o prazo 
de um anno, si antes não pagarem a multa; 

      § 2º A tomarem parte, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, nos espectaculos 
annunciados de peças em que devam representar, desde que 48 horas antes do dia da realização dos 
mesmos não hajam feito protesto justificado, contra sua inclusão nestes ou na peça annunciada, pena 
de multa de 30 % sobre a importancia correspondente a um mez de ordenado, em cada infracção, e que
o emprezario fica autorizado a descontar. 

     Art. 15. Salvo estipulação expressa em contracto, correrão por conta da empreza as despesas de 
viagem dos artistas e auxiliares, para o cumprimento do contracto ou o regresso ás localidades de onde
partirem, após a exticção das obrigações decorrentes do mesmo. 

     Art. 16. Os artistas e auxiliares teem penhor legal sobre o matreial scenico da empreza:  

    
a) pela importancia dos seus salarios e remunerações;
b) pelas despesas de transportes no caso do art. 9º ou quando a empreza em excursão interromper
ou cessar seus espectaculos sem repôr os locadores no local de onde partiram. aragrapho unico. Serão 
considerados de força maior, para suspensão de espectaculos, sem direito a salario, os casos de guerra, 
revolução, epidemia, incendios ou fechamento de theatros por ordem do poder publico. Em qualquer 
outro caso de suspensão de espectaculo, os locadores receberão os seus salarios por inteiro.

     Art. 17. No caso de fallencia das empreas theatraes os locadores de serviços serão classificados 
como credores privilegiados, sobre todo o activo da massa, pelas importancias que lhes forem devidas.

     Art. 18. O oder Executivo, na execução da lei, fica autoriado a promover a relamentação das horas 
de trabalho dos artistas e auxiliares das emprezas theatraes. 

     Art. 19. As multas são estipuladas em beneficio dos prejudicados com os actos que as provocarem; 
e a rescisão dos contractos que não for motivada por caso furtuito, força maior ou culta reciproca dos 
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contractantes, não exclue a indemnização por perdas e damnos, embora haja imposição de multa. 

     Art. 20. Si uma empreza transferir seus direitos a outra os fundir-se com esta, assumirá a segunda 
os compromissos contrahidos pela primeira, para com o sartistas e auxiliares. 

     Art. 21. Para que as emprezas definidas no art. 1º que sejam estrangeiras possam funccionar no 
Brasil, deverão, previamente, registrar perante o official competente do local onde derem inicio á sua 
activdade, o acto ou contracto de sua constituição, regulamento traduizdo para o vernaculo. 

     Art. 22. As emprezas sem séde ou companhias em excursão poderão ser demandadas, á escolha do 
autor, no local da infracção ou naquelle onde forem organizadas. 

     Art. 23. Todas as acções entre emprezaros e artistas ou auxiliares das emprezas, para as qaues não 
seja estipulado rito especial, terão a fórma summaria. 

     Art. 24. Para dirimir os litigios entre artistas, autores, emprezarios e auxiliares das emprezas, seja 
antes da lide ou na pendencia desta, podem sempre as partes recorrer ao juiz arbitral instituido no 
Codigo Civil. 

     Art. 25. O aerceiro arbitro dveerá ser um juiz de 1ª ou 2ª instancia e os outros, pessoas da confiança
das partes, respeitadas as condições de capacidade exigidas por lei Art. 26. As disposições do art. 2º e 
seguintes do decreto n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, applicam-se a todas as composições musicaes e
peças de theatro, executadas, representadas ou transmittidas pela radio-telephonia, com intuito de 
lucro, em reuniões publicas. Paragrapho unico. Consideram-se realizadas com intuito de lucro 
quaesquer audições musicaes, representações artisticas ou diffusões radio-telephonicas em que os 
musicos, executantes ou transmittentes tenham retribuição pelo trabalho. 

     Art. 27. Os proprietarios ou emprezarios de quaesquer estabelecimentos de diversões, salões de 
concerto ou festivaes são responsaveis pelos direitos autoraes das producções ahi realizadas. 

     Art. 28. As sociedades nacionaes ou estrangeiras, legalmente constituidas para a defesa de direitos 
autoraes, reputar-se-hão mandatarias de seus associados, para todos os fins de direito, pelo simples 
acto de filiação ás mesmas, salvo clausula expressa em contrario. 

     Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado, na regulamentação desta lei, a exigir a apresentação de 
programmas, livros, annuncios ou outras provas necessarias á fiscalização dos direitos de autor. 

     Art. 30. O registro das composições theatraes ou musicaes de qualquer genero na Bibliotheca 
Publica, ou no Instituto Nacional de Musica será feito mediante a apresentação de dous exemplares 
iguaes, manuscriptos, impressos, ou reproduzidos por qualquer processo, integralmente, numeradas e 
rubricadas as paginas com uma assignatura do autor reconhcida por official publico, ficando um dos 
exemplares archivado e sendo o outro restituido ao autor, com as annotações constantes do registro. 

     Art. 31. Os artistas não poderão alterar, supprimir, ou accrescentar, nas representações palavras, 
phrases ou scenas sem autorização por escripto, do autor ou subrogado nos direitos deste, sob pena de 
multa de 5% do seu ordenado mensal em favor da Casa dos Artistas, ou, na falta desta, de qualquer 
outra associação beneficente da classe. 

      § 1º Esta pena será applicada quando a infracção se reproduzir depois que o autor, por escripto cuja
entrega deve ser comprovada, notificar o artista e o emprezario a sua prohibição ao accrescimo, á 
suppressão ou alteração feitas. 

      § 2º No caso de reincidencia após a applicação da multa, de que trata o presente artigo, o autor 
poderá cassar a autorização dada para a representação da peça. 
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     Art. 32. A propriedade autoral de qualquer obra litteraria, scientifica ou artistica adquirida por 
editor ou por terceiro, considera-se peramta e cabe no dominio commum: 1º quando, decorridos seis 
annos, contados da data da acquisição, não tiver sido editado ou publicado o livro ou obra de arte; 2º 
quando, exgotada uma edição, a que se lhe deveria seguir não for reproduzida no prazo do numero 
anterior. 

     Art. 33. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1928, 107º da Independencia e 40º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA 
Augusto de Vianna do Castello.



30

ANEXO 6

1938 - JUL - dia 26, 20h45
TEATRO
"Uno", comédia em 1 ato, de Vincenzo Tieri - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara, dir. : Anton
Giulio Bragaglia - com Paola Borboni, Luigi Cimara, Mirella Pardi - seguida de "Ma non é una cosa seria",
comédia em 3 atos, de Pirandello - com Paola Borboni, Luigi Cimara, Giulio Paoli, Luigi Pavese, dentre outros;
dir. cênica: Paola Borboni; cenotécn.: Gino Rossi - 1ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO “UNO”
CIMARA, Luigi - Uno
BORBONI, Paola - Marisa
PARDI, Mirella - Flora

ELENCO "MA NON É UNA COSA SERIA"
BORBONI, Paola - Gasparina Torretta
CIMARA, Luigi - Memmo Speranza
PAOLI, Giulio - Il Signor Barranco
PAVESE, Luigi - Il Professor Virgadamo
DELFINI, Carlo - Grizzoffi
BROGGI, Luisa - La Maestrina Terrasi
ALLEGRANZA, Aldo - Magnasco
GENAZZANI, Osvaldo - Vico Lamanna
PARDI, Mirella - Loletta Festa
TORRIERI, Diana - Fanny Martinez
CARLONI, Alberto - Celestino, camareiro
ZANOLI, Maria - Rosa, camareira

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - JUL - dia 27, 20h45
TEATRO
"Desiderio",  comédia em 3 atos, de Sacha Guitry - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara, dir. :
Anton Giulio Bragaglia - com Paola Borboni, Luigi Pavese,  Giulio Paoli, Rosina Pavese, dentre outros; dir.
cênica: Paola Borboni - 2ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
BORBONI, Paola - Odette Clery
PAVESE, Luigi - Felice Montignac
PAOLI, Giulio - Adriano Corniche
PAVESE, Rosina - Enrichetta
BROGGI, Luisa - Maddalena Grapicheau
PAOLI, Gina - Adele Vozavoir
CIMARA, Luigi - Desiderio Trouchais

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - JUL - dia 28, 21h
TEATRO
"Sombra" [L'ombra],  comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi
Cimara, dir. : Anton Giulio Bragaglia - com Luigi Cimara, Luigi Pavese, Giulio Paoli, Paola Borboni, dentre
outros; dir. cênica: Paola Borboni; cenogr. : Furiga - Sociedade de Cultura Artística, 405º sarau - Viggiani

ELENCO
CIMARA, Luigi - Gerardo Tregnier
PAVESE, Luigi - Michele Delon
PAOLI, Giulio - Il Dottor Magre
BORBONI, Paola - Berta Tregnier
BROGGI, Luisa - Elena Preville
PARDI, Mirella - Giannina, infermiera
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ZANOLI, Maria - Luigs, cameriera

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - JUL - dia 29, 21h
TEATRO
"A Viagem", comédia em 3 atos, de Henry Bernstein - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara,
dir. e dir. cênica: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi Cimara, Luigi Pavese, Alberto Carloni, Paola Borboni,
Luisa Broggi; cenogr. : Paladini - 3ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
CIMARA, Luigi - Massimo Rudin
PAVESE, Luigi - Germano Serrurier
CARLONI, Alberto - Riccardo
BORBONI, Paola - Nicoletta Lambessier
BROGGI, Luisa - Carolina Ketlen

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - JUL - dia 30, 21h
TEATRO
"Tovaritch", comédia em 4 atos, de Jacques Deval - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara, dir. :
Anton Giulio Bragaglia - com Luigi Cimara, Giulio Paoli, Aldo Allegranza, Luigi Pavese, dentre outros; dir.
cênica: Paola Borboni; cenotécn.: Gino Rossi - 4ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
CIMARA, Luigi - Mikail Alexandrovitch Uratief
PAOLI, Giulio - Carlo Arbeziat
ALLEGRANZA, Aldo - Giorgio Arbeziat
PAVESE, Luigi - Dimitri Gorotchenko, Il Commissario dei Soviety
CARLONI, Alberto - Conte Feodor Androvitch Brekenski
DELFINI, Carlo - Chauffourier-Dubief
GENAZZANI, Osvaldo - Martelleau
LUCIANI, Mario - Il Portiere
BORBONI, Paola - Tatiana Petrovna Uratief
BENVENUTI, Vittorina - Fernanda Arbeziat
PARDI, Mirella - Elena Arbeziat
ZANOLI, Maria - Lady Karrigan
PAOLI, Gina - Luisa
PAVESE, Rosina - Signora Chauffourier-Dubief
TORRIERI, Diana - Augustina

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - JUL - dia 31, 15h
TEATRO
"Sombra" [L'ombra], comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi
Cimara, dir. : Anton Giulio Bragaglia - com Luigi Cimara, Luigi Pavese, Giulio Paoli, Paola Borboni, dentre
outros; dir. cênica: Paola Borboni; cenogr.: Furiga - Matinée - Viggiani

ELENCO
CIMARA, Luigi - Gerardo Tregnier
PAVESE, Luigi - Michele Delon
PAOLI, Giulio - Il Dottor Magre
BORBONI, Paola - Berta Tregnier
BROGGI, Luisa - Elena Preville
PARDI, Mirella - Giannina, infermiera
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ZANOLI, Maria - Luigs, cameriera

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 01, 21h
TEATRO
"Jogos de prestidigitação", comédia em 3 atos, de Curt Goetz - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi
Cimara, dir. e dir. cênica: Anton Giulio Bragaglia - com Alberto Carloni, Carlo Delfini, Aldo Allegranza, Nino
Gianello, dentre outros; cenotécn.: Gino Rossi - 5ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
CARLONI, Alberto - Il Direttore del Teatro
DELFINI, Carlo - Il Critico
ALLEGRANZA, Aldo - L'Autore; Wulkens, pubblico ministero
GIANELLO, Nino - L'Avvocato del Teatro
ROSSI, Gino - Il primo Attore
TORRIERI, Diana - La Cassiera
PAOLI, Giulio - Severo Grandup
GENAZZANI, Osvaldo - Olaf Lindboe
PAVESE, Luigi - Huten, avvocato difensore
BORBONI, Paola - Agda Kerluf
BROGGI, Luisa - La Cameriera di Agda
LUCIANI, Mario - John, maggiodormo
SANTINI, Fernando - L'Usciere del Tribunale
CIMARA, Luigi - Peer Bill

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 02, 20h45
TEATRO
"O Ferro", drama em 3 atos, de Gabriele D'Annunzio - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara,
dir.  e dir.  cênica:  Anton Giulio Bragaglia - com Luigi  Cimara,  Aldo Allegranza, Vittorina Benvenuti,  Luisa
Broggi, dentre outros; cenogr.: Emma Calderini; cenotécn. : Gino Rossi - 6ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
CIMARA, Luigi - Gherardo Ismera
ALLEGRANZA, Aldo - Bandino Guinigi
BENVENUTI, Vittorina - Costanza Ismera
BROGGI, Luisa - Giana Guinigi
BORBONI, Paola - Mortella
PARDI, Mirella - La Rondine
ZANOLI, Maria - La Salvestra

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 11
TEATRO
"L'Aventurière",  comédia em 4 atos, de Émile Augier -  Cia Francesa de Comédias Cécile Sorel,  dir.  :  Jean
Bertran - com Cécile Sorel,  Françoise Christian,  Paul Gerbault, Maurice Porterat,  dentre outros;  dir.  cênica:
Stephane Beger; cenogr. : Hippolyto Collomb - 1ª récita de assinatura - Viggiani
ELENCO

SOREL, Cécile - Dona Clorinde
CHRISTIAN, Françoise - Célie
GERBAULT, Paul - Monte-Prade
ROLLA-NORMAN - Fabrice
PORTERAT, Maurice - Anibal
BOBILLOT - Horace
BEGER, Stephane - Dario
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APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 12
TEATRO
"Le Misanthrope", comédia em 5 atos, de Molière - Cia Francesa de Comédias Cécile Sorel, dir. : Jean Bertran -
com Cécile Sorel,  Françoise Christian,  Paul Gerbault, Maurice Porterat,  dentre outros;  dir.  cênica: Stephane
Beger; cenogr.: Hippolyto Collomb - 2ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
SOREL, Cécile - Celiméne
MONIS-PRAD - Arsinée
CHRISTIAN, Françoise - Eliante
GERBAULT, Paul - Alceste
ROLLA-NORMAN - Philinte
PORTERAT, Maurice - Oronte
REMY, Jacques - Acaste
BOBILLOT - Clitandre
PFISTER, Albert - Basque
SAULIEU, Emile - Dubois
BEGER, Stephane - Le Garde

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 13, 20h45
TEATRO
"Sapho", peça em 5 atos, de Belot e Daudet - Cia Francesa de Comédias Cécile Sorel, dir. : Jean Bertran - com
Cécile Sorel, Marguerite Louvain, Liliane Ponzio, Carmen Fleury, dentre outros; dir. cênica: Stephane Beger;
cenogr.: Hippolyto Collomb - Récita extraordinária - Viggiani

ELENCO
SOREL, Cécile - Fanny Legrand
MONIS-PRAD - Tia Divonne
LOUVAIN, Marguerite - Rosario; Madame Hellena
PONZIO, Liliane - Francine
FLEURY, Carmen - Aline Doré
CHRISTIAN, Françoise - Irene Vitalis
GERBAULT, Paul - Dechelette
REMY, Jacques - Jean Gaussin
ROLLA-NORMAN - De Potter
PORTERAT, Maurice - Monsieur Hellena
SAULIEU, Emile - Cesaire
BEGER, Stephane - Caondal
PFISTER, Albert - Le Père Legrand; La Bordérie

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 14, 15h
TEATRO
"A Dama das Camélias" [La Dame aux Camelias], peça em 5 atos, de Alexandre Dumas Filho - Cia Francesa de
Comédias Cécile Sorel, dir. : Jean Bertran - com Cécile Sorel, Marguerite Louvain, Carmen Fleury, Françoise
Christian, dentre outros; dir. cênica: Stephane Beger; cenogr. : Hippolyto Collomb - 3ª récita de assinatura -
Viggiani

ELENCO
SOREL, Cécile - Marguerite Gauthier
LOUVAIN, Marguerite - Prudence
MONIS-PRAD - Nanine
FLEURY, Carmen - Olympe
CHRISTIAN, Françoise - Nichette
PONZIO, Liliane - Anais
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ROLLA-NORMAN - Armand Duval
GERBAULT, Paul - Georges Duval
SAULIEU, Emile - De Saint Gandeus
REMY, Jacques - Varnelle
PORTERAT, Maurice - Gaston
BOBILLOT - Gustave
BEGER, Stephane - De Giray
PFISTER, Albert - Le Docteur

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 14, 21h
TEATRO
"Le Demi-monde", peça em 5 atos, de Alexandre Dumas Filho - Cia Francesa de Comédias Cécile Sorel, dir. :
Jean Bertran - com Cécile Sorel, Carmen Fleury, Françoise Christian, Paul Gerbault, dentre outros; dir. cênica:
Stephane Beger; cenogr.: Hippolyto Collomb - Espetáculo oferecido pelo Departamento Municipal de Cultura ao
público de SP - Viggiani

ELENCO
SOREL, Cécile - La Baronne D'ange
MONIS-PRAD - Madame Vernieres
FLEURY, Carmen - Valentine de Sentis
CHRISTIAN, Françoise - Marcelle
GERBAULT, Paul - De Nanjac
ROLLA-NORMAN - Oliver de Jalin
SAULIEU, Emile - Marquis de Tonnerins
PORTERAT, Maurice - Hippolyte Richon
PFISTER, Albert; BOBILLOT - Un Domestique

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 19
TEATRO
"La Bonheur", comédia em 3 atos, de Henry Bernstein - Cia Francesa de Comédias Jean Marchat, dir. : Jean
Clairjois; régisseur:  Henri  Bargin,  Lucien Darlouis - com Rachel Berendt,  Lydie Evel,  Nine Hermann, Jean
Marchat, dentre outros - 4ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
BERENDT, Rachel - Clara Stuart
EVEL, Lydie - Louise
HERMANN, Nine - Sulamini Galambier
GRIANA, Jane - Valentine
MARCHAT, Jean - Philippe
MAGNIER, Pierre - Maitre Balbant
RANDAX, Georges - Noel Malpias
LYON, Raymond - Geoffroy
BARGIN, Henri - Juge Hartmann
ANDRÉ, Charles - L'Avocat Gal; Edmond
DARLOUIS, Lucien - Le President; Le Portier
GARDEL, André - Sacreste

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 20
TEATRO
"Le Cid", tragédia em 5 atos, de Pierre Corneille - Cia Francesa de Comédias Jean Marchat, dir. : Jean Clairjois;
régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel Berendt, Elmire Vautier, Nine Hermann, Lydie Evel,
dentre outros - Récita extraordinária - Viggiani

ELENCO
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BERENDT, Rachel - Chiméne
VAUTIER, Elmire - Don Urruque
HERMANN, Nine - Elvire
EVEL, Lydie - Leonor
GRIANA, Jane - Pajem do infante
MARCHAT, Jean - Don Rodrigue
MAGNIER, Pierre - Don Diegue
LYON, Raymond - Don Fernan
RANDAX, Georges - Don Gomes
ANDRÉ, Charles - Don Sanche
DARLOUIS, Lucien - Don Arias
BARGIN, Henri - Don Alonse

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 21, 15h
TEATRO
"Amoureuse", comédia em 3 atos, de Porto-Riche - Cia Francesa de Comédias Jean Marchat, dir. : Jean Clairjois;
régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel Berendt, Elmire Vautier, Lydie Evel, Nine Hermann,
dentre outros - Matinée - Viggiani

ELENCO
BERENDT, Rachel - Germaine
VAUTIER, Elmire - Catherine Villiers
EVEL, Lydie - Madame de Chazal
HERMANN, Nine - Madame Henriet
GRIANA, Jane - Madeleine
MARCHAT, Jean - Etienne Fériaud
LYON, Raymond - Pascal Delannoy

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
------------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 21, 21h
TEATRO
"Berenice",  tragédia em 5 atos,  de Racine -  Cia Francesa de Comédias  Jean Marchat,  dir.  :  Jean Clairjois;
régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel Berendt, Jane Griana, Jean Marchat, Raymond Lyon,
dentre outros - Espetáculo oferecido pelo Departamento Municipal de Cultura ao publico de SP - Viggiani

ELENCO
BERENDT, Rachel - Berenice
GRIANA, Jane - Phenice
MARCHAT, Jean - Titus
LYON, Raymond - Antiochus
BARGIN, Henri - Paulin
ANDRÉ, Charles - Arsace
DARLOUIS, Lucien - Rutile

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 22, 21h
TEATRO
"Je t'aime", comédia em 5 atos, de Sacha Guitry - Cia Francesa de Comédias Jean Marchat, dir. : Jean Clairjois;
régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel Berendt, Jean Marchat, Pierre Magnier, Georges Randax,
dentre outros - Viggiani

ELENCO
BERENDT, Rachel - Elle
MARCHAT, Jean - Lui
MAGNIER, Pierre - Le Maitre de Maison
RANDAX, Georges - Le Maitre d'Hotel; Le Parasite
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DARLOUIS, Lucien - Le Garçon
ANDRÉ, Charles - Le Jeune homme; L'Amant
BARGIN, Henri - Le Mari; Le Sommelier
EVEL, Lydie - La Maitresse de Maison
HERMANN, Nine - Une Femme
GRIANA, Jane - La Dame qui danse le tango; Une Invitée
CART, Paulette - La Guisiniére

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 23, 21h
TEATRO
"La Vierge folle", comédia, de Henri Bataille - Cia Francesa de Comédias Jean Marchat, dir. : Jean Clairjois;
régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel Berendt, Lydie Evel, Elmire Vautier, Jane Griana, dentre
outros - Récita extraordinária - Viggiani

ELENCO
BERENDT, Rachel - Fanny Armaury
EVEL, Lydie - Diane de Charance
VAUTIER, Elmire - Duchesse de Charance
GRIANA, Jane - Ketty
MAGNIER, Pierre - Marcel Armaury
RANDAX, Georges - Duc de Charance
BARGIN, Henri - Abbé Roux
LYON, Raymond - Gaston de Charance
ANDRÉ, Charles - Secretaire d'Armany
DARLOUIS, Lucien - Fabien

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - AGO - dia 24, 21h
TEATRO
"Napoleón unique", comédia épica em 3 atos, de Paul Raynal - Cia Francesa de Comédias Jean Marchat, dir. :
Jean Clairjois; régisseur: Henri Bargin, Lucien Darlouis - com Rachel Berendt, Elmire Vautier, Jean Marchat,
Pierre Magnier, Raymond Lyon - Viggiani

ELENCO
BERENDT, Rachel - Madame Mère
VAUTIER, Elmire - Joséphine
MARCHAT, Jean - Napoleón
MAGNIER, Pierre - Talleyrand
LYON, Raymond - Fouché

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 01
TEATRO
"Os Espectros" [Spettri], drama em 3 atos, de Ibsen - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o próprio,
Ines Cristina Zacconi, Giuseppe Zacconi, Ubaldo Stefani, Clio Olivetti - Récita extraordinária - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Osvaldo Alwing
ZACCONI, Ines Cristina - Elena Alwing
ZACCONI, Giuseppe - Il Pastore Menders
STEFANI, Ubaldo - Giacomo Engstrand
OLIVETTI, Clio - Regina Engstrand, sua filha
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APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 02, 20h45
TEATRO
"La Morte civile", drama em 4 atos, de Paolo Giacometti - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o
próprio, Ines Cristina Zacconi, Floria Marchetti, Giuseppe Pagliarini, dentre outros - 2ª récita de assinatura -
Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Corrado
ZACCONI, Ines Cristina - Rosalia
MARCHETTI, Floria - Emma
PAGLIARINI, Giuseppe - Doutor Arrigo Palmieri
STEFANI, Ubaldo - Monsenhor Ruvo
PAOLUCCI, Athos - Don Fernando
PONZI, Irene - Agata
ZACCARIA, Gino - Gaetano

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 03, 20h45
TEATRO
"Un Giramondo",  comédia em 3 atos,  de Guido Cantini  -  Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi  -  com o
próprio, Umberto Furani, Franco Ferrari, Renato Cristofari, dentre outros - 3ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Martino
FURANI, Umberto - Giacomo Salvi
FERRARI, Franco - Michele
CRISTOFARI, Renato - Federico
PAOLUCCI, Athos - Il Trulla
PAGLIARINI, Giuseppe - Silvio
STEFANI, Ubaldo - Il Procaccia di Siena
ZACCARIA, Gino - Pandimiglio
MALASPINA, Michele - Corrado del Gallo
ZACCONI, Ernes - Viola
ZACCONI, Ines Cristina - Mansueta, moglie di Giacomo
PONZI, Irene - Amelia, sorella di Giacomo
CERTINI, Mara - Gina
MARCHETTI, Floria - Malvina

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 04, 15h
TEATRO
"Rei Lear"
tragédia em 6 atos e  9 quadros,  de Shakespeare - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o próprio,
Luciano Zacconi, Arnaldo Marchetti, Michele Malaspina, dentre outros - Matinée - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Lear, Re d'Inghilterra
ZACCONI, Luciano - Il Re di Francia
MARCHETTI, Arnaldo - Il Duca di Borgogna; Gentiluomo di Cordelia
MALASPINA, Michele - Il Duca di Carnovaglia
PAOLUCCI, Athos - Il Duca d'Albania
FURANI, Umberto - Il Conte di Kent
STEFANI, Ubaldo - Il Conte di Gloucester
PAGLIARINI, Giuseppe - Edgardo, figlio di Gloucester
ZACCONI, Giuseppe - Edmondo, bastardo di Gloucester
CRISTOFARI, Renato - Il Buffone di re Lear
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ZACCARIA, Gino - Osvaldo, maggiordomo
FERRARI, Franco - Cavaliere di Re Lear
SALVATORI, Romolo - Un Vecchio contadino
PONZI, Achille - Il Medico
BECCARI, Ferruccio - L'Araldo
DI MEO, Anna - Gonerilla
OLIVETTI, Clio - Regana
ZACCONI, Ernes - Cordelia

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 04, 20h45
TEATRO
"La Morte civile", drama em 4 atos, de Paolo Giacometti - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o
próprio, Ines Cristina Zacconi, Floria Marchetti, Giuseppe Pagliarini, dentre outros - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Corrado
ZACCONI, Ines Cristina - Rosalia
MARCHETTI, Floria - Emma
PAGLIARINI, Giuseppe - Doutor Arrigo Palmieri
STEFANI, Ubaldo - Monsenhor Ruvo
PAOLUCCI, Athos - Don Fernando
PONZI, Irene - Agata
ZACCARIA, Gino - Gaetano

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 06, 20h45
TEATRO
"Pane altrui", drama em 3 atos, de Ivan Turgheniev - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o próprio,
Ernes Zacconi, Giuseppe Pagliarini, Umberto Furani, dentre outros - 4ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Vassili Semenitch Kousofkine
ZACCONI, Ernes - Olga Petrowna
PAGLIARINI, Giuseppe - Paolo Nicolaitch Seletchi
FURANI, Umberto - Flegonte Alexandrovitch Tropatchov
STEFANI, Ubaldo - Ivan Ivanov Kovtnisch
PAOLUCCI, Athos - Karpachov
MALASPINA, Michele - Trembinzki, maggiordomo
ZACCARIA, Gino - Jegor Kartakov
PONZI, Irene - Praskowia, donna di governo
SALVATORI, Romolo - Il Sarto
CRISTOFARI, Renato - Piotre
BECCARI, Ferruccio - Vaska
MARCHETTI, Arnaldo - 1º Cameriere
FERRARI, Franco - 2º Cameriere
OLIVETTI, Clio - Macha, cameriera

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 07, 15h30
TEATRO
"Don Buonaparte", comédia em 3 atos, de Gioacchino Forzano - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o
próprio, Giuseppe Zacconi, Umberto Furani, Ubaldo Stefani, dentre outros - 5ª récita de assinatura - Vesperal -
Viggiani

ELENCO
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ZACCONI, Ermete - Don Geronimo Buonaparte
ZACCONI, Giuseppe - Il Generale Miollis
FURANI, Umberto - Il Cavalier Dossi
STEFANI, Ubaldo - Fra Silvestro
PAOLUCCI, Athos - Il Dottore
PAGLIARINI, Giuseppe - Il Caporale Dragone
MALASPINA, Michele - Il Capitano
CRISTOFARI, Renato - Maso
FERRARI, Franco - L'Avvocato
ZACCARIA, Gino - Cecco dalle Frasche
SALVATORI, Romolo - Lo Spinoso
MARCHETTI, Arnaldo - Primo Soldato
BECCARI, Ferruccio - Secondo Soldato
BECCARI, E. - Un Contadino
ZACCONI, Ines Cristina - Agnese
DI MEO, Anna - Maria
ZACCONI, Ernes - Mattea

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 07, 20h45
TEATRO
"Rei Lear",  tragédia em 6 atos e 9 quadros, de Shakespeare - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o
próprio,  Luciano Zacconi,  Arnaldo Marchetti,  Michele Malaspina,  dentre outros  -  espetáculo oferecido pelo
Departamento Municipal de Cultura ao povo de SP - entradas grátis - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Lear, Re d'Inghilterra
ZACCONI, Luciano - Il Re di Francia
MARCHETTI, Arnaldo - Il Duca di Borgogna; Gentiluomo di Cordelia
MALASPINA, Michele - Il Duca di Carnovaglia
PAOLUCCI, Athos - Il Duca d'Albania
FURANI, Umberto - Il Conte di Kent
STEFANI, Ubaldo - Il Conte di Gloucester
PAGLIARINI, Giuseppe - Edgardo, figlio di Gloucester
ZACCONI, Giuseppe - Edmondo, bastardo di Gloucester
CRISTOFARI, Renato - Il Buffone di re Lear
ZACCARIA, Gino - Osvaldo, maggiordomo
FERRARI, Franco - Cavaliere di Re Lear
SALVATORI, Romolo - Un Vecchio contadino
PONZI, Achille - Il Medico
BECCARI, Ferruccio - L'Araldo
DI MEO, Anna - Gonerilla
OLIVETTI, Clio - Regana
ZACCONI, Ernes - Cordelia

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 08, 20h45
TEATRO
"Il  Tessitore",  comédia em 4 atos,  de Domenico Tumiati  -  Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o
próprio, Ernes Zacconi, Arnaldo Marchetti, Giuseppe Zacconi, dentre outros - Récita extraordinária - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Il Conte di Cavour
ZACCONI, Ernes - La Contessa di Castiglione
MARCHETTI, Arnaldo - Il Barone Hüber; Il Barone di Kellesperg
ZACCONI, Giuseppe - Il Conte Waleski
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STEFANI, Ubaldo - Il Principe Latour
PAGLIARINI, Giuseppe - Lord Cowley
FERRARI, Franco - Il Barone James de Rotschild
FURANI, Umberto - Il Conte Solaro
MALASPINA, Michele - Il Conte di Rovere
SALVATORI, Romolo - Il Conte di Very
CRISTOFARI, Renato - L'on. Valerio
CARLINI, M. - Il Marchese di Bear
ZACCARIA, Gino - Un Ciambellano
PAOLUCCI, Athos - Un Segretario di Gabinetto
BECCARI, Franco - Un Usciere
DI MEO, Anna - La Contessa Waleski
PONZI, Irene - La Duchessa della Fringadiere
OLIVETTI, Clio - La Marchesa D'Ely

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 09, 20h45
TEATRO
"Hamlet", tragédia em 6 atos e 10 quadros, de Shakespeare - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o
próprio, Umberto Furani, Anna di Meo, Ubaldo Stefani, dentre outros - 6ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Hamlet, príncipe da Dinamarca
FURANI, Umberto - Claudio, rei da Dinamarca
DI MEO, Anna - Gertrudes, rainha da Dinamarca
STEFANI, Ubaldo - Polonio
ZACCONI, Ernes - Ofélia
PAGLIARINI, Giuseppe - Laerte
MALASPINA, Michele - Grazio
MARCHETTI, Arnaldo - Marcelo
ZACCARIA, Gino - Bernardo
ZACCONI, Giuseppe - L'Ombra
CRISTOFARI, Renato - Cornellio
FERRARI, Franco - Guildestern
PAOLUCCI, Athos - 1º Comediante; 1º Becchino
ZACCONI, Luciano - 2º Comediante; Osric
OLIVETTI, Clio - Una Comediante
SALVATORI, Romolo - 2º Becchino

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

------------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 10, 20h45
TEATRO
"Luce", em 1 ato, de Sabatino Lopes - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o próprio, Ernes Zacconi,
Franco Ferrari, Mara Certini -  seguida de "Le Cose a posto",  1 ato, do mesmo autor - com Ernes Zacconi,
Giuseppe Pagliarini, Clio Olivetti, Franco Ferrari, Gino Zaccaria - e "Don Pietro Caruso", 1 ato, de Roberto
Bracco - com Ermete Zacconi, Ernes Zacconi, Giuseppe Pagliarini - 7ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO “LUCE”
ZACCONI, Ermete - Matteo Aldrovandi
ZACCONI, Ernes - Luce
FERRARI, Franco - Gortani
CERTINI, Mara - La Cuoca

ELENCO “LE COSE A POSTO”
ZACCONI, Ernes - Dina Doni
PAGLIARINI, Giuseppe - Dino Doni
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OLIVETTI, Clio - Marisa Paolini
FERRARI, Franco - Augusto Silimberti
ZACCARIA, Gino - Un Cameriere

ELENCO “DON PIETRO CARUSO”
ZACCONI, Ermete - Don Pietro Caruso
ZACCONI, Ernes - Margherita, sua figlia
PAGLIARINI, Giuseppe - Il Conte Fabrizio Fabrizi

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 11, 15h30
TEATRO
"La Morte civile", drama em 4 atos, de Paolo Giacometti - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o
próprio, Ines Cristina Zacconi, Floria Marchetti, Giuseppe Pagliarini, dentre outros - Vesperal extraordinária -
Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Corrado
ZACCONI, Ines Cristina - Rosalia
MARCHETTI, Floria - Emma
PAGLIARINI, Giuseppe - Doutor Arrigo Palmieri
STEFANI, Ubaldo - Monsenhor Ruvo
PAOLUCCI, Athos - Don Fernando
PONZI, Irene - Agata
ZACCARIA, Gino - Gaetano

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 11, 20h45
TEATRO
"Pane altrui", drama em 3 atos, de Ivan Turgheniev - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o próprio,
Ernes Zacconi, Giuseppe Pagliarini, Umberto Furani, dentre outros - Récita extraordinária - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Vassili Semenitch Kousofkine
ZACCONI, Ernes - Olga Petrowna
PAGLIARINI, Giuseppe - Paolo Nicolaitch Seletchi
FURANI, Umberto - Flegonte Alexandrovitch Tropatchov
STEFANI, Ubaldo - Ivan Ivanov Kovtnisch
PAOLUCCI, Athos - Karpachov
MALASPINA, Michele - Trembinzki, maggiordomo
ZACCARIA, Gino - Jegor Kartakov
PONZI, Irene - Praskowia, donna di governo
SALVATORI, Romolo - Il Sarto
CRISTOFARI, Renato - Piotre
BECCARI, Ferruccio - Vaska
MARCHETTI, Arnaldo - 1º Cameriere
FERRARI, Franco - 2º Cameriere
OLIVETTI, Clio - Macha, cameriera

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 13, 20h45
TEATRO
"Il  Cardinale Lambertini",  comédia histórica em 4 atos, de Alfredo Testoni -  Cia Dramática Italiana Ermete
Zacconi - com o próprio, Floria Marchetti, Renato Cristofari, Michele Malaspina, dentre outros - 8ª récita de
assinatura - Viggiani
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ELENCO
ZACCONI, Ermete - Cardinale Prospero Lambertini
MARCHETTI, Floria - Maria Pietramelare
CRISTOFARI, Renato - Egano Lambertini
MALASPINA, Michele - Conte Francesco Davia
MARCHETTI, Arnaldo - Conte Filippo Aldovrandi
STEFANI, Ubaldo - Conte Guido Ascanio Orsi
PAOLUCCI, Athos - Lorenzo Valse Pietramelara
CARLINI, M. - Generale Duca di Montimar
ZACCONI, Luciano - Carlo de Brosses
FERRARI, Franco - Can. Prof. Franc. Peggi
SALVATORI, Romolo - Can. Prof. Francesco Maria Zanotti; Lellio Della Volpe
FURANI, Umberto - Giampietro Gavazzoni Zanotti
PONZI, Achille - Canonico Zambeccari
BECCARI, Ferruccio - L'Abate Cavalcanti
ZACCONI, Giuseppe - Don Filippo Tinti
ZACCARIA, Gino - Costanzo Moreschi
PAGLIARINI, Giuseppe - Carlo Moreschi
BECCARI, E. - Mordomo da casa Pietramelara
OLIVETTI, Clio - Margherita Spada Lambertini
PONZI, Irene - Isaura Bentivoglio Davia
DI MEO, Anna - Isabella Pietramelare
CERTINI, Mara - Caterina Orsi
TESTONI, Alfredo - La Marchesa Gozzadini

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 14, 20h45
TEATRO
"Os Espectros" [Spettri], drama em 3 atos, de Ibsen - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o próprio,
Ines Cristina Zacconi, Giuseppe Zacconi, Ubaldo Stefani, Clio Olivetti - Sociedade de Cultura Artística, 408º
Sarau - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Osvaldo Alwing
ZACCONI, Ines Cristina - Elena Alwing
ZACCONI, Giuseppe - Il Pastore Menders
STEFANI, Ubaldo - Giacomo Engstrand
OLIVETTI, Clio - Regina Engstrand, sua filha

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 15, 20h45
TEATRO
"Il  Piccolo Re",  peça em 3 atos,  de Giuseppe Romualdi  -  Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi -  com o
próprio, Ernes Zacconi, Ines Cristina Zacconi, Giuseppe Pagliarini, dentre outros - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Generale Pisani
ZACCONI, Ernes - Lucia Pisani
ZACCONI, Ines Cristina - Donna Giulia Pisani
PAGLIARINI, Giuseppe - Carlos Pisani
MALASPINA, Michele - Dottore Speziale
STEFANI, Ubaldo - Generale De Arbeis
ZACCARIA, Gino - Battista
PONZI, Irene - La Signora Muccini
CERTINI, Mara - La cameriera
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APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 16, 20h45
TEATRO
"Otello", tragédia em 4 atos, de Shakespeare - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o próprio, Floria
Marchetti, Giuseppe Zacconi, Ines Cristina Zacconi, dentre outros - palestra: Francisco Pati - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Otello
MARCHETTI, Floria - Desdemona
ZACCONI, Giuseppe - Iago
ZACCONI, Ines Cristina - Emilia, moglie de Iago
PAGLIARINI, Giuseppe - Casino, caposquadra
ZACCONI, Luciano - Rodrigo
MALASPINA, Michele - Montano
STEFANI, Ubaldo - Ludovico
FERRARI, Franco - 1º Ufficiale
CRISTOFARI, Renato - 2º Ufficiale
MARCHETTI, Arnaldo - 3º Ufficiale
PAOLUCCI, Athos - Un Banditore
SALVATORI, Romolo - Un Tavernieri

PALESTRANTE: PATI, Francisco - Diretor do Depto Municipal de Cultura - Palavras em homenagem a Ermete
Zacconi

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 17, 20h45
TEATRO
"Il  Tessitore",  comédia em 4 atos,  de Domenico Tumiati  -  Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o
próprio, Ernes Zacconi, Arnaldo Marchetti, Giuseppe Zacconi, dentre outros - 10ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Il Conte di Cavour
ZACCONI, Ernes - La Contessa di Castiglione
MARCHETTI, Arnaldo - Il Barone Hüber
ZACCONI, Giuseppe - Il Conte Waleski
STEFANI, Ubaldo - Il Principe Latour
PAGLIARINI, Giuseppe - Lord Cowley
FERRARI, Franco - Il Barone James de Rotschild
FURANI, Umberto - Il Conte Solaro
MALASPINA, Michele - Il Conte di Rovere
SALVATORI, Romolo - Il Conte di Very
CRISTOFARI, Renato - L'on. Valerio
MARCHETTI, Arnaldo - Il Barone di Kellesperg
CARLINI, M. - Il Marchese di Bear
ZACCARIA, Gino - Un Ciambellano
PAOLUCCI, Athos - Un Segretario di Gabinetto
BECCARI, Franco - Un Usciere
DI MEO, Anna - La Contessa Waleski
PONZI, Irene - La Duchessa della Fringadiere
OLIVETTI, Clio - La Marchesa D'Ely

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 18, 15h
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TEATRO
"Pane altrui", drama em 3 atos, de Ivan Turgheniev - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o próprio,
Ernes Zacconi, Giuseppe Pagliarini, Umberto Furani, dentre outros - Espetáculo reservado a Opera Nazionale
Dopolavoro - Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Vassili Semenitch Kousofkine
ZACCONI, Ernes - Olga Petrowna
PAGLIARINI, Giuseppe - Paolo Nicolaitch Seletchi
FURANI, Umberto - Flegonte Alexandrovitch Tropatchov
STEFANI, Ubaldo - Ivan Ivanov Kovtnisch
PAOLUCCI, Athos - Karpachov
MALASPINA, Michele - Trembinzki, maggiordomo
ZACCARIA, Gino - Jegor Kartakov
PONZI, Irene - Praskowia, donna di governo
SALVATORI, Romolo - Il Sarto
CRISTOFARI, Renato - Piotre
BECCARI, Ferruccio - Vaska
MARCHETTI, Arnaldo - 1º Cameriere
FERRARI, Franco - 2º Cameriere
OLIVETTI, Clio - Macha, cameriera

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - SET - dia 18, 20h45
TEATRO
"La Morte civile",  drama em 4 atos, de Paolo Giacometti - Cia Dramática Italiana Ermete Zacconi - com o
próprio, Ines Cristina Zacconi, Floria Marchetti, Giuseppe Pagliarini, dentre outros - Espetáculo de despedida -
Viggiani

ELENCO
ZACCONI, Ermete - Corrado
ZACCONI, Ines Cristina - Rosalia
MARCHETTI, Floria - Emma
PAGLIARINI, Giuseppe - Doutor Arrigo Palmieri
STEFANI, Ubaldo - Monsenhor Ruvo
PAOLUCCI, Athos - Don Fernando
PONZI, Irene - Agata
ZACCARIA, Gino - Gaetano

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - OUT - dia 29, 20h45
TEATRO
"Questi poveri amanti", comédia em 3 atos, de Vincenzo Tieri - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi
Cimara, dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi Cimara, Luigi Pavese, Aldo Allegranza, Giulio Paoli, dentre
outros; dir. cênica: Paola Borboni; cenotécn.: Gino Rossi - Viggiani

ELENCO
CIMARA, Luigi - Dario Monza
PAVESE, Luigi - Federico Cista
ALLEGRANZA, Aldo - Gianneto Lugli
PAOLI, Giulio - Arturo Bonnet
CARLONI, Alberto - Serafino
BORBONI, Paola - Graziella
BENVENUTI, Vittorina - Elena
BROGGI, Luisa - Piera Bonnet
PARDI, Mirella - Rina
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TORRIERI, Diana - Rosalva

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - OUT - dia 30, 20h45
TEATRO
"Sombra" [L'ombra], em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara,
dir.: Anton Giulio Bragaglia - com Luigi Cimara, Luigi Pavese, Giulio Paoli, Paola Borboni, dentre outros; dir.
cênica: Paola Borboni; cenogr.: Furiga - oferta do Departamento Municipal de Cultura ao povo de São Paulo -
Viggiani

ELENCO
CIMARA, Luigi - Gerardo Tregnier
PAVESE, Luigi - Michele Delon
PAOLI, Giulio - Il Dottor Magre
BORBONI, Paola - Berta Tregnier
BROGGI, Luisa - Elena Preville
PARDI, Mirella - Giannina, infermiera
ZANOLI, Maria - Luigs, cameriera

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - OUT - dia 31, 20h45
TEATRO
"La Vena d'oro",  comédia em 3 atos,  de  Guglielmo Zorzi  -  Cia Italiana de  Comédias  Paola  Borboni-Luigi
Cimara, dir. : Anton Giulio Bragaglia - com Luigi Cimara, Luigi Pavese, Giulio Paoli, Alberto Carloni, dentre
outros; cenotécn.: Gino Rossi - Viggiani

ELENCO
CIMARA, Luigi - Conte Corrado Usberti
PAVESE, Luigi - Guido Manfredi
PAOLI, Giulio - Professor Carlo Albani
CARLONI, Alberto - Sandro Ginneta
GENAZZANI, Osvaldo - Carlo Lucedi
DELFINI, Carlo - Vincenzo
BORBONI, Paola - Contessa Maria Usberti
BROGGI, Luisa - Donna Amelia Carena
ZANOLI, Maria - Emilia

APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - NOV - dia 01, 20h45
TEATRO
"Dopo divorzieremo", comédia em 3 atos, de Alessandro de Sefani - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-
Luigi  Cimara,  dir.  :  Anton  Giulio  Bragaglia  -  com  Paola  Borboni,  Luisa  Broggi,  Mirella  Pardi,  Vittorina
Benvenuti, dentre outros; dir. cênica: Paola Borboni; cenogr.  : Vannoni; cenotécn. :  Gino Rossi - espetáculo
reservado à Opera Nazionale Dopolavoro - Viggiani

ELENCO
BORBONI, Paola - Fanny Sullivan
BROGGI, Luisa - Grace Peterson
PARDI, Mirella - Helen Turner
BENVENUTI, Vittorina - Agnes Rod
ZANOLI, Maria - Sarah Morris
TORRIERI, Diana - Joan Fulton
PAOLI, Gina - Dorothy
CIMARA, Luigi - Phil Gilder
PAOLI, Giulio - Tom Lynch
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APOIO CULTURAL: Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - NOV - dia 03, 20h45
TEATRO
"Come prima meglio di prima", comédia em 3 atos, de Pirandello - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-
Luigi Cimara, dir. : Anton Giulio Bragaglia - com Paola Borboni, Luigi Cimara, Mirella Pardi, Luigi Pavese,
dentre outros; dir. cênica: Paola Borboni; cenotécn. : Gino Rossi - Viggiani

ELENCO
BORBONI, Paola - Fulvia Gelli
CIMARA, Luigi - Silvio Gelli
PARDI, Mirella - Livia
PAVESE, Luigi - Marco Mauri
PAOLI, Gina - La Zia Ernestina Galiffi
ZANOLI, Maria - Betta, vecchia governante
PAOLI, Giulio - Don Camilo Zonchi
BENVENUTI, Vittorina - La Vedova Naccheri
TORRIERI, Diana - Giuditta
DELFINI, Carlo - Il Fattore Roghi
CARLONI, Alberto - Il Signor Cesarino
PAVESE, Rosina - La Signora Barberina
GENAZZANI, Osvaldo - Un Commesso di negozio
ROSSI, Gino - Giovanni, giardiniere
BIGOTTI, Pierina - Una Bambinaia

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
Objetos de arte Casa Worms

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - NOV - dia 04, 21h
TEATRO
"Quella", comédia em 3 atos, de Cesare Giulio Viola - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara,
dir. :  Anton Giulio Bragaglia - com Paola Borboni, Luigi Pavese,  Osvaldo Genazzani, Luigi Cimara,  dentre
outros; dir. cênica: Paola Borboni; cenotécn. : Gino Rossi - espetáculo reservado à Sociedade Dante Alighieri e
Opera Nazionale Dopolavoro - Viggiani

ELENCO
BORBONI, Paola - Quella
PAVESE, Luigi - Sebastiano Meratti
GENAZZANI, Osvaldo - Nino
CIMARA, Luigi - Senatore Rostagni
PAOLI, Giulio - Camillo
PAOLI, Gina - Lisabetta
ZANOLI, Maria - Corinna
CARLONI, Alberto - Rangoni
PARDI, Mirella - Marghe
ALLEGRANZA, Aldo - Guido
DELFINI, Carlo - L'Avvocato Corsari
TORRIERI, Diana - Assuntina

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
Objetos de arte Casa Worms

-----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - NOV - dia 05, 21h
TEATRO
"Conchiglia", comédia em 3 atos, de Sergio Pugliese - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-Luigi Cimara,
dir. : Anton Giulio Bragaglia - com Paola Borboni, Luigi Cimara, Luigi Pavese, Vittorina Benvenuti, dentre
outros; dir. cênica: Paola Borboni; cenotécn.: Gino Rossi - Viggiani

ELENCO
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BORBONI, Paola - Giovanna
CIMARA, Luigi - Paolo
PAVESE, Luigi - Alfredo
BENVENUTI, Vittorina - Tia Ernestina
PAOLI, Giulio - Tio Luigi
ALLEGRANZA, Aldo - O Enamorado
PARDI, Mirella - A Enamorada
TORRIERI, Diana - A Datilógrafa
CARLONI, Alberto - Um Cliente
DELFINI, Carlo - Ugo

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
Objetos de arte Casa Worms

----------------------------------------------------------------------------------------
1938 - NOV - dia 06, 21h
TEATRO
"La Nemica" [A Inimiga], comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Italiana de Comédias Paola Borboni-
Luigi Cimara, dir. : Anton Giulio Bragaglia - com Paola Borboni, Vittorina Benvenuti, Luisa Broggi, Mirella
Pardi, dentre outros - Viggiani

ELENCO
BORBONI, Paola - Anna de Bernois, Duquesa de Nieves
BENVENUTI, Vittorina - Condessa de Bernois, sua mãe
BROGGI, Luisa - Marta Regnault
PARDI, Mirella - Florenza Lumb
TORRIERI, Diana - Maria
ZANOLI, Maria - Luisa
PAVESE, Rosina - Margherita
CIMARA, Luigi - Roberto de Nieves
ALLEGRANZA, Aldo - Gastone de Nieves
PAOLI, Giulio - Regnault
PAVESE, Luigi - Monsenhor Guido de Bernois
CARLONI, Alberto - Lord Michael Lumb
DELFINI, Carlo - Gerardo, mordomo

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
Objetos de arte Casa Worms
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ANEXO 7 – Canhoros de cheque de Mario de Andrade (Departamento Municipal de Cutlura)

DOC IEB data nome referente a valor saldo

MA CUL058 289751 30/03/1936 Mehlich 1000,000 73.000,000
MA CUL058 289752 01/04/1936 Mario de Andrade 522,300 72.477,800
MA CUL058 289753 02/04/1936 Cara Pratt 65,000 72.412,800
MA CUL058 2897454 03/04/1936 Corrêia Guarior 5.000,000 67.412,000

MA CUL058 289756 20/04/1936 32000,000 95.283,800
MA CUL058 289757 20/04/1936 Paulo Magalhães 1000,000 94.283,800
MA CUL058 289759 24/04/1936 Amaral Cegar e Cia Amaral Cegar e Cia 10.305,000 83.648,700

MA CUL058 289767 24/04/1936 800,000
MA CUL058 289761 15/05/1936 Mina Levi-Strauss 5.000,000 77.648,700
MA CUL058 289764 02/06/1936 Paulo Magalhães 800,000 76.848,700
MA CUL058 289764 15/06/1936 Mina Levi-Strauss 1000,000 75.348,700
MA CUL058 289768 11/07/1936 Mina Levi-Strauss 1000,000
MA CUL058 289769 17/07/1936 Cecília Govara 150,000
MA CUL058 289770 17/07/1936 Helio Battichi 150,000
MA CUL058 289765 21/07/1936 Paulo Magalhães 800,000

MA CUL058 289772 25/07/1936 1500,000
MA CUL058 289773 02/09/1936 Mina Levi-Strauss 1000,000
MA CUL058 289775 10/09/1936 Paulo Magalhães
MA CUL057 18454 07/10/1936 Mina Levi-Strauss 1.000,000
MA CUL057 18456 14/10/1936 G.Ricordi e C. 290,000

MA CUL057 18457 20/10/1936 800,000

MA CUL057 18458 21/10/1936 3.341,000

MA CUL 056 06951 26/10/1936 Drama 2000,000

MA CUL 056 06952 27/10/1936 750,000
MA CUL 056 06953 29/10/1936 Alberto Leal Comédia 3000,000
MA CUL 056 06955 04/11/1936 Aroldo José Reis Drama 1000,000

código do 
documento

(T ou Z ou J) 
(Z)acchini 

[conferir nome]

João de Souza 
Lima 

Ao Financeiro 
[anotação feita em 

vermelho]

Francisco 
Carabona

Maria Aparecida 
Duarte

Franciso Inácio 
Amaral Gurgel

Mina (Revi) Levi-
Strauss
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DOC IEB data nome referente a valor saldo
código do 

documento

MA CUL 056 06966 10/02/1937 11.613,700

MA CUL 056 06967 16/02/1937 4.000,000

MA CUL 056 06970 16/02/1937 Silvio Motta 5.000,000

MA CUL 056 06975 06/04/1937 Souza Lima 6.000,000

MA CUL 059 310926 09/04/1937 Helza Camen 3.000,000

MA CUL 059 310930 17/04/1937 16500,000

MA CUL 059 310927 23/04/1937 John Graz 500,000

MA CUL 059 310928 26/04/1937 Pseudônimo "Ars" 500,000

MA CUL 059 310929 28/04/1937 500,000
MA CUL 059 310932 30/06/1937 pra mim (SPHAN) 5000,000
MA CUL 059 310934 09/09/1937 pra mim, do meu 2000,000

MA CUL 059 310935 11/09/1937 500,000
MA CUL 059 310936 23/09/1937 pra mim, do meu 1000,000
MA CUL 059 310937 23/09/1937 pra mim, do meu 2000,000
MA CUL 059 310938 07/10/1937 pra mim, do meu 1.500,000

MA CUL 059 310939 13/10/1937 3000,000

MA CUL 059 310941 28/10/1937 210,000
MA CUL 059 310942 28/10/1937 pra mim, do meu 2000,000

MA CUL 059 17/11/1937

MA CUL 059 310943 29/11/1937 5000,000

MA CUL 059 310944 06/12/1937 5000,000

MA CUL 059 310745 14/12/1937 Comédia 4000,000
MA CUL 059 310746 15/12/1937 pra mim, do meu 250,000
MA CUL 059 310749 20/12/1937 Alberto Leal Comédia 4000,000

Paulo Magalhães e 
Guarnieri

Paulo Magalhães 
para concerto 

Guarnieri e ensaio 
extra

Carabona (prêmio 
concurso)

Silvio Motta 
(prêmio 

concurso)
Souza Lima 

(prêmio)
Helza Camen 

(prêmio)
Sobrados 

Concursos 
(Entregue 

Prefeitura)

--- Restaram nesta 
data, meus --- 

2.9794,300
John Graz 
(prêmio)

Pseudônimo "Ars" 
(prêmio Mob. 

Prol.)

Pseudônimo "E 
consus"

Pseudônimo "E 
consus" (prêmio 

Mob. Prol.)

Waldemar da 
Costa

pra mim, do 
SPHAN

Roberto Alvim 
Correia (do meu)

Depositei 20000 
dos 2 concursos 

musicais, mais 14 
contos do 
concurso 

dramático; mais 8 
contos do 

concurso de 
banda e mais 5 

contos do auxílio 
para confecção de 

filmes 
cinegráficos ao 
todo 47 contos.  

47000
pra mim, do 

SPHAN
pra mim, do 

SPHAN
João Morais 

Miranda
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ANEXO 8 - Orçamento para 1938

RESUMOS
POR UNIDADE DE SERVIÇO

Gabinete do Diretor 641:600$000
Divisão de Expansão Cultural 983:906$600
Divisão de Bibliotecas 1.012:000$000
Divisão de Educação e Recreio 1.447:750$000
Divisão Documentação Histórica e Social 1.000:441$000
Divisão de Turismo e Divertimentos Públicos 1.217:960$000

Total Rs. 6.303.657$600
POR ESPÉCIE DE DESPESA
Pessoal Administrativo
Contratados 635:200$000
Substituições e Acumulações 6:000$000
Pró-Labore 51:540$000
Pessoal Operário
Contratados 63:000$000
Material
Material Permanente 1.404:060$000
Material para Custeio de obras 1.195:000$000
Material para Custeio em geral 231:390$000
Material para Expediente 95:267$600
Auxílios e Subvenções 1.835:000$000
Aluguéis 96:000$000
Diversos
Outras Despesas 691:200$000

Total Rs. 6.303:657$600
DIVISÃO DE EXPANSÃO CULTURA

PESSOAL ADMINISTRATIVO
7102 - Pessoal Variável
1 Regente 14:400$000
Coral Paulistano: 8 cantores guias e 20 coristas 67:200$000

72:000$000
1 Auxiliar ensaiador do Coral Popular, substituto do Regente, revisor de cópias de
músicas

6:000$000

Trio São Paulo 12:000$000
Acréscimo de vencimentos do violonista chefe “Quarteto Haydn” 4:8000$000
1 Violonista e 1 violonista para o “Quarteto Haydn” 10:000$000
Conselho Técnico (Ato n⁰1146 Artigo n⁰184 §2⁰)  15:600$000
Pessoal extraordinário, a serviço nos espetáculos noturnos do Teatro Municipal 10:000$000
2 Técnicos  musicais,  contratados  para  a  Discoteca  Pública,  especializados  em
História da Música, Etnografia, Folclore e Biblioteconomia, um a 800$000 e outro
a Rs.500$000 mensais (Os serviços de fichários de discos, catalogação e cópia de
Arquivo de Melodias Populares , de transcrição, catalogação e arquivo dos discos
folclóricos e filmes gravados pela Discoteca Pública, estão em absurdo atraso, e
nada preparado para  publicação,  devido  à  ausência  de  técnicos especializados.
Basta dizer que a Discoteca, além da Encarregada que tem seus serviços próprios,
só conta  com um quarto-escriturário não especializado,  que só pode fazer  dos
serviços da Discoteca a cópia das fichas que lhe sao entregue prontas!)

15:600$000

1 Pianista acompanhador, contratado a 500$000 mensais (Com o desenvolvimento
dos concertos populares em bairros, nas escolas e hospitais, tornou-se necessário
este acompanhador, pois nestes concertos,mais fáceis, de compreensão que os do
Municipal,  fomos  obrigados  a  música  solista,  canto,  violino  etc.,  em  que  o
acompanhador é imprescindível.

6:000$000

a transportar 250:000$000
transporte Rs. 250:000$000

Gratificação a um funcionário da Divisão (Gratificação já determinada pelo Sr. 
Prefeito no processo n⁰ 33.839/37

2:400$000 250:000$000

MATERIAL
7121 - Material Permanente 14:290$000
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Repertório 30:000$000
Aquisição de disco 30:000$000
Biblioteca especializada (Diminui-se de 20:00$000a verba de Repertório,  verba
que irá  sempre  diminuindo com as peças  adquiridas.  A verba  de  aquisição  de
discos perseverou a mesma. Diminuiu-se a verba de material permanente de quase
10:000$000.)

1:500$000 75:790$000

7123 - Material para Custeio em geral (Acessórios para palco, material elétrico, de
limpeza, etc.)

26:290$000

7124 - Material para Expediente 6:826$600
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
7140 - Orquestra Sinfônica (Conservou-se a mesma.) 200:000$000
Teatro Nacional (Aumentou-se de 50:000$000 esta verba, considerada 
insuficiente.)

150:000$000

Pesquisas  de  Folclore  (Com o  seu  Curso  de  Etnografia,  com a  Sociedade  de
Etnografia e Folclore nascida no Departamento e funcionando dentro dele, bem
como as pesquisas realizadas na Discoteca e criação de prêmios - 2:000$000 - para
estudos  de  Folclore  nacional,  a  Divisão  de  Expansão  Cultural  tornou-se
incontestavelmente o centro de estudos de Folclore mais importante do país. Os
seus estudos de cartografia folclórica sao o entusiasmo de quantos estrangeiros nos
visitam.  Para  custeio  desses  trabalho  tornou-se  absolutamente  necessária  esta
verba, aliás pequena, destinada especialmente a pagamento de prêmios instituídos
e custeio da Sociedade de Etnografia e Folclore.)

25:000$000

a transportar 375:000$000 361:306$6000
transporte Rs. 375:000$000 361:306$600

Concursos musicais (É a verba tradicional, instituída pela Divisão desde 1935, e
que nunca foi discutida. Os frutos que tem produzido sao do conhecimento de
todos.)

20:000$000

Salão de Artes Plásticas (Com a terminação do Viaduto do Chá em 1938, ficara
S.Paulo finalmente dotado de um grande salão para exposições de Artes Plásticas,
concedido pelo Sr.  Prefeito ao Departamento de Cultura.  Torna-se necessário o
preparo tecnico desse salão, revesti-lo dos móveis necessários, etc. Este salão que
será concedido grátis às exposições coletivas e mediante pagamento em obras-de-
arte  às  exposições  individuais  é  finalmente  o  primeiro  passo  dado  pelo
Departamento de Cultura para protecao das Artes Plásticas. Ate hoje nao houve
descuido mais impossibilidade prática de se realizar esta proteção absolutamente
necessária.)

150:000$000 545:000$000

DIVERSOS
7199 - Gravação de discos e filmes sonoros científicos, Arquivo da Palavra e 
música erudita paulista (Diminui-se esta verba de Rs.50:000$000.)

50:000$000

Encadernação (Faz-se mister, para que não se estrague, encadernar as partituras
musicais adquiridas em 1937 e as que se adquirirem em 1938.)

15:000$000

Transportes (Diminuiu-se, com a experiência esta verba.) 4:000$000 77:600$000
Total Rs. 983:906$600
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ANEXO 9

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA

O Departamento de Cultura comemora hoje o primeiro aniversário de sua criação, 
feita pelo Ato n.861, de 30 de maio de 1935.

Serviços do Departamento Municipal de Cultura:

Diretoria - rua Cantareira, 816. Fone - 2.3576. Recebe diariamente das 16,30 às 18 horas.
Problemas gerais de ordem cultural.

Divisão  de  Expansão  Cultural  - Chefia.  Junto  com o  Gabinete  de  Diretoria  -  Curso  de
Etnografia.

Seção de Teatros e Cinemas - Teatro Municipal. Fone - 4.4185. Concessões relativas ao Teatro
Municipal. Cinema Educativo. Orquestra sinfônica. Concertos públicos.

Seção de Radio Escola - Teatro Municipal.  Fone - 4.1556. Irradiações em geral.  Trio São
Paulo. Quarteto Haydn. Coral Paulistano. Madrigal. Radio Infantil.

Discoteca Pública - rua da Cantareira, 216. Fone - 2.3289. Discos de música erudita e de
interesse folclórico. Servico de gravacao de musica folclórica nacional e de música erudita
paulista. Arquivo da Palavra. Arquivo de música popular brasileira registrada por meio nao
mecânicos. Museu de instrumentos populares nacionais.

Divisão das Bibliotecas - rua Sete de Abril, 37. Fone - 4.5314 (chefe)

Biblioteca Infantil - rua Major Sertório, 638. Fone - 4.3631

Divisão de Educação e Recreio - chefia - rua Major Sertório, 622. Fone - 4.3631. Problemas
relativos aos esportes em geral e a educação infantil.

Seção de parques Infantis - Funciona junto à Chefia. Clubes infantis. TEatro, música coral
infantil. Ginástica e esportes infantis. Educação sanitária. SErvico medico-dentario. Copo de
Leite.

Parque Infantil Pedro II - Situado no Parque Pedro II.

Parque Infantil Lapa - Largo da Lapa.

Parque Infantil do Ipiranga - Praça Nanú Jaffet.

Seção  de  Divertimentos  Públicos -  Teatro  Municipal.  Fone  -  4.1844.  Alvarás,  licenças,
isenções de impostos e demais problemas municipais relativos a divertimentos públicos em
geral. Concertos públicos ao ar livre. Festas tradicionais populares.

Divisão de Documentação Histórica e Social - Chefia - rua da Cantareira, 216. Fone - 2.3256.

Revista do Arquivo - Junto à Chefia da Divisão. Publicação de pesquisas históricas, sociais e
culturais realizadas pelo Departamento. Publicação de estudos científicos em geral. Publicação
de obras de interesse cultural.

Subdivisão de Documentação Histórica - rua da Cantareira, 216 - Fone - 2.3256. Restauração,
tradução, publicação e arquivamento de documentos históricos pertencentes à Municipalidade.
Nomenclatura das ruas da Capital.

Subdivisão de Documentação Social  - rua da Cantareira, 216 - Fone - 2.3286. Realizacao,
estudo e publicação de pesquisas de ordem social dentro do Município. Serviço de Estatísticas
municipais.

Seção de Tipografia e Encadernação - rua Senador Queiroz, 79-A. Fone - 4.0938. Publicação
de todos os documentos municipais. Encadernação dos documentos restaurados, dos livros das
bibliotecas e demais volumes da Prefeitura.

------------------------------------------------------
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CONCURSOS criados pelo Departamento

I - Concurso duma obra sinfônica.

II - Concurso duma obra para quarteto de cordas.

III - Concurso duma Suite para banda.

IV - Concurso de peças coreográficas de Carnaval (já terminado)

V - Concurso dum livro popular, de interesse gera, sobre o BRasil.

VI - Concurso dum klivro popular, de interesse geral, sobre Sao Paulo.

VII - Concurso dum livro de ficcao para criancas .

VIII - Concurso dum drama.

IX - Concurso duma comedia.

X - Concurso dum estudo histotico sobre Sao PAulo (ja terminado)

XI - Concurso duma biografia de qualquer Paulista ilustre. (informação nas divisoes competentes).

-----------------------------------------------------------
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ANEXO 10

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INTERMÉDIO “SOMBRAS DO IMPÉRIO”
 
Flores para ornamentação do palco Rs. 36$000
Indumentária de A.J.C. Valente Neto “ 250$000
Gravatas para os costumes dos rapazes “ 20$000
Fazenda do casaco do “Escravo” “ 12$000
Feitio      “   “       “     “ “ 10$000
Calças do costume do       “ “ 10$000
4 velas de cera “ 10$000
Calças do costume do “Poeta” “ 95$000
Maquillage dos artistas “ 30$000
Táxi para antiquários e para empréstimo do piano “ 10$000
Violonistas da “Serenata” (ensaios e execução) “ 190$000
Remuneração do “Escravo” “ 25$000
Serviços de costura “ 130$000

TOTAL: “ 828$000
Entregues à Diretoria ................................................................................... Rs. 172$000

 
________________________________
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ANEXO 11

Ato n. 861, de 30 de maio de 1935

O Prefeito do Município de Sao Paulo, usando das atribuições que lhe sao conferidas pelo parágrafo
4º, do art. 11, do Decreto Federal nº 19.398, de 11 de novembro de 1930, e nos termos do ato nº 768,
de 10 de janeiro do corrente ano,
Decreta:

TÍTULO I
Do Departamento de Cultura e de Recreação

Art. 1º - Fica criado o Departamento de Cultura e de Recreação, que terá por fim:
a) - estimular e desenvolver todas as iniciativas destinadas a favorecer o movimento educacional,

artístico e cultural;
b) - promover e organizar espetáculos de arte e cooperar em um conjunto sistemático de medidas,

para o desenvolvimento da arte dramática, e, em geral, da música, do canto, do teatro e do
cinema;

c) - por ao alcance de todos, pelos serviços de uma estação rádio-difusora, palestras e cursos
populares de organização literária ou científica, cursos de conferências universitárias, sessões
literárias e artísticas, enfim, tudo que possa contribuir para o aperfeiçoamento extensão da
cultura;

d) - criar e organizar bibliotecas públicas, de forma contribuir e eficazmente para difusão da
cultura em todas as camadas da população;

e) - organizar,  instalar e dirigir parques infantis,  campos de atletismo, piscina e o estádio da
cidade de São Paulo, certames esportivos nacionais ou internacionais;

f) - fiscalizar todas as instituições e criativas e os divertimentos públicos, de caráter permanente
ou transitória, que foram estabelecidos no Município;

g) - recolher, colecionar, restaurar e publicar documentos antigos, material e dados históricos e
sociais,  que  facilitem as  pesquisas  e  estudos  sobre  história  da cidade  de São Paulo,  suas
instituições e organizações em todos os domínios da atividade.

Art. 2º - O Departamento de Cultura e de Recreação terá as seguintes divisões:
I - Divisão de Expansão Cultural, com as seguintes seções:

a) - Teatros e cinemas;
b) - Rádio-escola.

II - Divisão de Bibliotecas, com duas seções.
III - Divisão de Educação e de Recreios, com a seguinte seções:

a) - Parques infantis;
b) - Campos de Atletismo, Estádio e Piscina;
c) - Divertimentos Públicos.

Art. 3º - O Departamento de Cultura e de Recreação terá um Diretor a quem compete superintender,
sistematizar e coordenar todos os serviços das diversas divisões Departamento. (Art. 2º e 3º do Ato nº
768, de 10 de janeiro de 1935).
§ 1º - As Divisões e Seções são dirigidas, respectivamente, por chefes de Divisão e chefes de Seção,
subordinada estes e aqueles, em cada uma das divisões, e aqueles, ao Diretor do Departamento.
§ 2º - O Diretor do Departamento de Cultura e da Recreação e cada um dos chefes de Divisão e de
Seção perceberão, respectivamente, os vencimentos mensais de 3:500$000, 2:500$000 e 1:400$000.
§ 3º - Quando, para Direção do Departamento for nomeado, em comissão, Chefe de Divisão, exercerá
ele as funções de Diretor sem prejuízo das do seu cargo, percebendo, além do seu ordenado, uma
gratificação  até  perfazer  3:500$000,  enquanto  fica  fixado  o  ordenado  do  diretor,  no  caso  de  ser
nomeada pessoa estranha ao funcionalismo.
§  4º  -  Junto  ao  Gabinete  do  Diretor  do  Departamento  serviram dois  quartos  escriturários  e  um
assistente,  de  confiança  imediata  do  Diretor,  escolhido  entre  os  escriturários  do  quadro  do
Departamento.
Este terá, além dos vencimentos do seu cargo, uma gratificação mensal de duzentos mil réis.
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§ 5º - A juízo do Prefeito, quando as necessidades dos trabalhos de cada divisão do Departamento o
exigirem, O expediente poderá ser desdobrado em dois períodos, na forma do art. 6º do Ato 774, de 16
de janeiro do corrente  ano,  caso em que os  funcionários  terão direito  a gratificação “pró-labore”
prevista no art. 7º do mesmo Ano.
Art. 4º - Os funcionários do Departamento de Cultura e de Recreação poderão ser removidos, pelo
respectivo  Diretor,  de  umas  para  outras  dependências  do  Departamento,  de  acordo  com  as
conveniências do serviço.
Parágrafo Único - As atribuições dos funcionários de carteira serão determinadas pelo Diretor, chefe
de  Divisão  ou  de  Seção,  tendo  em  vista  a  capacidade,  eficiência  e  tendências  de  cada  um,
independentemente das respectivas categorias.
Art. 5º - Os funcionários aproveitados nas respectivas categorias continuarão a servir com os mesmos
títulos, mediante simples apostila.
Art. 6º - Os funcionários contratados, aproveitados pelo presente Ato, ficam sujeitos ao cumprimento
das exigências contidas no art. 11 do Ato n. 768, de 10 de janeiro do corrente ano.
Art. 7º - O cargo de Diretor do Departamento de Cultura e de Recreação será provido na forma do art.
2º do Ato nº 768, citado, e os chefes de Divisão e de Seção serão providos mediante nomeação o
aproveitamento  de  funcionários  designados  pelo  prefeito,  dentre  os  que  pertençam ao  quadro  do
funcionalismo municipal.
Parágrafo Único - Os demais cargos serão providos por livre nomeação ou com aproveitamento de
funcionários efetivos ou contratados observada as respectivas categorias e as disposições do art. 11 do
Ato nº 768, mencionado.
Art. 8º - Ao chefe de Divisão compete, ainda, além das atribuições enumeradas neste Ato:

a) - superintender, sistematizar,  e coordenar todos os serviços das Seções subordinadas à sua
Divisão;

b) - cooperar com diretor do Departamento em seus estudos técnicos e administrativos;
c) - colaborar com as demais Divisões do Departamento, sempre que necessário for, no estudo e

solução dos assuntos que se relacionem com a suas atribuições.
Art. 9º - Enquanto não for expedido regulamento especial, o que se fará dentro do prazo máximo de
noventa dias, o Departamento de Cultura e de Recreação reger-se-á pelas disposições regulamentares
atinentes às repartições que passam a fazer parte do Departamento.
Art. 10 - Ao diretor do Departamento compete proferir todo e qualquer despacho de “deferimento” ou
“indeferimento” fundado na legislação em vigor, salvo às partes, recurso ao Prefeito.

TÍTULO II
Da divisão de expansão cultural

Art.  11  -  A Divisão  de  Expansão  Cultural  dirigida  por  um chefe  de  Divisão,  auxiliado  por  dois
escriturários para os trabalhos de expediente e arquivo, um contínuo e um servente, compreende as
seguintes Seções:

a) - Teatros e Cinemas;
b) - Rádio-escola.

CAPÍTULO I
Dos Teatros e Cinemas

Art. 12 - O atual Teatro Municipal e outros teatros que se criarem, bem como todas as atividades
relacionadas  a  teatros  e  cinemas,  ficam  subordinados  a  Divisão  de  Expansão  Cultural,  de  que
constituem uma Seção.
Art. 13 - A Seção de Teatros e Cinemas é subordinada à chefia da Divisão de Expansão Cultural, e
assistida de um Conselho Técnico, com funções puramente consultivas.
§ 1º - O Conselho Técnico, presidido pelo chefe de Divisão, será constituída de quatro membros,
nomeados pelo Prefeito, pelo prazo de três anos, sendo um escritor ou crítico de Arte, um crítico
musical, um representante da sociedade de cultura artística e um técnico de arte cinematográfica.
§ 2º - O Conselho Técnico reunir-se-á, mensalmente, percebendo cada membro uma gratificação de
100$000 por sessão a que comparecer. Em caso extraordinário e a juízo do Prefeito, poderá realizar
mais de uma reunião mensal.
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§ 3º -  Compete ao Conselho Técnico:  dar parecer sobre as questões que forem submetidas a sua
apreciação;  apresentar  sugestões  e  planos de execução para o desenvolvimento da arte  teatral,  da
música, dos bailados e da cinematografia nacional; organizar, presidir e fiscalizar concursos que, para
tal fim, forem instituídos.
§ 4º - O Conselho Técnico promoverá, anualmente concursos de peças teatrais de autores nacionais, de
trabalhos de música sobre temas nacionais e de composições musicais de autores nacionais.
Art. 14 - Além do chefe respectivo que administrará o Teatro Municipal, a seção de Teatros e Cinemas
terá um auxiliar, um agente fiscal e um segundo escriturário.
Art.  15 -  Quando o Prefeito  julgar  oportuno,  será  organizada a  Orquestra  Municipal,  destinada a
promover nos Teatros Municipais,  na Radio-Escola ou ao ar livre, concertos públicos ou a preços
populares.
Parágrafo  Único  -  Caso  haja  conveniência,  para  melhor  execução  deste  artigo,  o  Município
subvencionará uma orquestra organizada por qualquer sociedade de arte ou por particular, de forma a
tornar-se capaz de satisfazer, plenamente aos fins de uma Orquestra Municipal.
Art. 16 - O Teatro Municipal, que faz parte desta seção terá o seguinte pessoal subordinado ao chefe
da Seção de Teatros e Cinemas:
1 engenheiro mecânico-eletricista
1 porteiro
2 contínuos
1 guarda-noturno
6 serventes
1 mestre mecânico
1 eletricista
1 eletricista-ajudante
1 mestre-cena
Art.17 - Compete:

1) ao engenheiro:  superintender os  serviços  de máquinas,  de iluminação,  de instalações e  de
conservação do edifício e demais acessórios do Teatro;

2) ao  agente-fiscal:  fiscalizar  a  bilheteria,  bilhetes,  selagens,  imposto,  programas,  horários,
alvarás, e todo e qualquer documento sujeito a selo ou a emolumento municipal;

3) ao  auxiliar:  além da  secretaria  do  Conselho  Técnico,  informar  os  pretendentes  do  Teatro
Municipal; manter em dia a correspondência oficial da Seção e o serviço de registro, arquivo e
folhas de pagamento;

4) ao segundo escriturário: fazer a escrituração da caixa especial do Teatro cujo movimento será
mensalmente comunicado ao Diretor do Departamento;

5) ao porteiro que residirá no próprio Teatro: ter  a guarda das chaves do edifício;  chefiar  os
contínuos e serventes; receber e entregar material de palco e bagagem e chefiar os serviços de
limpeza e zelar pela conservação do edifício e suas instalações;

6) ao guarda-noturno: rondar o edifício à noite, segundo as instruções do porteiro;
7) aos  contínuos:  auxiliarem os  serviços  do  porteiro;  aos  serventes  cuidarem da  limpeza  e

conservação do edifício e atender as determinações o porteiro do Teatro;
8) ao mestre-mecânico, ao mestre-cena e aos eletricistas: exercerem as funções técnicas de suas

especialidade, discriminadas no regulamento do Teatro.
§ Único - Fica suprimido o atual cargo de agente, sendo o respectivo titular adido ao Departamento.
Art. 18 - As cessões e locacoes do Teatro Municipal para espetáculos líricos, concertos, festas cívicas
ou de arte, serão estudadas no Ato que regulamentará esta lei.
Art. 19 - A Divisão de Expansão Cultural incentivará todos os meios em prol do desenvolvimento do
cinema popular educativo, pedagógico ou escolar. Para isso favorecerá:

a) -  benefícios  fiscais  aos  cinemas  que  sistematicamente  exibirem  fitas  documentárias  ou
consideradas  educativas  pelo  órgão competente  da  Secretaria  da  Educação ou  pelo  órgão
competente do Ministério da Educação, ou por instituição de cultura para tal fim organizada;

b) - benefícios fiscais aos produtores nacionais dessas fitas; benefícios fiscais aos distribuidores
dessas fitas,  quando estrangeiras,  sujeitando-se produtores e distribuidores a apresentações
periódicas de um número de fitas educativas ao órgão competente para qualificação efetiva
das mesmas;
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c) -  benefícios  fiscais aos cinemas que forem postos  por  seus  proprietários,  arrendatários ou
exploradores, a disposição da Municipalidade, uma vez por mês, no mínimo, para a realização
de espetáculos educativos, fora das horas das sessões diárias; benefícios fiscais aos produtores
nacionais e aos distribuidores em geral, que fornecerem a Municipalidade, uma vez por mês,
os programas por esta requisitados e destinados a espetáculos educativos, que poderão ser
mistos; cinema, teatro, música, etc.;

d) - qualificação prévia de fitas educativas, submetidas a apreciação do órgão competente da
Municipalidade pelos produtores e distribuidores em geral;

e) - a realização dos espetáculos educativos acima referidos;
f) -  a  realização  sistemática  de  exibições  pedagógicas  nos  parques  infantis  e  nos

estabelecimentos de ensino, em geral, criando ou facilitando tudo que para isso for útil ou
necessário,  especialmente  entendimentos  com  as  autoridades  competentes  federais  ou
estaduais;

Art. 20 - A Prefeitura estabelecerá medidas enérgicas contra a produção cinematográfica ou teatral
ofensiva à moral e aos bons costumes, proibindo a exibição ou apresentação de fitas ou peças que
violem texto expresso de lei ou constituam elementos perniciosos a infância e a juventude.

[...]

TÍTULO IV
Da Divisão de Educação e de Recreios

Art. 40 - A Divisão de Educação e de Recreios, dirigida por um chefe de Divisão, auxiliado por dois
escriturários  para  os  trabalhos de expediente  e arquivo,  um continuo e um servente,  terá  os  seus
serviços distribuídos pelas seguintes seções:

a) - Parques Infantis
b) - Campos de Atletismo, Estádio e Piscinas;
c) - Divertimentos Públicos;

CAPÍTULO I
Dos Parques Infantis

Art. 41 - A Seção de Parques infantis, que é o Serviço de Parques Infantis, criado pelo Ato n. 767, de 9
de janeiro do corrente ano, tem por fim localizar, organizar e instalar os parques de jogos infantis e
orientar  todos  os  serviços  relativos  à  construção,  ao  aparelhamento  de  parques  desse  gênero,  ao
desenvolvimento e a pratica de brinquedos e diversoes.
§ Único - O Serviço de Parques Infantis estudará e organizará um plano de conjunto, de construção de
parques infantis e de localização de zonas destinadas exclusivamente a este fim, nos parques e praças
públicas, aproveitados os trabalhos já existentes.
Art. 42 - Os parques infantis que se propõem a colaborar na obra de preservação e de previsão social e
contribuir para a educação higiênica das crianças, serão construídos e instalados, preferivelmente, nos
bairros operários, nas proximidades de escolas e casas de apartamentos.
Art. 43 - A Municipalidade reservará terrenos para a construção de parques infantis, livre e gratuitos,
em todos os bairros que se criarem, determinando para esse fim, nos outros bairros da cidade, os
terrenos apropriados de que ainda dispuser.
Art. 44 - O Serviço Municipal de Parques Infantis é dirigido por um chefe de serviço, que será um
higienista  ou  educador,  auxiliado  por  uma  comissão  municipal  de  parques  infantis,  com  órgão
consultivo.
Art. 45 - Compete ao chefe do Serviço de Parques Infantis:

a) - estimular e coordenar as iniciativas, particulares e promover os estudos para a solução dos
problemas inerentes ao assunto;

b) -  cooperar  com  o  chefe  de  Divisão  em  todos  os  trabalhos  concernentes  a  localização,
instalação e organização dos parques infantis;

c) - orientar e fiscalizar as atividades recreativas do Trabalho, o de Natal, festas infantis que,
servindo  a  educação  moral,  social  e  estética  das  crianças  e,  revivendo  os  costumes
tradicionais, contribuam para despertar o interesse das famílias por esses centros populares de
saúde e de alegria;
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d) - convocar, mensalmente, e, extraordinariamente, quando necessário, e sempre por ordem do
chefe da Divisão,  a Comissão Municipal  de Parques Infantis,  para informá-la sobre a sua
atividade e solicitar a sua crítica e sugestões.

Art. 46 - A Comissão Municipal de Parques Infantis será constituída:
1) - de um representante do Serviço Sanitario do Estado;
2) - de um representante da Diretoria do Ensino do Estado;
3) - de um representante do Departamento de Educação Física do Estado;
4) - do Diretor do Instituto de Higiene do Estado;
5) - do professor de Biologia Educacional  do Instituto de Educação da Universidade de Sao

Paulo;
6) - de um representante de instituições particulares de assistencia e protecao a infancia.

§  1º  -  Os  membros  da  Comissão  Municipal  de  Parques  infantis  serão  nomeados  pelo  Prefeito  e
exercerão os cargos “pró-honore".
§ 2º - A duração da investidura para os representante das instituições públicas e particulares será de
dois anos.
§ 3º - A Comissão Municipal de Parques Infantis será presidida pelo chefe da Divisão, funcionando
como secretário-assistente o chefe da Seção.
Art.  47 - O Serviço de Parques Infantis  terá, além do chefe desse serviço,  um administrador, um
médico, e para cada parque que se instalar, dois instrutores e tantos instrutores-substitutos e vigilantes
quantos bastarem.
Parágrafo Único - Quando oportuno, a juízo do Prefeito será instituída assistencia dentaria nos parques
infantis.
ARt. 48 - Ao administrador compete:

a) - zelar pela conservação dos parques, dos seus abrigos, pérgolas, telheiros e aparelhos;
b) - providenciar o reparo dos aparelhos que, por falta de resistência ou outro qualquer defeito,

nao oferecem seguranca necessária;
c) -  exercer  vigilância  e  providenciar  para  que  os  tanques  de  vadear  sejam constantemente

alimentados com água corrente e seja renovada a areia dos tabuleiros;
d) - cumprir as instruções que forem dadas pelo chefe de seção;
e) - colaborar, com o chefe do serviço, na execucao de tudo quanto se refira aos fins sociais da

organização,  propondo-lhe  medidas  e  iniciativas  oriundas  da  observação e  da  experiência
adquirida nos parques, bem como, o mesmo, estudar a localização dos novos parques a serem
instalados e os problemas relativos aos mesmos;

f) - substituir o chefe da Seção nos seus impedimentos, das instruções e com ele fiscalizar o
trabalho dos instrutores.

Art. 49 - Compete ao instrutor:
a) -  zelar  pela  saúde das  crianças,  investigar  as  condições  higiênicas  do meio  social  de  que

provenham e encaminhar as crianças suspeitas de moléstias ou necessitadas de tratamento aos
postos de saúde ou instituições de assistencia;

b) - atrair as crianças para os brinquedos próprios a sua idade, desviando-as de todos aqueles que
sejam contra-indicados;

c) - orientar as atividades recreativas da criança, velando por ela sem lhe perturbar ou ameaçar a
liberdade e espontaneidade no brinquedo;

d) - ensinar a prática de jogos infantis, participando com as criancas das atividades lúdicas ou
recreativas;

e) - propagar a prática de brinquedos e jogos nacionais, cuja tradição as crianças ja perderam ou
tendem dia a dia a perder;

f) - promover a prática de todos os jogos que, pela experiência universal, forem dignos de serem
incorporados ao patrimônio dos inspirados nas tradições locais e nacionais;

g) - aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo interesse das crianças para ministrar-lhes
educação física;

h) - cumprir as instruções que lhe forem dadas pelo chefe da Seção ou pelo administrador dos
parques infantis;

i) - ordenar, dirigir e fiscalizar os trabalhos dos vigilantes.
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§ 1º - Serão nomeados para esses cargos professores diplomados por Escola Normal do Estado, que
tenham feito o curso de educadores sanitários no Instituto de Higiene de São Paulo ou de Educação
Física Infantil do Departamento de Educação Física do Estado ou de especialização pré-primária no
Instituto de Educação da Universidade de São Paulo.
§ 2º - Para a nomeação de instrutor substituto, em comissão é bastante apresentação do diploma de
professor por Escola Normal do Estado.
§ 3º - Os instrutores-titulares nomeados exercerão, em comissão, as suas funções pelo prazo de um
ano, findo o qual serão efetivados aqueles que, tendo se submetido a concurso de provas e títulos,
derem melhores atestados da sua capacidade, devotamento e assiduidade nos trabalhos.
§ 4º - No concurso acima referido, que será organizado de acordo com o Ato regulamentar desta lei,
poderão inscrever-se, também, os instrutores substitutos, que satisfação as exigências do § 1º.

[...]
CAPÍTULO III

Dos divertimentos públicos

Art.  57  -  O  atual  serviço  de  Divertimentos  públicos  da  Diretoria  de  Polícia  Administrativa  fica
desincorporado desta Diretoria, e diretamente subordinado, com a nova organização, à Divisão de
Educação e de Recreios.
Art. 58 - À Seção de Divertimentos Públicos compete:

a) -  organizar  estimular  todos  os  divertimentos  públicos,  inspirados  na  tradição  do  país,  e
quaisquer outros que possam interessar a população;

b) - estudar e estabelecer planos de propaganda e de execução que tenham por fim vulgarizar e
tornar mais acessíveis e atraentes festejos carnavalescos, as festas de São João e outras de
interesse etnológico, “folk-lorico”, ou popular;

c) - organizar concursos públicos de planos de festejos, de cartazes de propaganda, bem como
concurso de fantasias, de carros, de cursos, de préstitos carnavalescos, de fogos nas festas de
São João e outras; comemorações, festas e bailados tradicionais ou populares do Brasil;

d) - estudar, estabelecer e executar planos de ornamentação da cidade por ocasião de festas;
e) -  fiscalizar  os  parques  particulares  de  diversões  e  os  divertimentos  públicos  em  geral,

proibindo os que forem julgados prejudiciais ou perigosos, indicando e sugerindo outros.
Parágrafo Único - As atribuições especificadas neste artigo, com exceção da alínea “c”, que cabe,
exclusivamente, ao chefe desta Seção, serão exercidas pelo chefe da Seção de Divertimentos Públicos,
assistido por uma comissão de artistas, escritores e jornalistas, nomeada pelo diretor do Departamento
e especialmente designada para este fim.
Art. 59 - Compete ainda à Seção Divertimentos Públicos, a expedição de guia para entrada de toda a
renda proveniente dos emolumentos, alvarás, impostos, licenças, taxa de vistoria e toda e qualquer
concessão  dessa  natureza,  não  somente  divertimentos  públicos,  como  também  de  espetáculos,
cinemas, campeonatos, torneios, certames esportivos e anúncios na Estação da Rádio-Escola.
§ 1º - A parte arrecadadora da seção e sua contabilidade ficarão a cargo do Departamento da Fazenda,
logo este criado, devendo para isso, ser estabelecida, na Seção de Divertimentos Públicos, que, em
hipótese alguma poderá receber dinheiro, a organização da necessária caixa suplementar.
§ 2º - A concessão de licenças, arrecadação de renda mencionadas neste artigo, a conexão desta seção
ao Departamento  da  Fazenda,  na  parte  relativa  à  arrecadação  e  à  distribuição  de  serviços,  serão
estabelecidos no Ato que regulamentará a presente lei.
§ 3º - Os serviços centralizados de expedição de licenças e arrecadação de rendas, serão organizados
de forma a não embaraçar ou retardar a marcha do serviços de qualquer das divisões do Departamento
de Cultura e de Recreação.
Art. 60 - Além do chefe da Seção de Divertimentos Públicos, haverá, subordinados diretamente a este,
dois auxiliares, um inspetor, um expedidor, um 2º escriturário, um 3º escriturário, dois 4º escriturários,
cinco fiscais, um contínuo e um servente, com os vencimentos constantes da tabela anexa.

[...]
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ANEXO 12

Lista atividades de 1912 a 1934 da Sociedade de Cultura Artística

1912
SETEMBRO, 26
           Discurso de inauguração pelo Dr. Roberto Moreira.
           Conferência de Amadeu Amaral sobre Raimundo Correia.
           Concerto de piano e canto sob a direção do maestro João Gomes de Araújo.

NOVEMBRO, 13           
           Conferência de Armando Prado sobre Álvares de Azevedo
           Concerto sob a direção de Olga Massucci Costabile

1913
FEVEREIRO, 19
           Conferência de Garcia Redondo sobre Artur de Azevedo
           Concerto sob a direção da prof. Victória  Serva Pimenta
MARÇO, 31
           Conferência  de Pedro Lessa sobre João Francisco Lisboa.
           Concerto sob a direção do prof. maestro Agostinho Cantú.

ABRIL, 4
           Conferência de Oliveira Lima sobre “Os Nossos Diplomatas”
           Concerto sob a direção do prof. maestro Félix de Otero.

ABRIL, 17
           Conferência de Antônio Piccarolo sobre “O Romantismo”.
           Concerto sob a direção do prof. maestro Luigi Chiaffarelli
MAIO, 31 
            Versos declamados por Ricardo Gonçalves e Roberto Moreira.
            Concerto sob a direção do maestro João Gomes Júnior 
SETEMBRO, 26  
            Verso declamados pelo ator Chaby Pinheiro
            Concerto sob a direção do prof. maestro Alfredo Autuori       
1914
ABRIL, 13
            Recital da pianista Antonieta Rudge

MAIO, 19
             Recital do Pianista Artur Napoleão, com o concurso da pianista Antonieta Rudge Miller

JUNHO, 9
            Recital da cantora Hedy Iracema Brugelmann

JUNHO, 18
            Concerto sob a direção do prof. maestro Luigi Chiaffarelli 
            Versos de Emílio de Menezes, declamados pelo autor.

JULHO, 7 
            Concerto sob a direção do prof. Agostinho Cantú

JULHO, 13
            Concerto sob a direção do maestro Henrique Oswald
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JULHO, 20
            Recital da cantora Margherite Picard.
            Conferência de Ricardo Severo sobre “Arquitetura tradicional no Brasil”

OUTUBRO, 31
            Conferência de Plínio Barreto sobre Gregório de Mattos.
            Concerto sob a direção do prof. maestro Luigi Chiaffarelli

NOVEMBRO, 15
            Conferência de Adalgisa  Pereira sobre o “O meigo idioma”
            Coro de 300 vozes de alunas da Escola Normal, sob a direção do maestro João Gomes Jr.

DEZEMBRO, 22
            Recital da cantora Bellah de Andrade
            Conferência de Alberto Seabra sobre Tobias Barreto

       
1915
FEVEREIRO,  5
            1a. conferência  de Afonso Arinos, sobre “Lendas e tradições brasileiras”

FEVEREIRO, 24
            2a. conferência de Afonso Arinos, sobre “Lendas e tradições brasileiras”

MARÇO, 13
           Recital de piano e canto, c/ Vitalina Brasil e cantores Santtino Giannattasio e  Zilda Macedo    

MARÇO, 22
             3a. conferência de Afonso Arinos, sobre “Lendas e tradições brasileiras”
            Parte musical a cargo de Catulo da Paixão Cearense

 ABRIL, 5
             4a. conferência de Afonso Arinos, sobre “A capela da montanha. Algumas igrejas do Brasil e 
suas tradições”.
             Coro de 150 alunas  da Escola Normal sob a regência de João Gomes Júnior.

ABRIL, 22
Conferência de Graça Aranha sobre “A mocidade heróica de Joaquim Nabuco”
Concerto com 80 professores  sob a regência do maestro Francisco Braga.

MAIO, 10
Conferência de Alcides Maia sobre “Don Juan”
Concerto a cargo dos professores Zacharia Autuori, Simoncelli e Corbiniano Villaça

JUNHO, 30
Recital do violoncelista Luís Figuéras 

JULHO, 23
5a. conferência de Afonso Arinos, sobre “O culto da Virgem nas tradições brasileiras”.

OUTUBRO, 8
Recital da pianista Antonieta  Rudge
Versos de Olavo Bilac, falados pelo autor

OUTUBRO, 12
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Concerto com coro de 450 vozes de alunos da Escola Normal  e orquestra de 40  professores, 
regidos pelo maestro João Gomes Júnior. 

Versos de Olavo Bilac, falados pelo autor.            

OUTUBRO, 22
Recital para piano violino e violoncelo; Antonieta Rudge Miller, Paulina D’Ambrosio e 

Brasilina Bormann

OUTUBRO, 25
Recital para piano, violino e violoncelo com Antonieta Rudge Miller, Paulina d’Ambrósio e   

Brasilina Bormann

NOVEMBRO, 8
Concerto de Música de Câmera pelo “Quarteto da Sociedade de Culltura Artística, com o 

concurso de Alfredo Oswald

NOVEMBRO, 10
Conferência de Alberto de Oliveira  sobre “ O Culto da forma na poesia brasileira ‘’.

NOVEMBRO, 29
Conferência de Alfredo Pujol sobre “Machado de Assis “.

DEZEMBRO, 10
Conferência de Alfredo  Pujol sobre “Machado de Assis”.

DEZEMBRO, 23
Conferência de Alfredo Pujol sobre “Machado de Assis”.

DEZEMBRO, 28
Apresentação de Festas Tradicionais Brasileiras em complementação ao curso de Afonso 

Arinos  sobre “Lendas e Tradições Brasileiras”

1916

JANEIRO, 10
Concerto de Música de Câmera pelo “Quarteto da Sociedade de Cultura Artística”, com o      

concurso de Alfredo Oswald

JANEIRO, 29
4a. conferência de Alfredo Pujol sobre “Machado de Assis”

FEVEREIRO, 4
Concerto de Musica de Camera pelo “Quarteto da Sociedade de Culltura Artística”,  com o 

concurso de Agostino Cantú.

MARÇO, 13
Recital de piano  prof. Agostino Cantú

MARÇO, 17
5a. conferência de Alfredo Pujol sobre “Machado de Assis”.

MARÇO, 27
Concerto de Música de Câmera pelo “Quarteto da Sociedade de Cultura Artística”, com o 
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concurso de Alfredo Oswald.

ABRIL, 4
Orquestra de 70 professores sob a regência do Maestro F. Murino

ABRIL, 17
Recital  do violinista Misha Violin.

MAIO, 5
Concerto de Música de Câmera pelo “Quarteto da Sociedade de Cultura Artística”, com o 
  

                                concurso  de Alfredo Pujol

MAIO, 13
“Estudo Crítico sobre as traduções portuguesas do “ O Corvo”, de Edgard Poe”, conferência 

de João           
                                Kopke

MAIO, 19
Recital  do violinista Misha Violin acompanhado ao piano pelo prof. Agostino Cantú

AGOSTO, 21
Concerto de Música de Câmera, pelo “Quarteto da Sociedade de Cultura Artística”,  com o     
concurso de Francis de Bourguignon

SETEMBRO, 18
Concerto de Música de Câmera, pelo “Quarteto da Sociedade de Cultura Artística”, com o 
 

                                    concurso de Francis de Bourguignon

OUTUBRO, 4
Concerto da violinista Emília Frassinesi com o concurso do prof. Francis de Bourguignon e do

                                  “Quarteto da Sociedade de Cultura Artística “

OUTUBRO, 24
Orquestra de 70 professores sob a regência do maestro  F. Murino.

DEZEMBRO, 5
“Quarteto da Sociedade de Cultura  Artística.

             Conferência sobre José Veríssimo, pelo Dr. Oliveira Lima da Academia Brasileira.

DEZEMBRO, 15
6a. conferência de Alfredo  Pujol  sobre “Machado de Assis”.

1917

JANEIRO,  29
Recital de piano pela pianista Bellah de Andrade, acompanha pelos maestros Antonio 
Carlos  e Agostino Cantú

FEVEREIRO, 4
Orquestra de 70 professores, sob a direção do maestro F. Murio
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FEVEREIRO, 6
Conferência de Alberto de Oliveira  sobre “Fagundes Varella”.

MARÇO, 16
7a Conferência sobre Machado de Assis, pelo Dr. Alfredo Pujol

MARÇO, 19
Conferência de Olavo Bilac - “Reabilitação de Bocage”

ABRIL, 28
Recital de Piano, acompanhamento ao piano  por Elvira de Andrade Braga

JUNHO, 5
Conferencia de Joseph Pruyk,  sobre “A Arte Belga”.

JUNHO, 10
Orquestra de 70 professores, sob a regência do Maestro Francisco Murino

AGOSTO, 6
Recital  ,acompanhamento ao piano, pelo prof. Agostino Cantú

SETEMBRO, 3
Concerto sob a direção de G. Ansermet, dos concertos sinfônicos de Genebra
 Danças executadas pela  “troupe” russa dirigida pelo Sr. Diaghilew.

OUTUBRO, 4
“Tristão e Isolda”- orquestra dirigida pelo Comendador Gino Marinuzzi

NOVEMBRO, 3
Conferência de Julia Lopes de Almeida sobre “Padre José Maurício”

1918

JANEIRO, 9
Recital de poemas  de Catulo da Paixão Cearense

FEVEREIRO, 14
Orquestra de 70 professores, sob a regência do maestro Francisco Murino

MARÇO, 26
Concerto do “Quarteto A. Autuori”

ABRIL, 19
Orquestra de 60 professores, maestro Francisco Murino

ABRIL, 23
Recital de piano  a cargo do Conservatório Dramático e Musical

MAIO, 27
Conferência de Medeiros e Albuquerque -- “Terra de Santa Cruz”

JUNHO, 5
Espetáculo de   Ballet com “ Grande Companhia de Bailes Anna Pavlowa ‘ 
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SETEMBRO, 18
Recital do Conservatório Dramático Musical acompanhados da pianista Alice Bennett

SETEMBRO, 30
Orquestra de 60 professores   sob a direção do maestro Francisco Murino e F. Mignone

OUTUBRO, 13
Concerto Sinfônico, dirigido pelo maestro Gino Marinuzzi

DEZEMBRO, 26
Recital de Hector Cabral e Padrosa  Cabral a cargo do Conservatório Dramático e Musical

1919

JANEIRO, 9
Recital do  professor Luiz Figueras a cargo do Conservatório Dramático Musical

JANEIRO, 30
Conferência de Coelho Netto sobre “ Os Degredados”

FEVEREIRO, 14
Concerto do Quarteto Chailley de Paris, com o concurso da pianista Mme. Chailley-Richez

FEVEREIRO, 20
2 Concerto do Quarteto Chailley de Paris

FEVEREIRO, 24
Declamação de versos,  sonetos e cantigas a cargo de Chaby Pinheiro

ABRIL, 11
Recital a cargo do Conservatório Dramático Musical

ABRIL, 29
Recital da Violoncelista Fernanda Romaro, acompanhada ao piano por Francisco Mignone

MAIO, 6
Conferência de Goulart de Andrade sobre “Casimiro de Abreu”

 MAIO, 17
Teatro  -    “O Contractador de Diamantes”, drama de Afonso Arinos

MAIO, 29
Recital da pianista francesa Renée Florigny

JUNHO, 3
Recital da pianista brasileira Heloisa Accioli Brito

AGOSTO, 22
Recital do violinista Misha Violin

AGOSTO, 26
Concerto do violinista Manén

SETEMBRO, 2
Concerto do pianista Risler
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SETEMBRO, 15
Concerto do violinista Manén

SETEMBRO, 29
Concerto de Guiomar Novaes

OUTUBRO, 18
Concerto Sinfônico sob a direção do maestro Marinuzzi

1920

MARÇO 16
Concerto da cantora Vera Janacopulos

MAIO, 13
Concerto da pianista Luba D’Alexandrowska

MAIO, 15
Concerto Sinfônico sob a direção do maestro Furio Franceschini e 90 professores

MAIO, 21
Concerto de Música de Câmera

MAIO, 26
Concerto do pianista Georges Boskoff

JULHO, 28
Recital a cargo do Conservatório Dramático e Musical

AGOSTO, 7
Concerto sinfônico sob a direção do maestro Felix Weingartner

AGOSTO, 16
“LOHENGRIN’ pela Companhia Lírica da Empresa Walter-Mocchi
Orquestra do Teatro Constanzi, de Roma, dirigida pelo maestro  Gr. Uff. Eduardo Vital

SETEMBRO, 18
Projeções Luminosas “AUTOCHROMES”, em todas as cores do prisma e projetadas por 
aparelhos especiais, explicadas por Mme. Mary Lantés, de Paris

OUTUBRO, 13
Recital de violino por Leonidas Autuori ,ao piano maestro J. Souza  Lima

OUTUBRO, 16
Recital de violino por Vasa Prihoda, ao piano  A. Doubrawska

DEZEMBRO, 15
Concerto da pianista Maria Carreras

1921

JANEIRO, 8
Concerto de  Música de Câmera pelo Quarteto Z. Autuori, com o concurso do pianista prof.
José 
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                                   de Souza Lima

MARÇO, 29
Recital de Declamação por Margarida Lopes de Almeida

ABRIL, 20
Concerto da pianista Maria Carrerras

JUNHO, 15
Concerto da pianista Maria Carreras com o concurso do violinista Leonidas Autuori

JULHO, 11
Conferência de Afrânio Peixoto sobre “Castro Alves em São Paulo”

AGOSTO, 11
Ópera  Sansão e Dalila, pela Companhia Lírica Walter Mocchi, maestro diretor da 
Orquestra , Franco Paoloantonio

OUTUBRO, 26
Concerto de Música de Câmera pelo Quarteto Z. Autuori, com o concurso do prof. A. Cantú

OUTUBRO, 31
Recital da pianista Luba D’Alexandrowska

DEZEMBRO, 29
“TOSCA”  -ópera pela Companhia Nacional de Ópera Lírica, maestro e diretor da orquestra,
Alessio 

                                           Filippo

1922

MARÇO, 7
Concerto Sinfônico de composições do Maestro brasileiro H.Villa-Lobos

MARÇO, 15
Grande Concerto Sinfônico sob a direção de Raymundo de Macedo

JUNHO, 1
Recital do pianista Vianna da Motta

JUNHO, 4
Recital do pianista Vianna da Motta

JULHO, 23
Recital do pianista Arthur Rubinstein

JULHO, 25
Recital do pianista A.Brailowsky

AGOSTO, 31
Recital da pianista Marie A.Aussenac 

SETEMBRO, 19
Recital do pianista argentino Numa Rossotti
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OUTUBRO, 11
Concerto sinfônico pela Orquestra da Sociedade de Concertos Sinfônicos de São Paulo
sob a regência de Viana da Motta, com o concurso da pianista Marie A.Aussenac

OUTUBRO, 23,
“O Crepúsculo dos Deuses” - récita da  empresa Walter Mocchi, com a orquestra do Teatro
Constanzi, de Roma, sob a direção do maestro alemão L.Kaiser

1922
NOVEMBRO, 4

Concerto sinfônico pela orquestra da Sociedade de Concertos Sinfônicos de São Paulo, sob 
a 

regência de Raymundo de Macedo  e a  pianista Guiomar de Novaes

NOVEMBRO, 12
Demônio Familiar - Comédia,  em 3 atos,  de José de Alencar adaptada por Viriato 
Correia, pela 
            Companhia Brasileira de Comédias de Abigail Maia

1923

FEVEREIRO, 23
Recital de contrabaixo, por Guido Callignani, ao piano o prof. José de Souza Lima

ABRIL, 16
Recital da violoncelista brasileira Carmen Braga

ABRIL, 29
Concerto sinfônico sob a direção de H. Villa-Lobos, com a Orquestra da Sociedade  de 

Concertos Sinfônicos

MAIO, 2
Conferência de Rosalina Coelho Lisboa -- “Francisca Julia”

MAIO, 29
Conferência de Amadeu Amaral -” Paulo Eiró”

JUNHO, 1
 Concerto do violoncelista Roberto Livon e do pianista Marcel Jacquinot

JUNHO, 6
Concerto do pianista Alexandre Borovsky

AGOSTO, 11
Concerto da pianista Magdalena Tagliaferro

AGOSTO, 27
Declamações de versos, por Chaby Pinheiro e Duarte Lima

SETEMBRO, 8
Conferência pelo Comandante Penna Botto, côro pelas alunas da Escola Normal,
“A Marinha Nacional”

OUTUBRO,12
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Recital de declamação por Angela Vargas

OUTUBRO, 23
Concerto e encenação de” Electra”,  pela Companhia Lírica Walter Mocchi

OUTUBRO, 30
Ópera “ Damnation de Faust” pela Companhia Lírica Walter Mocchi

DEZEMBRO, 2
Concerto pelo Orfeão da Escola Normal de Piracicaba, sob a regência do prof. Fabiano R.
Lozano

DEZEMBRO, 30
Conferência de João Luso ; “O Amor nas torvas populares”

1924
JANEIRO, 9

Concerto do cantor Andino Abreu,  ao piano prof. Henri Penasse

MARÇO, 24
Conferência de Amadeu Amaral, da Academia Brasileira, sobre “ Luiz de Camões”

JUNHO, 28
Concerto da pianista Magdalena Tagliaferro

SETEMBRO, 23
Drama Lírico - “ Os Saldunes “, pela Companhia lírica  Walter Mocchi

NOVEMBRO, 8
Concerto do pianista  Miecio  Horszowsky 

NOVEMBRO, 23
Concerto do pianista Miecio Horszowsky

1925

JANEIRO, 24
Concerto sinfônico sob a direção de H. Villa-Lobos

FEVEREIRO, 20
Concerto de obras de H. Villa-Lobos, sob sua regência

MARÇO, 23
Recital de declamação por Berta Singerman

ABRIL,17
Recital de declamação por Margarida Lopes de Almeida

ABRIL, 29
Concerto com o Quarteto Paulista

MAIO, 17
Concerto com Leonidas Autuori e  Andino Abreu 
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JUNHO, 26
Concerto pelos Coros  Ucranianos

JUNHO, 28
Concerto do pianista Alonso Annibal da Fonseca

JULHO, 11
Recital do pianista A. Brailowsky

SETEMBRO, 14
Recital de declamação por Berta Singerman

OUTUBRO, 7
“Cosi é”  peça de Luigi Pirandello, pela Companhia Dramática Italiana Melato-Beltrone

OUTUBRO, 15
Apresentação da ópera  “Orpheu” pela Sociedade Teatral Sul Americana, direção de 
Walter Mocchi

NOVEMBRO, 29
Recital da cantora Ninon Vallin acompanhada ao piano pelo prof. Ernani Braga

DEZEMBRO, 6
Concerto de Música Sacra com obras e regência  do maestro H.Villa-Lobos

1926

ABRIL, 25
Concerto da pianista Magdalena Tagliaferro

ABRIL, 30
Concerto do violinista Gabriel Bouillon

MAIO, 5
Concerto do violinista Gabriel Bouillon

MAIO, 8
Recital do pianista Vianna da Motta

MAIO, 28
Apresentação da ópera “Carmen”, pela Companhia Lírica Segreto-Bonacchi-Piergili

com o maestro Frederico Del Cupolo

JUNHO, 10
Apresentação do drama lírico “Lohengrin”

JUNHO, 21
Recital do pianista B.Moiseiwitsch

JULHO, 5
Recital do pianista A.Rubinstein

SETEMBRO, 8
Recital de canto do barítono Armando Crabbé
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OUTUBRO, 21
Conferência de João Luso sobre a “Alegria e a dor na obra de Emílio de Menezes”

NOVEMBRO, 17
Festival Nazareth, conferência por Mário de Andrade

NOVEMBRO, 25
Concerto do Quarteto de Londres

DEZEMBRO, 7
Concerto da pianista Guiomar Novaes Pinto

1927

ABRIL, 16
Quarteto Zika

                   
MAIO, 29

Comemoração do centenário de Beethoven, pelo pianista A.Brailowsky

JUNHO, 1
Conferência sobre “A Expressão sentimental na música de Chopin“ pelo escritor Aluysio de 

Castro

JUNHO, 25
Recital de canto por Julieta Telles de Menezes

JUNHO, 27
Recital de canto de Elsa O.Respighi, com a colaboração do compositor Ottorino Respighi

AGOSTO, 14
Recital do pianista e compositor suisso Emil Frey

DEZEMBRO, 26
Apresentação da comédia “ O Abade Constantino “, pela Companhia de Comédia Leopoldo
Fróes e Chaby Pinheiro

1928

FEVEREIRO, 1
Recital do pianista Souza Lima

FEVEREIRO, 8
Recital do pianista Souza Lima

MARÇO, 29
Concerto pelo Quarteto Paulista, com a colaboração da pianista Silvia de Figueiredo

MARÇO, 31
Concerto da pianista Silvia de Figueiredo

ABRIL, 12
Concerto do pianista russo Alexandre Uninsky
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ABRIL, 26
Concerto pelo Quarteto Brasil, com o concurso da pianista Antonieta Rudge

MAIO, 4
Concerto do violinista Juan Manén

MAIO, 20
Concerto do pianista Nicolai Orloff

JUNHO, 5
Recital de canto de Julieta Telles de Menezes

JUNHO, 7
Concerto do pianista Arthur Rubinstein

JUNHO,18
Concerto Sinfônico sob a regência de Ottorino Respighi

JULHO, 2
Concerto de piano de Ophelia do Nascimento

JULHO, 10
Concerto de piano de Carlos Zecchi

SETEMBRO, 19
Apresentação da ópera “ O  Inocente” de Francisco M ignone pela Companhia O. Scotto

SETEMBRO, 28
Apresentação da ópera “Guiliano”, de Ricardo Zandonai pela Companhia O. Scotto

OUTUBRO, 19
Concerto do barítono brasileiro Andino Abreu

DEZEMBRO, 10
Concerto do pianista Alonso Annibal da Fonseca
Concerto do maestro J. Otaviano, de música brasileira.

1929
JANEIRO, 23

Concerto de órgão e coros sob a direção do maestro F. Franceschini, mestre da capela
da Catedral de São Paulo

MARÇO, 7
Danças artísticas por La Mèri, dançarina  norte-americana

MARÇO, 13
Concerto do violinista brasileiro Lambert Ribeiro

ABRIL, 10
Recital de canto de Branca Caldeira de Barros

ABRIL, 25
Concerto de  Música de Câmera pelo Quarteto Brasil e os artistas Antonieta Rudge e

Frank Smit
MAIO, 23

Recital do pianista Friedman
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JULHO, 2
Concerto pelo Quarteto Guarneri de Berlim

JULHO, 5
Recital da cantora Madeleine Grey

JULHO, 10
Recital da cantora Madeleine Grey

JULHO, 20
Recital do pianista Emil Frey

JULHO, 22
“Romance” peça norte-americana apresentada pela Companhia Portugueza de Comédias

Rey-Collaço-Robles Monteiro

AGOSTO, 18
Apresentação da ópera mística  “Kitege” de Rimsky-Korsakoff, pela Grande  Companhia 

Lírica Russa , e orquestra de 60 professores de São Paulo e coros

SETEMBRO, 2
Festival de arte  Ibero-Americana, a cargo da folclorista chilena Camila Bari Zañartu

SETEMBRO, 15
Festival Villa-Lobos, com pequeno conjunto sob a regência do autor, com o concurso da 

cantora Elsie Houston, violinista Mauricio Raskin e da pianista Lucilia Villa-Lobos
OUTUBRO, 2

Concerto sinfônico sob a regência do maestro H. Villa-Lobos

OUTUBRO, 20
Concerto de violino e canto a cargo de Maurício Raskin e Andino Abreu e ao piano 
Camargo Guarnieri

1930
FEVEREIRO, 13

Concerto de Música de Câmera pelo Trio Brasil - Antonieta  Rudge, piano, Frank Smit,
violino e Wladimir Schapiro, violoncelo

MARÇO, 27
Recital do pianista A.Anibal da Fonseca

ABRIL,4
Concerto sinfônico pela Orquestra da Sociedade Sinfônica de São  Paulo, sob a direção

do maestro Lamberto Baldi

JUNHO, 17
Recital do pianista A.Brailowsky

JULHO, 25
 Recital do pianista Carlos Zecchi

JULHO, 31
Concerto sinfônico pela Orquestra da Sociedade Sinfônica de São Paulo, sob a direção

do compositor Heitor Villa-Lobos ( Temporada Villa-Lobos)
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AGOSTO, 23
Concerto da cantora Elisabeth Schumann

AGOSTO, 26
2º concerto da cantora Elisabeth Schuman

AGOSTO, 31
Concerto sinfônico ( Temporada Villa-Lobos) pela orquestra da Sociedade Sinfônica

de São Paulo, sob a direção do compositor

SETEMBRO, 2
Concerto de Música de Câmera pelo Quarteto de Londres

SETEMBRO, 4
Segunda audição do Quarteto de Londres (London String Quartet)

SETEMBRO, 10
Concerto do pianista W.Burle Marx

SETEMBRO, 30
Concerto sinfônico ( Temporada Villa-Lobos) pela orquestra da Sociedade Sinfônica de  São 

Paulo, sob a direção do compositor

OUTUBRO, 4
Concerto da cantora Vera Janacopulos

OUTUBRO, 8
Segundo concerto da cantora Vera Janacopulos  com a colaboração da pianista Yvone

Herr-Japy

NOVEMBRO, 18
Concerto do violinista Maurice Raskin

NOVEMBRO, 20
Concerto da cantora Vera Janacopulos, com a colaboração da pianista Yvone Herr-Japy

NOVEMBRO, 22
Concerto da Banda da Guarda Republicana de Lisbôa

DEZEMBRO, 4
Concerto do pianista J.de Souza Lima

DEZEMBRO, 9
Concerto de piano e violino  com J. de Souza Lima e Maurice Raskin

DEZEMBRO, 12
Festival de obras de H.Villa-Lobos, violino, violoncelo e piano, com Lucilia Villa-Lobos, 

M.Raskin e Villa-Lobos

DEZEMBRO, 16
Concerto de música brasileira, em comemoração do centenário da morte do Padre José

Maurício Nunes Garcia

1931
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JANEIRO, 1
Conferência de Guilherme de Almeida sobre  “Amadeu Amaral”

MARÇO, 26
Companhia de Teatro de Câmera  Berta Singerman

ABRIL, 20
Concerto do pianista russo Iso Elinson

MAIO, 7
Concerto do pianista Max Pauer

JUNHO, 2
Concerto do pianista A.Rubinstein

JUNHO, 5
Concerto da cantora chilena Sofia Del Campo

JUNHO, 20
Concerto do pianista A. Uninsky

AGOSTO, 4
Bailados artísticos por Chinita Ullman, dançarina brasileira e Carletto Thieben, primeiro
bailarino do  Scala de Milão

AGOSTO, 5
Concerto do pianista Robert Casadesus

AGOSTO, 7
Segundo concerto do pianista Robert Casadesus

AGOSTO, 9
Concerto a 2 pianos por Gaby Casadesus e Robert Casadesus

OUTUBRO, 6
Concerto organizado pelo maestro H. Villa-Lobos

OUTUBRO, 29
Concerto de violino de Leonidas Autuori

NOVEMBRO, 18
Concerto vocal, sob a direção do maestro I.Tabarin e o coral da Sociedade de Arte Lírica de 

S.Paulo

DEZEMBRO, 9
Concerto de piano de J. de Souza Lima

1932

JANEIRO, 11
Trio Brasileiro, Paulina D’Abrósio (violino), Maria Amélia de Rezende Martins (piano)

e Alfredo Gomes (violoncelo)

JANEIRO, 13
Segundo concerto do Trio Brasileiro



77

JANEIRO, 29
Recital de canto de Nair Duarte Nunes

MARÇO, 17
Concerto de piano de Alonso A.da Fonseca

ABRIL, 11
Concerto vocal pela Hamburger Madrigal Vereinigung

 ABRIL, 13
Segundo concerto vocal pela Hamburger Madrigal Vereinigung

ABRIL, 18
Concerto de piano por Claudio Arrau

MAIO, 27
Primeira audição do Quarteto de Londres ( London String Quartet)

MAIO, 30
Segunda audição do Quarteto de Londres

JUNHO, 3
Concerto de violino de Pery Machado

JUNHO, 9
Concerto de piano de I. Friedman

JUNHO, 11
Concerto de piano de I. Friedman ( segunda audição)

JUNHO, 16
Concerto de piano de Mieczyslaw Munz

NOVEMBRO, 29
Concerto de violino e piano por João de Souza Lima e Raul Laranjeira

DEZEMBRO, 6
Concerto vocal  por Marcel Klass

DEZEMBRO, 13
Recital de Sonatas para piano e violino e piano e viola, com William Primrose ( do Quartetode

Londres) e Souza Lima

1933
JANEIRO, 11

Concerto de piano e violino por Antonieta Rudge e Frank Smit

JANEIRO, 17
Concerto de vozes e orquestra, sob a direção do maestro Martin Braunwieser

JANEIRO, 28
Recital de Música Moderna- barítono Adacto Filho acompanhado ao piano por Camargo

Guarnieri
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FEVEREIRO, 14
Concerto de piano e orquestra, solista  Souza Lima

JUNHO, 2
Concerto de piano por Arthur Rubinstein

JUNHO, 15
Primeiro concerto do Quarteto Guarnieri de Berlim

JUNHO, 17
Segunda audição do Quarteto Guarnieri de Berlim

JUNHO, 20
Concerto do pianista A.Brailowsky

JUNHO, 26
Segundo concerto do pianista A.Brailowsky

JULHO, 1 e 3
Concertos de alaúdes espanhóis pelo Quarteto Aguilar

AGOSTO, 3
Primeiro concerto do Trio Schneider de Viena

AGOSTO, 9
Segundo concerto do Trio Schneider

AGOSTO, 12
Primeiro recital da cantora Madeleine Grey

AGOSTO, 14
Segundo recital da cantora  Madeleine Grey

SETEMBRO, 7
Apresentação da ópera  “ O Guarany” pela Companhia Lírica Oficial

SETEMBRO, 26
Primeiro concerto da cantora Vera Janacopulos

SETEMBRO, 29
Segundo concerto da cantora Vera Janacopulos

OUTUBRO, 11
Concerto da cantora Bidú Sayão

OUTUBRO, 16
Concerto do pianista Robert Goldsand

OUTUBRO, 18
Terceiro concerto da cantora Vera Janacopulos

OUTUBRO, 23
Concerto da pianista Guiomar Novaes
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NOVEMBRO, 7
Segundo concerto da cantora Bidú Sayão

NOVEMBRO, 13
Concerto wagneriano, em comemoração ao cincoentenário da morte de Ricardo Wagner
Liga Alemã de Canto Coral e  São Paulo Orquestra Sinfônica, direção do maestro Emmerich 

Csamer, côro de 300 vozes 

NOVEMBRO, 16
Concerto da cantora portuguesa Rachel Bastos acompanhada ao piano pelo prof. Souza Lima

DEZEMBRO, 27 e 29
Concerto do pianista espanhol Tomas Teran

1934
JANEIRO, 16

Concerto sinfônico das obras do maestro Lorenzo Fernandez, com a orquestra do Centro 
Musical de São Paulo, sob a regência do autor

JANEIRO, 23
Concerto da pianista Anna Candida de Moraes Gomide

FEVEREIRO, 22
Concerto do pianista Roberto Tavares

FEVEREIRO, 27
Concerto do violoncelista Iberê Gomes Grosso

MARÇO, 13
Concerto sinfônico, a cargo da orquestra do Centro Musical de São Paulo, sob a regência

do maestro russo Jefin A. Ranowich

MARÇO, 20
Concerto de piano com Antonieta Rudge e ao violino Frank Smit

ABRIL, 13
Concerto sinfônico com a orquestra do Centro Musical de São Paulo, sob a regência do

maestro alemão Ernst Mehlich

ABRIL, 19
Novo concerto sinfônico com a orquestra do Centro Musical de São Paulo, sob a regência

do maestro E.Mehlich

MAIO, 10
Concerto sinfônico, com a orquestra do Centro Musical de São Paulo, sob a regência do

maestro E. Mehlich

JUNHO, 14
Concerto sinfônico, com a orquestra do Centro Musical de São Paulo, sob a regência do

maestro E. Mehlich

JUNHO, 26
Concerto do pianista Claudio Arrau

JUNHO, 28
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Segundo concerto do pianista Claudio Arrau

JULHO, 11
Concerto sinfônico com a orquestra do  Centro Musical de São Paulo

JULHO, 17
Concerto de Música de Câmera, pelo Trio Schneider

JULHO, 28
Concerto do violinista Jascha Heifetz

AGOSTO, 10
Concerto sinfônico, sob a regência do maestro Ernst Mehlich com o concurso do pianista

polonês Miecio Horszowsky

AGOSTO, 20
Concerto do pianista Miecio Horszowsky

SETEMBRO, 5
Concerto do violonista Julio Martinez Oyanguren

SETEMBRO, 11
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich e o concurso do pianista

Tomás Teran

SETEMBRO, 19
Concerto da pianista Moriz Rosenthal

OUTUBRO, 9
Concerto da cantora Vera Janacopulos

OUTUBRO, 16
Concerto sinfônico com a orquestra do Centro Musical de São Paulo  com o concurso do 

Orfeão do Conservatório Dramático Musical dirigido pelo maestro Braunwieser e 
regência do maestro Ernst Mehlich

OUTUBRO, 23
Concerto de música sul-americana, a cargo da cantora  Julieta Telles de Menezes com

introdução de Mário de Andrade

NOVEMBRO, 12
Concerto sinfônico sob a regência do maestro  Ernst Mehlich

DEZEMBRO, 5
Concerto da cantora russa Isa Kremer

DEZEMBRO, 13
Concerto do violinista Leonidas Autuori

DEZEMBRO, 22
Concerto sinfônico sob a regência do maestro Ernst Mehlich, com a colaboração do

do violinista Raul Laranjeira
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ANEXO 13

1935 - ABR - dia 18, 21h
TEATRO
"Jesus" - drama sacro, de Menotti del Picchia; trad. : para o italiano: Rubbiani - com elementos da Societá
Italiana Muse Italiche e Opera Nazionale Dopolavoro - Orquestra do Centro Musical de SP e Orfeão do Clube
Português, reg.; Savino de Benedictis; bailados sacros criados por Chinita Ulmann - Associação Cívica Feminina

ELENCO: Elenco não creditado
----------------------------------------------------------------
1935 - MAI - dia 04, 20h?
TEATRO
"Bird in hand" - a play in 3 acts, by John Drinkwater - Silver Jubilee Performance High Majesties Queen Mary
and Georg V - com Doris Boyes, Margaret Lawson, William Tulk, Alec Wellington, dentre outros; dir. cênica:
Medus; cenotécn. : Casa Teatral Temaghi; ponto: Redshaw - Sociedade dos Artistas Amadores de SP (The São
Paulo Amateur Musical and Dramatic Society)

ELENCO
BOYES, Doris - Joan Greenleaf
LAWSON, Margaret - Alice Greenleaf, her mother
TULK, William A. - Thomas Greenleaf, her father
RULE, Charles - Gerald Arnwood
JOHNS, A.V. - Mister Blanquet
SANDS, Norman - Cyril Beverley
WELLINGTON, Alec M. - Ambrose Godolphin, K.C.
COLLIER, Donald - Sir Robert Arnwood, Gerald's father

-----------------------------------------------------------------
1935 - JUN - dia 08 e 09, 20h45
TEATRO
"O la borsa o la vita" - commedia brillantissima in 3 atti, de Salvatore Pisani - Cia Filodramática da Organização
Nacional Desportiva (O.N. D.), dir.:  Cesare Fronzi - com o próprio, Nino Coscarella, Iolanda Fronzi, Mario
Piazzi, dentre outros; dir. cênica: Oberdan Rossi; ponto: Luigi Ferroni

ELENCO
COSCARELLA, Nino - Aldo Castellini
FRONZI, Cesare - Carlo Rossi
FRONZI, Iolanda - Bianca
PIAZZI, Mario - Pancrazio Valeri
MELATO, Edmea - Cameriera di Aldo
PIASINI, Eugenia - Infermiera
BERTINI, Ofelia - Suora
PAULON, Alfonso - Un Prete
MINGARDO, Umberto - Signor Gallo
DANI, Otello - Signor Gallina

NOTA(S): Programa em italiano
A Organização Nacional Desportiva (O. N. D.) ou Opera Nazionale Dopolavoro tinha sede à R. Formosa, 52

-----------------------------------------------------------------
1935 - JUN - dia 12, 20h30
DANÇA; MÚSICA; TEATRO; POESIA
"Conto de Natal" - peça em 3 atos, de Benedito Octavio - ensaiada por Agatino Bruns - por alunas do Colégio
Stafford; Coro de Alunas do Colégio Stafford; Maria Helena Rosa Martins e Berenice Oliveira, declamação;
alunas de Kitty Bodenheim, Chinita Ullman e Marenovna, dança; Vera Pinto Mendes, piano - Festival-benefício,
promovido pelas alunas do Colégio Stafford

POEMA
Poemas - poeta não creditado

OLIVEIRA, Berenice T.
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Trechos em prosa - BELFORT, Dalmo
MARTINS, Maria Helena Rosa

BAILARINO
SILVEIRA, Regina; SILVEIRA, Solange (alunas de Chinita Ullman e Kitty Bodenheim) - O Minueto
COTRIM, Clelia (aluna de Marenovna) - A Flor que desabrocha
PORCHART, Graziella N. - Sapateado
BAPTISTA, Maria Helena (aluna de Chinita Ullman) - Vozes da primavera
LOPES, Daisy (aluna de Chinita Ullman) - Dança de Anitra

COREÓGRAFO: Coreógrafo não creditado

COREOGRAFIA
Dança de Anitra - Música: GRIEG, Edvard
A Flor que desabrocha - Música: BLON, Z.
O Minueto - Música: Compositor não creditado
Sapateado - Música: Compositor não creditado
Vozes da primavera - Música: STRAUSS, Johann II

PEÇA INSTRUMENTAL
Valsa - CHOPIN, Frédéric
Lenda Sertaneja - CANTÚ, Agostinho

PEÇA VOCAL
Meu país - VILLA-LOBOS, Heitor
Felicidade - BARROSO NETO, Joaquim Antonio
Canção da guitarra - TUPINAMBÁ, Marcelo
Hino Staffordiano - LEMOS, Oscar; XAVIER, Aristoteles

-----------------------------------------------------------------
1935 - JUL - dia 10
TEATRO
"L'École des contribuales" - comédia em 3 atos, de Louis Verneuil e Georges Berr - Cia de Comédia Francesa,
dir.: René Delsinne - com Jean Marchat, Pierre Magnier, Jacques Duluard, René Delsinne, dentre outros - 1ª
récita de assinatura - Empresa Artística Theatral

ELENCO
MARCHAT, Jean - Gaston Valtier
MAGNIER, Pierre - La Chapelaude
LIVRY, Henry de - Fromentel
RAYMOND, Louis - Le Ministre
LYON, Raymond - Serigny
DULUARD, Jacques - Giroux
DELSINNE, René - Menu; Domestique
HIJAR, Elisabeth - Julitte
SIMONOT, Renée - Betty Dorlange
LICENEY, Camille - Irma
CRETOT, Annie - Virginie

-----------------------------------------------------------------
1935 - JUL - dia 11
TEATRO
"Tovaritch" - comédia em 4 atos, de Jacques Deval - Cia de Comédia Francesa, dir. : René Delsinne - com Pierre
Magnier, Jacques Duluard, Louis Raymond, René Delsinne, dentre outros - 2ª récita de assinatura - Empresa
Artística Theatral

ELENCO
MAGNIER, Pierre - Mikail Alexandrovitch Uratief
LIVRY, Henry de - Charles Arbeziat
DULUARD, Jacques - Georges Arbeziat
RAYMOND, Louis - Dimitri Gorotchenko
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DELSINNE, René - Chauffourier-Dubief
GUY, Henry - Comte Feodor Androwitch Brekenski
LYON, Raymond - Martelleau
REÓLA, Gaston - Jimmy
LAUGIER, Germaine - Tatiana Petrovna Uratief
GARCYA, Marguerite - Fernande Arbeziat
SIMONOT, Renée - Hélène Arbeziat
CRETOT, Annie - Louise
GUILA, Souzanne - Madame Chauffourier
LICENEY, Camille - Augustine

-----------------------------------------------------------------
1935 - JUL - dia 13
TEATRO
"Le Nouveau Testament" - comédia em 4 atos, de Sacha Guitry - Cia de Comédia Francesa, dir.: René Delsinne -
com Pierre Magnier, Henry de Livry, Jacques Duluard, René Delsinne, dentre outros - 3ª récita de assinatura -
Empresa Artística Theatral

ELENCO
MAGNIER, Pierre - Jean Marcelin
LIVRY, Henry de - Adrian Worms
DULUARD, Jacques - Fernand Worms
DELSINNE, René - Un Valet de chambre
HIJAR, Elisabeth - Juliette Lecourtois
AVRIL, Yette - Lucie Marcelin
GARCYA, Marguerite - Marguerite Worms
CRETOT, Annie - Mademoiselle Morot

-----------------------------------------------------------------
1935 - JUL - dia 14, 15h
TEATRO
"La Marche nuptiale" - peça em 4 atos, de Henri Bataille - Cia de Comédia Francesa, dir.: René Delsinne - com
Pierre Magnier, Jean Marchat, René Delsinne, Elisabeth Hijar, dentre outros - Única Vesperal extraordinária, em
comemoração da grande data - Empresa Artística Theatral

ELENCO
MAGNIER, Pierre - Roger Lechatelier
MARCHAT, Jean - Claude Morillot
LIVRY, Henry de - Eugene
LYON, Raymond - Visconde de Saussi
RAYMOND, Louis - Clozières
DELSINNÉ, René - Génèral Duplessis-Latour
DULUARD, Jacques - Charles
REÓLA, Gaston - François
HIJAR, Elisabeth - Grace di Plessan
AVRIL, Yette - Suzanne Lechatelier
CRETOT, Annie - Senhora di Plessan
GARCYA, Marguerite - Senhora Clozières
SIMONOT, Renée - Senhora D'Andeley
LICENEY, Camille - Anna

-----------------------------------------------------------------
1935 - JUL - dia 15, 21h
TEATRO
"Le Sexe faible" - comédia em 4 atos, de Edouard Bourdet - Cia de Comédia Francesa, dir.: René Delsinne - com
Jean Marchat, Pierre Magnier, Jacques Duluard, René Delsinne, dentre outros - 4ª récita de assinatura - Empresa
Artística Theatral

ELENCO
MARCHAT, Jean - Carlos
MAGNIER, Pierre - Antoine
RAYMOND, Louis - Manuel
LYON, Raymond - Philippe
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DULUARD, Jacques - Jimmy
DELSINNÉ, René - Jules
REÓLA, Gaston - Le Garçon d'Etage
NICOLAS - L'Americain
DAUD, Georges - L'Espagnol
Le Petit Jean - Le Petit Manuelito
LAUGIER, Germaine - Christina
GARCYA, Marguerite - Isabelle
CRETOT, Annie - La Comtesse
HIJAR, Elisabeth - Dorothee
LICENEY, Camille - Clarisse
SIMONOT, Renée - Nicole
AVRIL, Yette - Lili
MEINE, Madeleine - Femme de Chambre
KAR, Marcelle - Une Espagnole
La Petite S. Rosse - La Petite Pépita
JOIE, Jeny; GERARD, Juliette - Une Américaine

-----------------------------------------------------------------
1935 - JUL - dia 17, 21h
TEATRO
"Le Pecheur d'ombres" - peça em 3 atos, de Jean Sarment - Cia de Comédia Francesa, dir.: René Delsinne - com
Jean Marchat, Pierre Magnier, Louis Raymond, Elisabeth Hijar, dentre outros - 5ª e última récita de assinatura -
Empresa Artística Theatral

ELENCO
MARCHAT, Jean - Jean
MAGNIER, Pierre - Monsieur Lescure
RAYMOND, Louis - René
HIJAR, Elisabeth - Nelly
GARCYA, Marguerite - La Mère
CRETOT, Annie - Maria

-----------------------------------------------------------------
1935 - JUL - dia 27, 21h
TEATRO
"Acidalia"  -  brilhante comédia em 3 atos,  de Dario Niccodemi -  dir.  :  Guido Bussi  -  com o próprio,  Tina
Capriolo, Licia Mattalia, Marghit Vergani, dentre outros; cenogr.: Rômolo Lombardi - 133ª Manifestazione -
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Filippo Carmi
CAPRIOLO, Tina - Bice
MATTALIA, Licia - Carla Carmi
VERGANI, Marghit - Anna
BOSCHINI, Alda - Giulia
BOSCHINI, Nino - Tito Rosso
CAVALLI, Felice - Ersilio Gioia
DELLA TORRE, Aramis - Marco
SGUEGLIA, Luigi - Domenico

-----------------------------------------------------------------
1935 - JUL - dia 28, 15h (17h?)
MÚSICA
Concerto de piano pelo grande artista chileno Claudio Arrau - Sociedade de Cultura Artística, 340º Festival,
Empresa Artística Theatral

Prelúdio e fuga em mi bemol maior - BACH, Johann Sebastian
Variações e fuga sobre a Heróica em mi bemol maior, op.35 - BEETHOVEN, Ludwig van
Balada em si menor - LISZT, Franz
Soneto de Petrarca nº 123; Valsa Mefisto - LISZT, Franz
Allegro barbaro - BARTÓK, Béla
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Ondina - RAVEL, Maurice
Movimento; Feux d'artifice; Minstrels - DEBUSSY, Claude
-----------------------------------------------------------------
1935 - JUL - dia 31, 20h45
TEATRO
"La Figlia di Iorio" - tragédia pastoral em 3 atos, de Gabriele D'Annunzio - Cia Filodramática da Organização
Nacional Desportiva (O. N. D.) - com Italia Almirante, Cesare Fronzi, Ulderico Negrini, Tilde Serato, dentre
outros; dir. cênica: Oberdan Rossi; cenogr. e figurinos: Casa Teatral Temaghi

ELENCO
ALMIRANTE, Italia - Mila di Codra
FRONZI, Cesare - Aligi, pastore
NEGRINI, Ulderico - Lazzaro di Rojo
ALMIRANTE, Chenet R. - Candia della Leonessa
PIASINI, Eugenia - Splendore
PALAZZI, Ida - Favetta
FRONZI, Iolanda - Ornella
ROSSI, Alba - Vienda di Giave
SERATO, Adria - Maria di Giave
BERTINI, Ofelia - Teodula di Cinzio
SERATO, Tilde - Cinerella
MELATO, Edméa - La Vecchia delle erbe
PETRACCO, Ismenia - Monica della Cogna
COSCARELLA, Arsenia - Felavia Sesaro
PETRACCO, Ada - Anna di Bova
GABELLINI, Pietro - Femo di Nerfo; Il Mietitore
COSCARELLA, Nino - Iona di Midia
PIAZZI, Mario - Il Santo dei monti
MINGARDO, Umberto - L'altro Mietitore
ARCANGELETTI, Bruno - Un Pastore
DANI, Otello - L'altro Pastore
ROSSI, Oberdan - 1º Mietitore
PAULON, Alfonso - 2º Mietitore; Ienne del'eta
CAVASSUTI, Americo - 3º Mietitore
FERRONI, Giovanni Batta - L'Indemoniato

-----------------------------------------------------------------
1935 - AGO - dia 01, 20h45
TEATRO
"La Figlia di Iorio" - tragédia pastoral em 3 atos, de Gabriele D'Annunzio - Cia Filodramática da Organização
Nacional Desportiva (O. N. D.) - com Italia Almirante, Cesare Fronzi, Ulderico Negrini, Tilde Serato, dentre
outros;  dir.  cênica:  Oberdan  Rossi;  cenogr.  e  figurinos:  Casa  Teatral  Temaghi;  Coro  do  Instituto  Musical
Benedetto Marcello, reg.: não creditado

ELENCO
ALMIRANTE, Italia - Mila di Codra
FRONZI, Cesare - Aligi, pastore
NEGRINI, Ulderico - Lazzaro di Rojo
ALMIRANTE, Chenet R. - Candia della Leonessa
PIASINI, Eugenia - Splendore
PALAZZI, Ida - Favetta
FRONZI, Iolanda - Ornella
ROSSI, Alba - Vienda di Giave
SERATO, Adria - Maria di Giave
BERTINI, Ofelia - Teodula di Cinzio
SERATO, Tilde - Cinerella
MELATO, Edméa - La Vecchia delle erbe
PETRACCO, Ismenia - Monica della Cogna
COSCARELLA, Arsenia - Felavia Sesaro
PETRACCO, Ada - Anna di Bova
GABELLINI, Pietro - Femo di Nerfo; Il Mietitore
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COSCARELLA, Nino - Iona di Midia
PIAZZI, Mario - Il Santo dei monti
MINGARDO, Umberto - L'altro Mietitore
ARCANGELETTI, Bruno - Un Pastore
DANI, Otello - L'altro Pastore
ROSSI, Oberdan - 1º Mietitore
PAULON, Alfonso - 2º Mietitore; Ienne del'eta
CAVASSUTI, Americo - 3º Mietitore
FERRONI, Giovanni Batta - L'Indemoniato

-----------------------------------------------------------------
1935 - AGO - dia 02, 21h
TEATRO
"Die Endlose Strasse" [A Estrada sem fim] - peça do "front" da grande guerra em 4 quadros, de Sigmund Graf e
Karl Hintze - Cia Dramática Alemã; dir.: Wolfgang Helmke - com o próprio, Karl Wüstenhagen, Ulrich Bettac,
Walter Bechmann, dentre outros - Em comemoração do 1º aniversário da morte do Marechal Hindemburg, de
Sigmund Graf e Karl Hintze -
1ª récita de assinatura - Empresa Artística Theatral

ELENCO
WÜSTENHAGEN, Karl - Der Hauptmann
BETTAC, Ulrich - Der Leutnant
WALTER, Erich - Der Feldwebel
HOLTZ, Wilhelm Hinrich - Der Zahlmeister des Regiments
LAUBENTHAL, Hansgeorg - Der Fähnrich
KLATT, Herbert - Gefreiter Jansen; Musketier Baumann
LEUDESDORF, Ernst - Musketier Richter
BECHMANN, Walter - Musketier Franee
HILLINGER, Ludwig - Musketier Heller
HARPRECHT, Bruno - Musketier Hofmeister
KUNTZE, Ingolf - Schmidt; Ein Major
STUDT, Harry - Grosskopf
THAU, Manfred - Müller
HELMKE, Wolfgang - Der Kompagniescgreiber

APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique - rádio-vitrola
Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------
1935 - AGO - dia 03, 21h
TEATRO
"Vor Sonnenuntergang" [Antes do crepúsculo] - peça em 4 atos, de Hauptmann - Cia Dramática Alemã; dir.:
Wolfgang Helmke - com o próprio, Werner Krauss, Maria Bard, Karl Wüstenhagen, dentre outros - 2ª récita de
assinatura - Empresa Artística Theatral

ELENCO
KRAUSS, Werner - Matthias Clausen
BETTAC, Ulrich - Wolfgang Clausen
LAUBENTHAL, Hansgeorg - Egmont Clausen
BARD, Maria - Bettina Clausen
CONRADI, Inge - Ottilie
LEUDESDORF, Ernst - Erich Klamroth
CHRISTOPHERSEN, Stine - Paula Clothilde Clausen
WALTER, Erich - Steynitz
WÜSTENHAGEN, Karl - Hanefeldt
KUNTZE, Ingolf - Immoos
HARPRECHT, Bruno - Geiger
HELMKE, Wolfgang - Doutor Wurtke
HOLTZ, Wilhelm Hinrich - Ebisch
SERA, Maria - Frau Peters
KNOTT, Else - Inken Peters
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BECHMANN, Walter - Winter
HILLINGER, Ludwig - Oberbürgermeister
KLATT, Herbert - Stadtverordnetenvorsteher

APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique - rádio-vitrola
Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------
1935 - AGO - dia 04, 21h
TEATRO
"Don Carlos" [Infante von Spanien] - tragédia em versos, de Friedrich von Schiller - Cia Dramática Alemã; dir. :
Wolfgang Helmke - com Karl Wüstenhagen, Else Knott, Elisabeth Horn, Maria Bard, dentre outros - 3ª récita de
assinatura - Empresa Artística Theatral

ELENCO
WÜSTENHAGEN, Karl - Philipp II
KNOTT, Else - Elizabeth de Valois
LAUBENTHAL, Hansgeorg - Don Carlos
CHRISTOPHERSEN, Stine - Herzogin von Olivarez
HORN, Elisabeth - Marquisin von Mondekar
BARD, Maria - Prinzessin von Eboli
CONRADI, Inge - Graetin Fuentes
HILLINGER, Ludwig - Marquis von Posa
LEUDESDORF, Ernst - Herzog von Alba
HOLTZ, Wilhelm Hinrich - Graf von Lerma
BECHMANN, Walter - Herzog von Feria
KUNTZE, Ingolf - Domingo
HARPRECHT, Bruno - Der Grossinquisitor des Koenigreichs
THAU, Manfred - Ein Page der Koenigin
STUDT, Harry - Don Ludwig Merkado

APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique - rádio-vitrola
Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------
1935 - AGO - dia 06, 21h
TEATRO
"Hundert Tage" [Cem dias] - 8 quadros, de Benito Mussolini e Gioacchino Forzano - Cia Dramática Alemã; dir. :
Wolfgang Helmke - com o próprio, Werner Krauss, Karl Wüstenhagen, Elisabeth Horn, dentre outros - 4ª récita
de assinatura - Empresa Artística Theatral

ELENCO
KRAUSS, Werner - Napoleon
LAUBENTHAL, Hansgeorg - Joseph
BETTAC, Ulrich - Lucien
CHRISTOPHERSEN, Stine - Laeticia
CONRADI, Inge - Hortense
WÜSTENHAGEN, Karl - Lafayette
LEUDESDORF, Ernst - Fouché Pollzeiminister
WALTER, Erich - Gaillard
THAU, Manfred - Réal
HORN, Elisabeth - Frau von Marsan
HARPRECHT, Bruno - Ein Zeitungherausgeber; Regnaud
STUDT, Harry - Carnot
KLATT, Herbert - Davoust
BECHMANN, Walter - Doutor Foureau
HOLTZ, Wilhelm Hinrich - Garas
HILLINGER, Ludwig - Labedoyère; Emissaer
HELMKE, Wolfgang - Graf von Ségur
KUNTZE, Ingolf - Prinz von Schoenburg
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APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique - rádio-vitrola
Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

PREFEITO: PRADO, Fábio da Silva
DIRETOR DEPTO CULTURA: ANDRADE, Mário de

-----------------------------------------------------------------
1935 - AGO - dia 07, 21h
TEATRO
"Cyrano de Bergerac" - comédia romantica, de Edmond Rostand - Cia Dramática Alemã; dir.: Wolfgang Helmke
- com o próprio, Werner Krauss, Karl Wüstenhagen, Maria Bard, dentre outros - 5ª récita de assinatura - Empresa
Artística Theatral

ELENCO
KRAUSS, Werner - Cyrano de Bergerac
BETTAC, Ulrich - Christian von Neuvillette
HILLINGER, Ludwig - Graf Guiche
LAUBENTHAL, Hansgeorg - Vicomte Valbert
HOLTZ, Wilhelm Hinrich - Ragueneau
HORN, Elisabeth - Lise
WÜSTENHAGEN, Karl - Le Bret
KUNTZE, Ingolf - Hauptmann Carbon von Castel-Jaloux
KLATT, Herbert - Lignieres
STUDT, Harry - Cuigy
WALTER, Erich - Brissaille; Erster Poet
KLINGELSTADT, H. - Montflepry
HELMKE, Wolfgang - Jodelet; Zweiter Poet
BARD, Maria - Roxane
SERA, Maria - Ihre Duenna
KNOTT, Else - Schwester Marthe
CONRADI, Inge - Schwester Claire
CHRISTOPHERSEN, Stine - Mutter Marguerite; Erste Schauspielerin
BECHMANN, Walter - Erster Marquis; Ein Kapuziner
HARPRECHT, Bruno - Erster Musketier; Berthr der Peifer
WAGNER, H. - Ein Taschenspieler
GRANO, Helene - Die Buffetdame

APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique - rádio-vitrola
Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------
1935 - AGO - dia 11, 15h
TEATRO
"Christa, ich erwarte Dich!" [Christa, espero-te] - comédia em 3 atos, de Alfredo Moeller e Hans Lorenz - Cia
Dramática Alemã; dir. : Wolfgang Helmke - com Ernst Leudesdorf, Inge Conradi, Ulrich Bettac, Else Knott,
dentre outros - Récita extraordinária - Empresa Artística Theatral

ELENCO
LEUDESDORF, Ernst - Christian Erkens
CONRADI, Inge - Christa Erkens
HARPRECHT, Bruno - Geheimrat Tettenborn
BETTAC, Ulrich - Klaus Tettenborn
THAU, Manfred - Peter Lind
KNOTT, Else - Lore Wendland
SERA, Maria - Babette
HORN, Elisabeth - Bärbel
WALTER, Erich; BECHMANN, Walter - Knechte

APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique - rádio-vitrola
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Joalheria Casa Michel - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

-----------------------------------------------------------------
1935 - AGO - dia 24, 20h?
TEATRO
"The Nelson touch" - a comedy in 3 acts, by Neil Grant - com Frederick Hart, Mayne Elson, Frieda Sewell,
Kathleen Williams, dentre outros; dir. cênica: Andrews - Sociedade dos Artistas Amadores de SP (The São Paulo
Amateur Musical and Dramatic Society) and The Toc H. Rio de Janeiro Branch

ELENCO
HART, Frederick - Philpotts
ELSON, Mayne - Richard Fayre
KENNY, T.J. - The Earl od Duncaster
SEWELL, Frieda - The Countess of Duncaster
WILLIAMS, Kathleen H. - Janetta Norton
SEWELL, Frederic - Charles Stevenson
BROOK, William - Lord Granton
WILD, Victor - Abdullah Ibn Rashid
SKEY, Carles - Imbarak
LOVE, Ellsworth - Ibn Nahal

-----------------------------------------------------------------
1935 - AGO - dia 31, 21h
TEATRO
"La Figlia di Iorio" - tragédia pastoral em 3 atos, de Gabriele D'Annunzio - Cia Filodramática da Organização
Nacional Desportiva (O. N. D.) - com Italia Almirante, Cesare Fronzi, Ulderico Negrini, Tilde Serato, dentre
outros;  dir.  cênica:  Oberdan  Rossi;  cenogr.  e  figurinos:  Casa  Teatral  Temaghi;  Coro  do  Instituto  Musical
Benedetto Marcello, reg.: não creditado

ELENCO
ALMIRANTE, Italia - Mila di Codra
FRONZI, Cesare - Aligi, pastore
NEGRINI, Ulderico - Lazzaro di Rojo
ALMIRANTE, Chenet R. - Candia della Leonessa
PIASINI, Eugenia - Splendore
PALAZZI, Ida - Favetta
FRONZI, Iolanda - Ornella
ROSSI, Alba - Vienda di Giave
SERATO, Adria - Maria di Giave
BERTINI, Ofelia - Teodula di Cinzio
SERATO, Tilde - Cinerella
MELATO, Edméa - La Vecchia delle erbe
PETRACCO, Ismenia - Monica della Cogna
COSCARELLA, Arsenia - Felavia Sesaro
PETRACCO, Ada - Anna di Bova
GABELLINI, Pietro - Femo di Nerfo; Il Mietitore
COSCARELLA, Nino - Iona di Midia
PIAZZI, Mario - Il Santo dei monti
MINGARDO, Umberto - L'altro Mietitore
ARCANGELETTI, Bruno - Un Pastore
DANI, Otello - L'altro Pastore
ROSSI, Oberdan - 1º Mietitore
PAULON, Alfonso - 2º Mietitore; Ienne del'eta
CAVASSUTI, Americo - 3º Mietitore
FERRONI, Giovanni Batta - L'Indemoniato

-----------------------------------------------------------------
1935 - SET - dia 01, 21h
TEATRO
"La Figlia di Iorio" - tragédia pastoral em 3 atos, de Gabriele D'Annunzio - Cia Filodramática da Organização
Nacional Desportiva (O. N. D.) - com Italia Almirante, Cesare Fronzi, Ulderico Negrini, Tilde Serato, dentre
outros; [dir. cênica: Oberdan Rossi; cenogr. e figurinos: Casa Teatral Temaghi]
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ELENCO
ALMIRANTE, Italia - Mila di Codra
FRONZI, Cesare - Aligi, pastore
NEGRINI, Ulderico - Lazzaro di Rojo
ALMIRANTE, Chenet R. - Candia della Leonessa
PIASINI, Eugenia - Splendore
PALAZZI, Ida - Favetta
FRONZI, Iolanda - Ornella
ROSSI, Alba - Vienda di Giave
SERATO, Adria - Maria di Giave
BERTINI, Ofelia - Teodula di Cinzio
SERATO, Tilde - Cinerella
MELATO, Edméa - La Vecchia delle erbe
PETRACCO, Ismenia - Monica della Cogna
COSCARELLA, Arsenia - Felavia Sesaro
PETRACCO, Ada - Anna di Bova
GABELLINI, Pietro - Femo di Nerfo; Il Mietitore
COSCARELLA, Nino - Iona di Midia
PIAZZI, Mario - Il Santo dei monti
MINGARDO, Umberto - L'altro Mietitore
ARCANGELETTI, Bruno - Un Pastore
DANI, Otello - L'altro Pastore
ROSSI, Oberdan - 1º Mietitore
PAULON, Alfonso - 2º Mietitore; Ienne del'eta
CAVASSUTI, Americo - 3º Mietitore
FERRONI, Giovanni Batta - L' Indemoniato

-----------------------------------------------------------------
1935 - SET - dia 28
TEATRO
"Il Giuoco delle parti" - comédia em 3 atos, de Pirandello - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo,
Felice Cavalli, Aramis Della Torre, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari; ponto: Tulio Tiegli - Societá Italiana
di Cultura Muse Italiche, 137ª Manifestazione

ELENCO:
BUSSI, Guido - Leone Gala
CAPRIOLO, Tina - Silia Gala
CAVALLI, Felice - Guido Venanzi
DELLA TORRE, Aramis - Barelli
MINCHILLO, Amedeo - Il Conte Migliorini
SGUEGLIA, Luigi - Il Dottore Spiga
DEL CARLO, Egidio - Filippo
LATTARI, Elvira - Clara
GOLFI, Luigi - Un Inquilino
SGOBBI, Rina - Una Inquilina
CAPECCHI, Luigi - Un Signore

-----------------------------------------------------------------
1935 - SET - dia 29
TEATRO
"Il Giuoco delle parti"
comédia em 3 atos, de Pirandello - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Felice Cavalli, Aramis Della
Torre, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari; ponto: Tulio Tiegli - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche,
138ª Manifestazione

ELENCO
BUSSI, Guido - Leone Gala
CAPRIOLO, Tina - Silia Gala
CAVALLI, Felice - Guido Venanzi
DELLA TORRE, Aramis - Barelli
MINCHILLO, Amedeo - Il Conte Migliorini
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SGUEGLIA, Luigi - Il Dottore Spiga
DEL CARLO, Egidio - Filippo
LATTARI, Elvira - Clara
GOLFI, Luigi - Un Inquilino
SGOBBI, Rina - Una Inquilina
CAPECCHI, Luigi - Un Signore

-----------------------------------------------------------------
1935 - OUT - dia 07, 20h30
TEATRO; POESIA
"Fábia" - drama em 4 atos, de [autor não creditado] - com Michel Mutran, Michel Mussawer, Jorge Damus,
Jamil Bumussi, dentre outros - [atos foram intercalados por apresentação orquestral] - palestra por membro do
Zahlé Club e declamação por Chafic Maluf - Zahlé Club

ELENCO
MUTRAN, Michel A. - Principe Fadil
MUSSAWER, Michel - Principe Ismail
HAYEK, Fauzi Chaoul - Jean de Péhopé
DAMUS, Jorge - Jacques de Péruze
BUMANSNR, Fuad - Barbeiro
DAMUS, Salim - Ahmed
BUMUSSI, Jamil - Prisioneiro
CHUEIRI, Linda - Fábia
MUSSA, Joanna A. - Héléne
SALIBA, Maria - Mariam

PALESTRANTE: Membro da diretoria do Zahlé Club - Discurso

POEMA:  Versos - poeta não creditado

----------------------------------------------------------------
1935 - OUT - dia 17, 20h30
TEATRO; POESIA
"Fábia" - drama em 4 atos, de [autor não creditado] - com Michel Mutran, Michel Mussawer,  Jorge Damus,
Jamil Bumussi, dentre outros - [atos foram intercalados por apresentação orquestral] - palestra por membro do
Zahlé Club e declamação por Chafic Maluf - Zahlé Club

ELENCO
MUTRAN, Michel A. - Principe Fadil
MUSSAWER, Michel - Principe Ismail
HAYEK, Fauzi Chaoul - Jean de Péhopé
DAMUS, Jorge - Jacques de Péruze
BUMANSNR, Fuad - Barbeiro
DAMUS, Salim - Ahmed
BUMUSSI, Jamil - Prisioneiro
CHUEIRI, Linda - Fábia
MUSSA, Joanna A. - Héléne
SALIBA, Maria - Mariam

PALESTRANTE: Membro da diretoria do Zahlé Club - Discurso

POEMA: Versos - poeta não creditado
-----------------------------------------------------------------
1935 - OUT - dia 26, 21h
TEATRO
"La Valanga" - comédia em 3 atos; autoria e dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Licia Mattalia,
Aramis Della Torre, dentre outros - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
CAPRIOLO, Tina - Flora Raggi
BUSSI, Guido - Avvocato Mario Marini
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MATTALIA, Licia - Jeannette
SGOBBI, Rina - Annetta
LATTARI, Elvira - Eva
DELLA TORRE, Aramis - Professor Dalboni
TASCA, Ferruccio - Umberto Nardi
CAVALLI, Felice - Avvocato Bruno
SGUEGLIA, Luigi - De Sivry

-----------------------------------------------------------------
1935 - OUT - dia 27, 21h
TEATRO
"La Valanga" - comédia em 3 atos; autoria e dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Licia Mattalia,
Aramis Della Torre, dentre outros - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
CAPRIOLO, Tina - Flora Raggi
BUSSI, Guido - Avvocato Mario Marini
MATTALIA, Licia - Jeannette
SGOBBI, Rina - Annetta
LATTARI, Elvira - Eva
DELLA TORRE, Aramis - Professor Dalboni
TASCA, Ferruccio - Umberto Nardi
CAVALLI, Felice - Avvocato Bruno
SGUEGLIA, Luigi - De Sivry

-----------------------------------------------------------------
1935 - NOV - dia 10, 20h45
TEATRO
"Il  Terzo  marito"  -  comédia  em  3  atos,  de  Sabatino  Lopes  -  Cia  Filodramática  da  Organização  Nacional
Desportiva (O.N. D.), dir.: Cesare Fronzi - com Italia Almirante, Iolanda Fronzi, Edméa Melato, Tilde Serato,
dentre outros; dir. cênica: Oberdan Rossi; figurinos: Casa di Mode Madame Chenet; ponto: Luigi Ferroni

ELENCO
ALMIRANTE, Italia - Caterina
ALMIRANTE, Chenet R. - La Signora Calmin
FRONZI, Iolanda - La Signora Omodei
MELATO, Edméa - Sincera
SERATO, Tilde - Una Signora bionda
FRONZI, Cesare - Fausto
COSCARELLA, Nino - Il Conte Alciati
PIAZZI, Mario - L' Avvocato Germini
ARCANGELETTI, Bruno - L' Amministatore Balconi
PAULON, Alfonso - Il Direttore d'Albergo
FOLLONI, Guerrino - Un Signore bruno
DANI, Otello - Un Signore biondo
FERRONI, Giovanni Batta - Un Signore qualunque
MINGARDO, Umberto - Un Cameriere

-----------------------------------------------------------------
1935 - NOV - dia 11, 20h45
TEATRO
"Il  Terzo  marito"  -  comédia  em  3  atos,  de  Sabatino  Lopes  -  Cia  Filodramática  da  Organização  Nacional
Desportiva (O.N. D.), dir. : Cesare Fronzi - com Italia Almirante, Iolanda Fronzi, Edméa Melato, Tilde Serato,
dentre outros; dir. cênica: Oberdan Rossi; figurinos: Casa di Mode Madame Chenet; ponto: Luigi Ferroni

ELENCO
ALMIRANTE, Italia - Caterina
ALMIRANTE, Chenet R. - La Signora Calmin
FRONZI, Iolanda - La Signora Omodei
MELATO, Edméa - Sincera
SERATO, Tilde - Una Signora bionda
FRONZI, Cesare - Fausto
COSCARELLA, Nino - Il Conte Alciati
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PIAZZI, Mario - L' Avvocato Germini
ARCANGELETTI, Bruno - L' Amministatore Balconi
PAULON, Alfonso - Il Direttore d'Albergo
FOLLONI, Guerrino - Un Signore bruno
DANI, Otello - Un Signore biondo
FERRONI, Giovanni Batta - Un Signore qualunque
MINGARDO, Umberto - Un Cameriere

-----------------------------------------------------------------
1935 - NOV - dia 23, 21h
TEATRO
"Il Padrone delle ferriere"
grandioso drama em 4 atos e 5 quadros, de Georges Ohnet - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo,
Licia  Mattalia,  Aramis  Della  Torre,  dentre  outros;  dir.  cênica:  Alfio  Lazzari,  Emilio  Tisi;  ponto:  Americo
Cavassuti - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Filippo Derblay
CAPRIOLO, Tina - Clara di Baulieut
MATTALIA, Licia - Atenaide
ROMEO, Idea - Baronessa di Prefont
LATTARI, Elvira - Marchesa di Baulieut
SGOBBI, Rina - Susanna
DELLA TORRE, Aramis - Barone di Prefont
CAVALLI, Felice - Duca di Bligny
GOFFI, Luigi - Moulinet
TASCA, Ferruccio - Ottavio
BOSCHINI, Nino - Bachelin
CAPECCHI, Luigi - Il Prefetto
SGUEGLIA, Luigi - Gobert
MAGGI, Aldo - De Pontac
ANGELI, Mario - Dottore
ANNI, Giovanni - Un Domestico

-----------------------------------------------------------------
1935 - NOV - dia 24, 21h
TEATRO
"Il Padrone delle ferriere" - grandioso drama em 4 atos e 5 quadros, de Georges Ohnet - dir.: Guido Bussi - com
o próprio, Tina Capriolo, Licia Mattalia, Aramis Della Torre, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio
Tisi; ponto: Americo Cavassuti - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Filippo Derblay
CAPRIOLO, Tina - Clara di Baulieut
MATTALIA, Licia - Atenaide
ROMEO, Idea - Baronessa di Prefont
LATTARI, Elvira - Marchesa di Baulieut
SGOBBI, Rina - Susanna
DELLA TORRE, Aramis - Barone di Prefont
CAVALLI, Felice - Duca di Bligny
GOFFI, Luigi - Moulinet
TASCA, Ferruccio - Ottavio
BOSCHINI, Nino - Bachelin
CAPECCHI, Luigi - Il Prefetto
SGUEGLIA, Luigi - Gobert
MAGGI, Aldo - De Pontac
ANGELI, Mario - Dottore
ANNI, Giovanni - Un Domestico

-----------------------------------------------------------------
1935 - DEZ - dia 21, 21h
TEATRO
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"I Fiordalisi d'oro" - drama istorico em 3 atos, de Gioacchino Forzano - Cia Filodramática da Organização
Nacional Desportiva (O. N. D.) - com Italia Almirante, Cesare Fronzi, Oberdan Rossi, Bruno Arcangeletti, dentre
outros; dir. cênica: Oberdan Rossi; figurinos: Casa Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni

ELENCO
ALMIRANTE, Italia - Anna Maria di Beaulieu-Regard
FRONZI, Cesare - Hérault de Sechelles
ROSSI, Oberdan - Sanson
AMIRANTE, Chenet R. - La Moglie di Sanson
ARCANGELETTI, Bruno - Enrico, loro figlio
PIAZZI, Mario - Il Dottor Guilhottin
SCHIATTI, Giovanni - Michonis
PAULON, Alfonso - Legors
FOLLONI, Guerrino - Le Vasseur
COSCARELLA, Nino - Duca di Fitz-James
FRONZI, Iolanda - Angela di Fitz-James, sua figlia
MINGARDO, Umberto - Yel
SERATO, Tilde - La Marchesa Genovieffa di Morand
PALAZZI, Ida - La Baronessa di Tilly
ROSSI, Alba - La Contessa di Chantel
DRAGO, Giuseppe - Il Barone di Tilly
DANI, Otello - Giovanni, servo
FERRONI, Giovanni Batta - Le Drouet

APOIO CULTURAL: Móveis Casa Camano
-----------------------------------------------------------------
1935 - DEZ - dia 22, 21h
TEATRO
"I Fiordalisi d'oro" - drama istorico em 3 atos, de Gioacchino Forzano - Cia Filodramática da Organização
Nacional Desportiva (O. N. D.) - com Italia Almirante, Cesare Fronzi, Oberdan Rossi, Bruno Arcangeletti, dentre
outros; dir. cênica: Oberdan Rossi; figurinos: Casa Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni

ELENCO
ALMIRANTE, Italia - Anna Maria di Beaulieu-Regard
FRONZI, Cesare - Hérault de Sechelles
ROSSI, Oberdan - Sanson
AMIRANTE, Chenet R. - La Moglie di Sanson
ARCANGELETTI, Bruno - Enrico, loro figlio
PIAZZI, Mario - Il Dottor Guilhottin
SCHIATTI, Giovanni - Michonis
PAULON, Alfonso - Legors
FOLLONI, Guerrino - Le Vasseur
COSCARELLA, Nino - Duca di Fitz-James
FRONZI, Iolanda - Angela di Fitz-James, sua figlia
MINGARDO, Umberto - Yel
SERATO, Tilde - La Marchesa Genovieffa di Morand
PALAZZI, Ida - La Baronessa di Tilly
ROSSI, Alba - La Contessa di Chantel
DRAGO, Giuseppe - Il Barone di Tilly
DANI, Otello - Giovanni, servo
FERRONI, Giovanni Batta - Le Drouet

APOIO CULTURAL: Móveis Casa Camano
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ANEXO 14

Borderaux 1942

Data Evento """Atores"" envolvidos" Página
05/01/1942 Sessão Solene - Cerimônia de Colação de Grau da Faculdade de Direito da USP

1
09/01/1942 Concerto Sinfônico - Coral Lírico Regente Francisco Mignone 2
12/01/1942 Concerto Sinfônico Coral Lírico; regente Francisco Mignone 3
17/01/1942 Grande  Concerto  Sinfônico  em  Comemoração  do  Cinquentenário  da  morte  do
compositor paulista Alexandre Levy (1864-1892) 4
18/01/1942 Fuorimoda (Foda da moda) Comédia em 3 atos Sabatino Lopes e E. Possanti 5
22/01/1942 Recital de Arte do Círculo Israelita de São Paulo Dvora Rosemblum e Nuchim
Melkik. Ao piando, Ana Stela Chik 6
25/01/1942 Grande Concerto Sinfônico comemorativo da Fundação da Cidade 7
27/01/1942 Cerimônia de Colação de Grau dos bacharelados da Faculdade de Filosofia Ciência e
Letras da USP 8
03/02/1942 SCA - 2º Concerto da Orquestra de Camara Regente Mº Souza Lima 9
04/02/1942 Grande Concerto Sinfônico - Coral Lírico e OSM Regente  Armando  Belardi

10
12/02/1942 Concerto Sinfônico Camargo G... 11
24/02/1942 Festival de arte e caridade Em benefício Inst. Profissional de Cegos Padre Chico

12
25/02/1942 Recital do Trio Arnaldo  Estrella  (piano),  Iberê  Gomes  Grosso  (cello)  e  Oscar
Borgerth (violino) 13
26/02/1942 Concerto Sinfônico Regente Ernesto Mehlich 14
27/02/1942 Concerto de Música de Câmara Coral  Paulistano;  regente  M.  Adquerons;  quarteto
Hayden; pianista Souza Lima 15
08/03/1942 A Marca da Desonra - obra em 4 atos da vida israelita 16
18/03/1942 Grande Concerto Guitarrista espanhol Andrés Segovia 17
19/03/1942 Concerto de Música de Câmara Regente Mº Arquerons; quarteto Hayden 18
24/03/1942 491º Sarau - 2º Grande Concerto Guitarrista  espanhol  Andrés  Segovia;  OSM;
Souza Lima 19
28/03/1942 Grande Concerto Sinfônico Comemorativo de 150º aniversário do movimento de G.
Rossino OSM; regente Armando Bellardi; Coral Lírico 20
29/03/1942 idem 21
10/04/1942 3º Concerto da Orquestra da Câmara da SCA Regente do Mº Souza Lima 22
11/04/1942 "Sociedade dos Artistas Amadores de São Paulo - ""Que Família"" - comédia" Autor
Noel Coward; direção: R.H. Eagling 22
14/04/1942 Comemoração  do  Dia  Pan-Americano  -  União  Cultural  Brasil-Estados  Unidos  

Colaboração da PMSP; OSM; regente Souza Lima 23
18/04/1942 Conferência sobre Anthero de Quintal do escritor Fedelino de Figueiredo 25
22/04/1942 Concerto Sinfônico Regente Armando Belardi 26
24/04/1942 Concerto de Música de Câmara Trio  SP;  Coral  Paulistano;  regente  Mº  Arquerons

27
28/04/1942 Duplo Sexteto Vocal Brasileiro Regente Fidelio FInzi; pianista Fritz Jank 28
29/04/1942 Concerto Sinfônico Regente Camargo Guarnieri 29
30/04/1942 Recital de Piano Estelinha Epstein 30
01/05/1942 Congresso da Federação mariana Feminina Presidente  D. Gaspar de Alfonseca -
arcebispo metropolitano 31
04/05/1942 Recital de piano de Felicia Blum 32
06/05/1942 Concerto Wagneriano Regente Ernest Mehlich33
11/05/1942 Original Ballet Russe Diretor Geral W de Basil 33  V.  e  34
12/05/1942 idem 35
13/05/1942 idem 36
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14/05/1942 Receita Extraordinária do Original Ballet Russe 37
15/05/1942 3ª Receita Extraordinária do Original Ballet Russe 38
16/05/1942 4ª Receita Extraordinária do Original Ballet Russe 39
17/05/1942 idem 40
18/05/1942 Concerto Sinfônico Regente Arturo de Angelis 41
19/05/1942 Concerto de Harpa Lea Bach 42
20/05/1942 Receita Extraordinária do Ballet Russe 43
21/05/1942 idem 44
22/05/1942 Receita Extraordinária 45
23/05/1942 Original Ballet Russe Diretor geral Col. W. de Basil 46
23/05/1942 Espetáculo Conreográfico Corpo de Baile do T.M. Diretor  Vaslau  Veltchek;
regente Armando Belardi 47
24/05/1942 Espetáculo de Ballet - Original Ballet Russe 48
25/05/1942 Concerto de Piano Eric Landerer 49
27/05/1942 Concerto Sinfônico Regente Armando Belardi 50
29/05/1942 Grande Concerto de Violino Henryk Szeryng (violonista); Fritz Jank (piano) 51
30/05/1942 Festival Beneficente do Bardarumi Clube Charles et Emilie, drama 52
31/05/1942 Sociedade de Cultural Muse Italiche; Feitiço - comédia Autor  Oduwaldo  Vianna;
diretor Alfio Lazzarri 53
02/06/1942 4º Concerto de Camara da SCA Regente Souza Lima; solista Madalena Lebens 54
03/06/1942 Recital de Piano Pianista: Isolda Bass... 55
05/06/1942 "Convite: ""O Estado de São Paulo"" convida sobre o tema ""A Personalidade e o
Pensamento""" Palestrante Getulio Vargas 56
10/06/1942 5 Concerto da orquestra da Camara da SCA Regente Souza Lima 57
12/06/1942 Concerto Sinfônico Regente Camargo Guarnieri 58
13/06/1942 1º Recital Brailowsky 59
15/06/1942 Instalação do Congresso no TM Presenã  de  Dr.  Fernando  Costa  (Interventor
Federal); Francesco Campos (Ministro da Justiça) 60
16/06/1942 2º Recital Brailowsky 61
20/06/1942 4º Recital Brailowsky 62
23/06/1942 3º Recital Brailowsky 63
25/06/1942 Recital Chopin - Brailowsky 65
26/06/1942 Concerto de Música de Câmara Coral Paulistando; regente Souza Lima 65
27/06/1942 Brailowsky - Concerto com Orquestra Regente Souza Lima 66
28/06/1942 "Espetáculo Comemorativo do Centenário da Revolução de 1842 e Pacificação de
Caxias. ""Colombo"" - poema vocal sinfônico em 4 partes. " Música  de  Antonio  Carlos  Gomes;
Coral Lírico; OSM; regente Armando Belardi 67
02/07/1942 Recital de Piano Carlos Fontoura 68
03/07/1942 Grande Recital de Canto barítono  de  cor:  Aubrey  Pansly;  piano  Frtiz  Jank

69
05/07/1942 "Sociedade de Cultura ""Muse Italiche""; ""E os Sinos Dobraram"" - comédia em 3
atos" Diretor de cena Alfio Lazzarri 70
09/07/1942 Concerto Sinfônico Regente Francisco Mignone 71
13/07/1942 Congresso  de  Instalação  do  Curso  de  Medicina  Militar  para  médico  civil

Presidente Exmo Sr. General João Afonso de Souza Ferreira (diretor do Serviço de saúde do
Exército Nacional). 72
15/07/1942 Concerto de Música de Câmara Coral Paulistano; regente M. Arquerons 73
16/07/1942 Único Recital da Célebre soprano norte-americana Norina Greco Soprano
Norina Greco; piannista Mº Alceu Bocchino 74
17/07/1942 Concerto Sinfônico Regente Torquato Amore 75
21/07/1942 "Cia Dramática Francesa do Théatre Louis Jouvet de Paris - Temporada Oficial de
1942. ""on badine avec l'amour"" - comédia em 3 atos e 9 quadros de Alfred Musset; ""h'Apollon de
Marsae"" - 1 ato de jean Geradoux" Elenco artístico: Louis Jouvet, Madeleine Ozaray 76
23/07/1942 "Idem. ""Tessa"" ou ""La Nymphe ou Coeur Diféle"" - peça em 3 atos " Autores:
Margareth Kennedy e Basil Dean. Adaptação francesa de Jean Geradoux 77
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25/07/1942 "Idem. ""L'annonce faite à Marie"" - peça em 4 atos e um prólogo de Paul Claudel"
78

26/07/1942 "Idem. ""On ne badine pas aec l'amour"" - comédia de Alfred de Musset. ""L'Apollon
de Marsac' - um ato de Jean Geradoux" 79
27/07/1942 "Idem. ""Le Medicin Malgri Lui"" - comédia em 3 atos de Moliére. ""L'Occasion"" -
comédia de um ato de Prosper Merimie " 80
28/07/1942 "Idem. Espetáculo da SCA, ""Tessa"" ou ""Lanymphe au coeur fidele"" - 3 atos de
Margaret Kennedy e Basil Dean. Adaptação de Jean Giradoux" 81
29/07/1942 "Idem. ""Leopold le bien aimé"" - comédia aem 3 atos de jean Sarment"Apresentação
de Dr. Guilherme de Almeida (Academia Brasileira e Paulista de Letras; piano Mr Jolles82
30/07/1942 "Idem. ""La France Poétique"" (de Vellon aos nossos dias)" Regente  Camargo
Guarnieri 83
30/07/1942 Concerto Sinfônico 84
31/07/1942 "Theatre Louis Jouvret de Paris, ""Judith"" - comédia em 3 atos de jean Giradoux"

85
01/08/1942 "Idem. ""L'annonce faite à Marie"" - peça em 4 atos" Prólogo  de  Paul  Claudel

86
02/08/1942 "Idem. ""Leopold le bien aimé"" - comédia em 3 atos de Jean Sarment" 87
04/08/1942 Recital de Magdalena tagliaferri 88
09/08/1942 "Sociedade de Cultura Muse Italiche ""na Cidade é Outra Coisa""...Comédia em 3
atos de Emilio Caglieri; diretor de cena Celfio Lazzari" 89
11/08/1942 Congregação Israelita de São Paulo. Recital de Sonatas Zlatopolsky; Fritz Jank 90
12/08/1942 Concerto Sinfônico Regente Armando Belardi 91
13/08/1942 Grande Concerto Lírico e Popular tenor  Lomelino  Silva;  regente  Armando
Belardi 92
16/08/1942 Assembleia promovida pela Federação das Congregações marianas do Estado de São
Paulo 93
16/08/1942 Sessão Solene de encerramento da Assembleia acima 94
18/08/1942 Recital de piano Magdalena Tagliaferro 95
20/08/1942 Concerto Sinfônico Regente Souza Lima 96
21/08/1942 Recital Coreográfico Vaslav Veltchek; Marilia Franco; piano Ítalo Izzo 97
22/08/1942 Círculo Israelita de São Paulo; Recital de Piano PIanista Adolfo Cabacow 98
23/08/1942 1ª  Conferência  Preparatória  do Congresso Eucarístico  Nacional  sobre  a  Igreja  e  a
Ordem Nova Conferencista Sr. Dr. Alceu de Amoroso Lima 99
24/08/1942 2ª Conferência (idem acima) 100
27/08/1942 Congregação Israelita Paulista; 2º COncerto de Música de Câmara; Festival Schubert

101
28/08/1942 Concerto Sinfônico Regente C. Guarnieri 102
29/08/1942 Espetáculo de Gala em homenagem ao Exército Nacional Duque  de  Caxias;
Coreográfo Vaslav Veltchek 103
31/08/1942 Convite Academia Paulista de Letras. Recepção do Sr.  Luciano Gualberto pelo Sr.
Cândido Mota Filho. às 21hr no TM Sr. Luciano Gualberto; Sr. Cândido Mota Filho 104
01/09/1942 Música Coral em homenagem ao IV Congresso Eucarístico Nacional Regente
Miguel Arquerons 105
02/09/1942 Idem 106
03/09/1942 Idem 107
04/09/1942 IV Congresso Eucarístico Nacional; Estudos sobre a Eucaristia; Sessões para moças -
14 hrs. 108
04/09/1942 Programa dos militares para ....Eucarístico nacional - 16:30 hrs 109
05/09/1942 IV Congresso Eucarístico Nacional Sessões para moças - 14 hrs 110
05/09/1942 Programa dos Militares para o IV Congresso Eucarístico Nacional - 16:30 hrs

111
06/09/1942 Idem - 14 hrs 112
06/09/1942 "IV Congresso Eucarístico Nnacional  ""Terra de Santa Cruz"" -  Quadro Orfiônico
Educativo 16:30 hrs" 113
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07/09/1942 Depto. Municipal de Cultura - Homenagem à Data da Independência Regente
Armando Belardi 114
10/09/1942 """A Ronda dos Séculos""" Diretor  artístico  e  coreógrafo:  professor  Vaslav
Veltchek 115
12/09/1942 Idem 116
13/09/1942 Idem 117
16/09/1942 Comissão das sessões de estudos da Mocidade Caótlica do IV Congresso Eucarístico
Nacional Regente Souza Lima 118
18/09/1942 6º Concerto de Câmara da SCA Regente Souza Lima 119
20/09/1942 Chinita Ulman e Corpo de Bailado Regente  Ernesto  Mehlich;  Chinita  Ulman

120
1/10/1492 Companhia Lírica Brasileira - O Guarany - Ópera baile em 4 atos Autos  Carlos
Gomes 121
3/10/1899 O Trovador - Ópera em 4 atos Autor Verdi 122
4/10/1899 La Traviata - Ópera em 4 atos Autor Verdi 123
6/10/1899 La Boheme - Ópera Autor Giacomo Puccini 124
8/10/1899 Rigoletto - Ópera em 4 atos Autor Verdi 125
10/10/1899 Traviata - Ópera em 4 atos Autor Verdi 126
11/10/1942 O Guarany - Ópera em 4 atos Autor Carlos Gomes 127
12/10/1942 Concerto Sinfônico Regente C. Guarnieri 128
13/10/1942 Tosca - Ópera em 3 atos Autor G. Puccini 129
14/10/1942 Recital de Violinista Ricardo Odnoposoff; piano Fritz Jank 130
15/10/1942 Aida - Ópera em 4 atos Autor Verdi; regente Armando Belardi 131
17/10/1942 Cavalleria Rusticana - Ópera de P. Mascagni 132
18/10/1942 Palhaços - Ópera de R. Leoncavallo 133
21/10/1942 Lucia de Hammermoor - Ópera Autor Donizetti 134
22/10/1942 Festival Mozart  Orquestra  de  Câmara  da  SCA;  piano  Souza  Lima;  violino
Ricardo Odnoposoff 135
24/10/1942 Rigoletto - Ópera Autor Verdi 136
25/10/1942 Madame Butterfly - Ópera G; Puccini 137
28/10/1942 Sessão Surca em comemoração do Dia da Funcionária? OSM; regente Alberto Belardi

138
1/11/1942 Nota mudança para cruzeiros nos preços dos ingressos 138
8/11/1942 A Ronda dos Séculos (reprise do dia 10/09/1942) 139
9/11/1942 "Convite  do  Instr.  de  Cultura  Religiosa  para  a  Conferência  sobre  ""Pátria  e
Mocidade""" Reverendo Miguel Rizzo Jr. 140
10/11/1942 Encerramento  da  Exposição  de  Atividade  de  organização  do  Governo  Federal
patrocinada pelo Depto. do Serviço Público OSM; regente Armando Belardi141
11/11/1942 Recital de Canto Frederick Fuller 142
12/11/1942 Recital de piano Jara Bernetti 143
14/11/1942 Grandioso Concerto Coral de Música Sacra Mº Furio Franceschini 144
19/11/1942 Congregação Israelita Paulista; Concerto de Música de Câmara 145
21/11/1942 Concerto de Música de Câmara Coral  Paulistano;  regente  M.  Arquerons;  Trio  São
Paulo 146
24/11/1942 Recital Schubert Pianista Henry Jolles 147
26/11/1942 Concerto Sinfônico Regente Souza Lima 148
27/11/1942 Recital de piano Guiomar Novaes Pinto 149
28/11/1942 O Soldado de Chocolate - Grupo de Teatro Experimental Diretor  Trenen
Smallpones 150
30/11/1942 Vanda Oiticica de Teatro Municipal Cantora R.F.; piano Lavenca Viotti 151
01/12/1942 Grande Recital Cantora Dolly Ennor;  quarteto Hayden;  pianista Adolpho Tabanonv

152
02/12/1942 Grande recital Magdalena Tagliaferri 153
03/12/1942 Entrega de certificado às socorristas de G...Coral Paulistano Mº Arquerons 154
04/12/1942 Recital de declamação Artista Moris Schwartz; pianista Mº Leon Gomberg 155
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05/12/1942 Concerto Sinfônico Solista Magda Tagliaferro; regente Alberto Belardi 156
05/12/1942 Convite da Cruz Vermelha Brasileira para a Cerimônia de formatura das socorristas
voluntárias da Escola de Enfermagem, mantidas por esta instituição 157
06/12/1942 Recital de declamação Moriz Schwartz158
07/12/1942 "508º Sarau ""La nuit d'aout"" - poema; ""A quoi rêvent les jeunes filles""" SCA;
autor Alfred Musset 159
08/12/1942 Cerimônia de formatura dos graduados em Farmácia e Odontologia pela USP

160
09/12/1942 "508º Sarau ""La nuit d'aout"" - poema; ""A quoi rêvent les jeunes filles"""

161
10/12/1942 Cerimônia de formatura dos graduados em Medicina pela USP 162
12/12/1942 Grande Festival em benefício dos foma??? Visões de Outrora regente  Alberto
belardo 163
13/12/1942 Grande Festival em benefício dos foma??? Visões de Outrora 164
13/12/1942 Concerto Sinfônico Banda  Sinfônica  da  Força  Pública  de  São  Paulo;  regente
tenente Antonio Romeu 165
14/12/1942 Concerto Sinfônico Regente Ernesto Mehlich 166
15/12/1942 SCA; Alexandre Tolas; CBM; diretor Vaslav Veltchek SCA; Alexandre Tolas; CBM;
diretor Vaslav Veltchek 167
17/12/1942 SCA; Alexandre Tolas; CBM; diretor Vaslav Veltchek 168
17/12/1942 Formatura da Escola Politécnica da USP 169
17/12/1942 Formatura dos alunos da Escola Paulista de Medicina da USP 170
19/12/1942 Formatura de Engenheiros do Mackenzie 171
20/12/1942 Recital de piano PIanista Guiomar Novaes Pinto 172
20/12/1942 Noite de Âncora - Campanha pela Marinha da Guerra Nacional 173
21/12/1942 Único Recital Coreográfico Theodoro Roosevelt e Alexandre Jalas 174
22/12/1942 Colação de Grau das Professorandas de 1942 Escola Normal Padre Anchieta

175
23/12/1942 Concerto de Música de Câmara Quarteto Haydenn; pianista Souza Lima176
27/12/1942 Tudo pelo Brasil - Sessão Curca em homenagem ao Exército Nacional 177
28/12/1942 Colação de Grau da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP 178
29/12/1942 Concerto Sinfônico vocal Regente Souza Lima 179
30/12/1942 Organização  Femininas  Auxiliares  de  Guerra  da  2ª  Região  Militar;  entrega  de
certificados aos voluntários do 1º batalhão 180
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ANEXO 15

PROGRAMA

Sábado, 18 de abril de 1936

às 21h00

3º CONCERTO PÚBLICO

do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA

ORQUESTRA SINFÔNICA

Dir. FRANCISCO MIGNONE

1a PARTE

F. MIGNONE - Maracatu de Chico Rei - (bailado afrobrasileiro)

(1a audição em S. Paulo)

a) chegada do maracatu

b) dança das mucambas (pretas moças)

c) dança dos 3 Macotas (ministros) e N’ganga, feiticeira de consagra que Chico Rei

d) dança de Chico Rei e da rainha Linga

e) dança do Príncipe Samba - eb. Filho deles

f) dança dos 6 escravos, arrastando pedras para construção da igreja

g) dança do Sinhô Branco e Sinhá Branca

h) libertação dos escravos e quebra das cadeias com ouro arrancado da pia, que é entregue por 

Chico Rei ao Sinhô Branco.

i) dança geral final.

2a PARTE

F.MIGNONE - 1a fantasia com piano (Ao piano Souza Lima)

3a PARTE

a) BELLINI - “Norma” - Abertura

b) Albeniz Mignone - Asturias

c) Carlos Gomes - “O Guarani” - Abertura
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ANEXO 16 - Carta Francisco do Amaral Gurgel (emprego)

Ilmo. Sr. Mário de Andrade

Eu sei que esse Ilmo.Sr. é cousa mais comercial que existe, tão antipático como um V.S. ou
Cordiais saudações. Mas, não obstante tenha grande admiração pelo seu talento e já o conheça de há
muito, quer pelos seus livros e artigos em jornais, quer pelas conversas com suas primas e com o sr.
Pio Lourenco, nao tenho direito de começar esta com a palavra amigo ou com o brasileiríssimo 'meu
caro'.

Feita esta justificação vá à carta: - O senhor, naturalmente, já deve ter desconfiado que é mais
um aborrecimento que lhe vou dar. E acertou. Mas o culpado é o senhor mesmo e seus amigos. O
senhor  por me haver tratado com tanta  amabilidade,  mostrando-se  bom como eu o julgava.  Seus
amigos por viverem aconselhando: - Peça ao Mário, ele é muito camarada.

Segunda justificação. Quando nao se tem direito a fazer alguma cousa procura-se todas as
razões que nos desculpem. Mas vá de uma vez o pedido que lhe quero fazer.

Eu desejo mudar-me para São Paulo.  Quero um ambiente maior e melhor. Onde eu possa
trabalhar e progredir. Até aqui nada mais justo, bem sei. O mal (para o senhor) é que foi justamente ao
senhor que eu lembrei de recorrer pedindo auxílio. Talvez, é o que pense, fosse possível um lugar aí no
Departamento. Peço notar que não lhe estou pedindo um lugar de encosto, de protecionismo. Quero
trabalhar e merecer um ordenado que me permita uma vida modesta. Se pensei no Departamento foi
por me julgar com algumas habilitações para um lugar como é esse. O Departamento mantém uma
revista, e eu tenho alguma prática de jornal, não só como colaborador, mas em revisão, organização de
páginas,  parte  comercial,  etc.  Pelo  Departamento,  também,  tem  sido  irradiados  concertos,
conferencias, óperas, etc. E eu já trabalhei dois anos como ‘speaker’ e organizando a estação local.
Ficharios, da discoteca, de músicas, etc. Ainda no Departamento é a Seção de Teatro e Cinemas e eu
estara  num trabalho  que  para  mim será  um prazer.  E,  mesmo aí  na  Diretoria,  como escriturário,
datilógrafo e até mesmo esteno-dactilógrafo, creio que eu poderia trabalhar. Resta saber se há vaga.

Nao quero que o senhor julgue tudo o que expus como cabotinismo de um homem de sete
instrumentos. É a necessidade da vida atual e o desejo imenso de subir que me leva a fazer de quase
tudo. Tenha já uma dezena de anos na Contadoria da Estrada de Ferra Araraquara. Mas nao quero
morrer como um inútil que nada fez para vencer. Confio em mim e acredito, e muito, na sua bondade.

Se  nesta  minha  primeira  tentativa  o  senhor  der-me  apoio,  terá  o  meu  sincero
reconhecimento. Mas, se não lhe for possível ajudar-me, pode usar de toda franqueza que, em nada,
mudara a minha admiração pelo seu talento e cavalheirismo.

Com um milhão de desculpas pelo tempo que lhe roubei, meus cumprimetnos.

Assinatura Francisco Amaral Gurgel (Duke)

Araraquara, 13 de fevereiro de 1937.

Meu endereço:

Rua Carlos Gomes - 131.

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondencias, MA-C-CPL 3610)



102

ANEXO 17 - Carta Francisco Amaral Gurgel (montagem da peça por Procópio e escrita da nova

peça para concurso)

Araraquara, 6-março-37

Carissimo Mário,

Saúde e menos cacoetes da minha marca é o que lhe posso desejar.
Recebi hoje a sua carta e fiquei satisfeito. Vi, perfeitamente, que você nada me promete de

certo,  no  entanto,  o  não  alimentar  esperanças  é  cousa  bastante  difícil,  principalmente  para  um
temperamento bem brasileiro como é o meu.

Quanto ao posto inicial de 4o escriturário, com 500$000 mensais, sei que me obrigará a uma
vida  bem  apertada,  mas,  caso  consiga,  é  um  bom  começo  e  eu  aceitarei  bem  satisfeito.  Fico
aguardando que surja a oportunidade e que me venha o seu telegrama.

Fiquei bem contente em saber que Procopio vai montar a minha peça. É sempre um grande
nome para apresentar este desconhecido. Não se esqueça de me enviar, por obséquio, um exemplar das
outras peças também.

Já estou trabalhando em uma nova peça para o concurso deste ano. Já estava pronta. Estou
apenas retocando e modificando diversas cenas que considero defeituosas. O tema é meio forte. Eu
considero bem melhor que ‘Terra Bendita’. Mas nesses casos, o que vale menos é a nossa própria
opinião. Se houvesse tempo, eu gostaria de escrever sobre o algodão. Mas fazer uma cousa maluca: o
último ato passando-se em 1940. Uma espécie de profecia. Mas já longe se foi o tempo dos profetas eu
seria internado num hospício com certeza.

Com meus sinceros agradecimentos, os meus cumprimentos

Assinatura Francisco Amaral Gurgel

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondencias, MA-C-CPL 3611)
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ANEXO 18 - Oficio Sindicato dos Trabalhadores de Teatro, em São Paulo

SYNDICATO DOS TRABALHADORES DE THEATRO, EM SÃO PAULO

-FUNDADO EM 18-12-1934 E RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 10-4-1935 -

SEDE

AVENIDA SÃO JOÃO, 341 - Sob.

TEL. 4-4969

DEPARTAMENTO CARIOCA
AVEN. GOMES FREIRE, 15 - Sob.

RIO DE JANEIRO

São Paulo, 20 de março de 1936

Ilmo. Snr. Dr. Mário de Andrade

DD. Diretor do Departamento de Cultura

CAPITAL

Cordiais saudações

Tomo a liberdade de enviar as v.S. o relatório incluso do “Syndicato dos Trabalhadores de

Theatro, em S. Paulo”, das ocorrências verificadas durante o ano de 1935.

Sem outro motivo, apresento a V.S. meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Assinatura Luis Ferreira

Secretário

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondencias Passiva, MA-C-CP

6476)
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ANEXO 19 - Carta Samuel Campelo sobre Renato Viana

SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES TEATRAIS

CASA DOS ARTISTAS

Grupo Gente Nossa

Associacao Mantenedora do Teatro Nacional

SAMUEL CAMPELLO

REPRESENTANTE

Teatro Santa Isabel - Recife

Recife, 10-março-937

Mário de Andrade

Viva:

Mais uma vez ando em atraso de correspondência com voce. Ja nao sei do tempo… mas é
assim mesmo e terá de continuar a ser assim, Tempo a gente não inventa nem dispõe dele quando der.

Recebi e muito agradeço a sua oração de paraninfo na Cultura Musical. Mando-lhe
agora, sob registro, e a parte, um folheto com desenhos de trajes históricos do período de Nassau que
foram aproveitados no carnaval deste ano.

Uma vez que os portugueses, os padres e os políticos entenderam e fizeram recuar o governo
na comemoração da fundação do Recife, pelo príncipe flamengo, o povo fez as festas a seu modo.
Dirão que foram festas carnavalescas mas o povo tem sempre mais razão que toda aquela outra gente
reunida. E o caso é que muita gentinha do povo ficou conhecendo agora mais história pernambucana
do que os sabidos da ‘alta’... E Nassau será assim melhor recordado.

Os instrumentos para o museu ainda nao me arranjaram mais um dia chegará.
Li que o Renato Viana esta aí no Teatro Cosmos com a Companhia Paulista de Comédias.

Bravos! Vejo seu dedo mexendo nisso… Uma companhia de elementos paulistas, embora dirigida por
um que nao é paulista - mas é um grande lutador - com certeza auxiliada pelo Departamento Artístico
da Municipalidade de São Paulo.

Aqui  eu  luto  há  mais  de  cinco  anos  com  o  Grupo  Gente  Nossa,  de  elementos  todos
pernambucanos,  representando  peças  e  mais  peças  pernambucanas,  e  quase  nada  obtenho  para
manutenção desse grupo de quando em quando parado, a roer brocha, porque o teatro oficial onde
trabalha fica ocupado por companhias de for, com esta sucedendo desde o começo do ano e irá ainda
até fins deste mês. Tive até de suspender a publicação de  Nosso Boletim. Falta aqui um Mário de
Andrade para fazer ver a necessidade de tais coisas aqueles que apenas pensam em política…

E os teatros que a municipalidade pensava em construir? Irão para diante? Quando quiser
fazer um intercâmbio de autores pernambucanos e paulistas, é só dizer. Vocês mandarão peças para o
Gente Nossa e daqui irão algumas para vocês.

Assinatura Samuel Campelo

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondencias Passiva, MA-C-CP

1586)
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ANEXO 20 - Carta Flávio de Carvalho (devolução de subsídio)

flavio de carvalho - engenheiro civil - arkiteto- escultor - decorador

cálculo de estruturas metálicas e em concreto armado - arkitetura modernista - painéis decorativos - 
escultura monumental - urbanismo - execucao de obras - orçamentos

rua pedro lessa - 2 fone 4-1691

20-4-34

Caro Mário de Andrade

Infelizmente nao foi possivel realizar o que eu pretendia sobre o Teatro e portanto venho te 
devolver o auxílio que você tão amavelmente nos deu. Junte a esta segue a sua contribuição.

 Assinatura Flavio de Carvalho

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondencias Passiva, MA-C-CP

1697)
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ANEXO 21 - Carta Liddy sobre Teatro Infantil

Rio: 3-5-37

Amigo Mário,

Antes de partir, Xico me recomendou que escrevesse a voce carta de um caso de Capanema,
como porém esse caso ainda está por resolver - e quais os casos que ele acaba por resolver do mesmo?
- foi esperando uma notícia concreta para comunicar a você, no dia 15 do mês passado, na reunião da
Comissão de Teatro Nacional, a Xico despediu-se de Capanema e lhe contou a inesquecível prova de
amizade  que  teve  de  minha  parte.  O  homem  ficou  visivelmente  impressionado  pedindo  com
muitíssima insistência que o Xico fosse no dia seguinte, véspera de minha partida, falar-lhe pois tinha
que lhe fazer encomendas para a Europa. O Xico foi - e foi recebido imediatamente! e teve empresa de
ser incumbido de fazer pesquisas sobre teatro infantil na Alemanha e de mandar gravar o concerto,
todo  inteirinho,  do  dia  13  de  maio!  Ele  receberia  imediatamente,  por  intermédio  de  um ….,  Sr.
Noronha, uma ajuda de custos e lá chegado deveria enviar, com toda regência os orçamentos para
receber telegrama e … o dinheiro em prestação!! Tudo isso eu devia relatar a você, logo que tivesse
conhecimento da cifra dessa ajuda de custos e se fosse de 10 contos o Xico achava que era abus ficar
com eles,  quais  os  seus  10  e  eu  devia  para  minha  disposição  essa  soma!  Você  naturalmente  já
compreendeu que ficou tudo por isso mesmo e que os orçamentos que o Xico mandará ficarão, - mais
esses! - arquivados para os biógrafos - ou médicos - do Capanema a terem material de sobra para as
pesquisas  futuras.  -  Uma  última  carta  para  o  Xico  chegou  depois  da  partida.  Eu,  devidamente
autorizada,  a li  com grande prazer e retransmiti  por via aérea.  Assustei-me com a  tese que estou
escrevendo! Nada disso Mário, limito-me apenas a tomar notas praticas e teoricas sobre o assunto tão
interessante e depois o Xico dará a isso tudo uma forma de palestra-opiniao sem pretensões, que será
lida e assinada por ele. Eu irei, com indizível allegria - nao sei escrever allegria com um L só, parce
que fica mais triste! - assistir o Congresso: uma modestíssima e escondidíssima admiradora de mais
esse seu trabalho em favor de nossa cultura! Pensei que voce fosse aproveitar esse feriados para dar
uma ‘voadinha’ até lá, mas o Sáo Pererira me disse ter carta sua não falando nisso. Ele, com certeza,
mandará a voce noticia sobre o nosso concurso e sobre o curso que iniciaremos com as 30 crianças que
escolhemos das 104 que se inscreveram. Creio que vai ser um trabalho bem interessante e útil para
nós. - Fiz, de colaboração com o Sá Pereira, uma tradução de todos os dados, que estavam comigo,
sobre o Departamento, para ser publicada na Alemanha e o Xico deu, já aqui, duas entrevistas em
alemão!! para jornais de lá, falando com sincero entusiasmo de … obra em São Paulo. - Recebi já 3
cartas aereas e dois telegramas do Xico o que está ajudando a encurtar  o tempo. Acho uma falta
doloraosa do meu companheiro, pra lá de bom! -

Mário, um abraço e

lembre-se nós

Amigos!

Liddy

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondencias Passiva, MA-C-CP

1998)

Obs.: Algumas partes da carta ficaram ilegíveis e foi representado por “...”
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ANEXO 22 - Apresentação ao cargo do SNT

Meu caro Mário de Andrade:

O portador é o meu mano Francisco Correa da Silva, residente no Rio e atualmente com funções de
agente geral da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Deseja eles ser aproveitado em um lugar do
Serviço Nacional de Teatro, recentemente criado e ainda em vias de organização. Como tal Serviço
depende do Ministério da Educação, apelo a você, no sentido de interessar-se, junto ao Ministro, pela
nomeação do meu mano, que, com você podem verificar, possui suficiente para desempenhar o cargo
desejado.

So a plena confiança no seu grande e bondoso espírito me anima a vir abusar dele, conto de que não
será vao este gesto. Votos sinceros de felicidades e sempre as suas ordens, o

Assinatura Correa Junior

São Paulo,

31-3-938

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondencias Passiva, MA-C-CP

2310)
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ANEXO 23 - Carta Alberto Leal - Confirmação da Apresentação de sua Peça Diogenes de Saias

Dr. Alberto A. Leal

Clinica Medica

Especialidade: Doenças de Crianças

Residência: Av. Conselheiro Nebias, 816

Telephone: 6057

Consultório: Rua Riachuelo, 65

Telephone: 6199

Prezado M. Mário de Andrade,

M.D. Diretor do Departamento de Cultura da Pref. de São Paulo.

Saudações.

Acuso recebimento da carta em que me é comunicada a representação da peça Diogenes de Saias, no

Teatro Boa Vista, no dia 3 do mês entrante.

Agradecendo a gentileza da comunicação, rogo informai-me se … dispor, para esta estreia, de algumas

localidades ou se as deverei mandar reservar particularmente. Gratíssimo pela intenção, sou de V.S. o

amigo muito aclamador.

Assinatura Alberto Leal

Santos, 29/11/937

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondencias Passiva, MA-C-

CPL 3953)
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ANEXO 24 - Apresentação de René Barbosa, diretor do Teatro-Escola

TEATRO-ESCOLA DE S.PAULO

DIREÇÃO: ALVES FILHO

ESCRITÓRIOS: RUA QUINTINO BOCAYUVA, 54 - sala - São Paulo

Meu caro Mário

Tenho grande prazer em apresentar-lhe o dr. Rene Barbosa, jovem e brilhante intelectual, e atualmente
no  cargo  de  diretor-secretário  do  Teatro-Escola  de  São  Paulo.  Antes  de  mais  quer  ele  travar
conhecimento com o seu privilegiado talento e depois conversar consigo para pedir uns conselhos e
opiniões. Certo de sua generosa acolhida de sempre, envia um forte abraço, o velho amigo

Assinatura Rodrigues Alves Filho

20-8-35

(Arquivo IEB-USP, Fundo Mário de Andrade / Coleção Correspondências Passiva, MA-C-

CPL 415)
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ANEXO 25

“O Clube dos Artistas Modernos - CAM é criado em 24 de novembro de 1932, um dia depois da fundação da
Sociedade  Pró  -  Arte  Moderna  -  SPAM. As  duas  agremiações  artísticas  formadas  na  cidade  de  São  Paulo
expressam, antes de mais nada, o êxito do associativismo como estratégia de atuação dos artistas na vida cultural
do país  ao  longo da  década  de  1930.   Sinalizam uma atitude  de  independência  em relação  às  instituições
existentes no período, por exemplo, a Escola Nacional de Belas Artes - Enba. Tributários das conquistas estéticas
do modernismo, os grupos dialogam de formas distintas com esse legado recente.  A Spam, capitaneada por
Lasar Segall (1891 - 1957), tem como principais integrantes as figuras do primeiro modernismo, parecendo
filiar-se mais diretamente aos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. O CAM, por sua vez, liderado
por Flávio de Carvalho (1899 - 1973), se afirma pela marcação de distâncias em relação à Spam, tentando
fazer valer um tom mais autônomo, mais irreverente e "menos elitista" em suas atividades e realizações. Como
afirma provocativamente Flávio de Carvalho: "Detestamos elites; não temos sócios doadores". O primeiro andar
do edifício da rua Pedro Lessa, 2 - na parte baixa do viaduto Santa Ifigênia -, é escolhido como a sede social do
clube, local onde se realizam festas, concertos, exposições e palestras, e se encontram uma biblioteca e um bar.
Não por acaso no mesmo prédio funcionam também os ateliês de Antonio Gomide (1895 – 1967), Carlos
Prado (1908 – 1992) e Di Cavalcanti (1897 - 1976), parceiros na aventura de criação do CAM. A ideia
de constituição do grupo surge no salão de chá do antigo Mappin, na praça do Patriarca, centro da cidade, lembra
o historiador Paulo Mendes de Almeida, onde estavam, além dele e de Flávio de Carvalho, Arnaldo Barbosa
(1902 – 1981) e Vittorio Gobbis (1894 - 1968). O espírito da associação é promover intercâmbios entre
diversas artes, estimular debates, divulgar novas criações e defender os interesses da classe artística. Do conjunto
de suas realizações depreendem-se um forte engajamento político e social, simpatias em relação à experiência
soviética e a crítica cerrada ao Estado e à Igreja brasileiros. Mas tudo isso regado a festas e diversão. O dia da
inauguração do CAM evidencia o caráter festivo e teatral que marca os eventos da entidade. Antônio Gomide,
Carlos Prado, Di Cavalcanti e Flávio de Carvalho pintam grandes painéis que decoram o salão. A cantora Nair
Duarte Nuque traz um imenso bolo que é degustado entre gritos e cânticos. Enquanto isso, o compositor Frank
Smith serve vodca com pimenta aos convidados, provenientes dos mais diferentes setores da vida artística e
intelectual do país. Essa diversificação de público e propósitos marca as atividades do CAM: exposições de arte -
entre elas, uma mostra gráfica da expressionista alemã Käthe Kollwitz (1867-1945), e outra de cartazes russos -;
recitais  de música erudita e popular -  concertos de Camargo Guarnieri  (1907 - 1993),  Lavínia Viotti,  Elsie
Houston e Marcelo Tupinambá -; conferências - de Caio Prado Jr. (1907 - 1990) recém-chegado da então União
Soviética, de Jorge Amado (1912 - 2001) sobre a vida nas fazendas de cacau, de  Tarsila do Amaral (1886 –
1973),  sobre  arte  proletária,  do  mexicano David  A.  Siqueiros  (1896 -  1974)  etc.  O CAM, essa  "invulgar
instituição", como quer P. M. de Almeida, funciona como um espaço de encontro e de manifestações culturais,
com grande vocação crítica e anárquica. Vocação, aliás, característica das atuações de Flávio de Carvalho. O tom
anticlerical e de crítica aos valores burgueses orienta a encenação do Bailado do Deus Morto, em novembro de
1933, no CAM, primeiro espetáculo ligado ao Teatro da Experiência, concebido por Flávio de Carvalho como
amplo  e  variado  laboratório  de  pesquisas.  O  espetáculo,  espécie  de  teatro-dança,  combina  tendência
expressionista, elementos da tragédia clássica e efeitos plásticos na montagem, colocando ênfase mais na ação
cênica  que  no texto  dramático.  Os  atores  - Hugo Adami (1899 - 1999),  Carmem Melo,  os  sambistas
Risoleta e Henricão, Guilhermina Gainor e Dirce de Lima - encenam uma narrativa alegórica que tematiza as
relações dos homens com seus deuses. Após três exibições da peça, o teatro é fechado pela polícia. A censura e
as dificuldades financeiras levam ao encerramento das atividades do CAM, no fim de 1933, a despeito das
manifestações  de  apoio  que  recebem  de  artistas  e  intelectuais  expressivos  no  momento.
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao337754/clube-dos-artistas-modernos-sao-
paulo-sp, consulta em 28/06/2016.

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao337754/clube-dos-artistas-modernos-sao-paulo-sp
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao337754/clube-dos-artistas-modernos-sao-paulo-sp
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao337754/clube-dos-artistas-modernos-sao-paulo-sp
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9041/hugo-adami','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa824/tarsila-do-amaral','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa824/tarsila-do-amaral','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21363/vittorio-gobbis','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22539/arnaldo-barbosa','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22539/arnaldo-barbosa','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa971/di-cavalcanti','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2221/carlos-prado','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2221/carlos-prado','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa5781/antonio-gomide','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9016/flavio-de-carvalho','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8580/lasar-segall','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8580/lasar-segall','','width=799,height=448,scrollbars=yes,left=0,top=0');
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ANEXO 26

TEATRO

"Ho perduto mio marito"
brilhantissima comédia em 3 atos, de Giovanni Cenzato - dir. : Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo,
Marghit Vergani, Elvira Lattari, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Americo Cavassuti -
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Conte Giuliano Arenzi
CAPRIOLO, Tina - Valentina
VERGANI, Marghit - Cecilia
LATTARI, Elvira - Adele Torrani
DELLA TORRE, Aramis - Dottore Mattia Ricci
CAVALLI, Felice - Carlo Zanni, Ing.
GOFFI, Luigi - Avvocato Alberti
BOSCHINI, Nino - Direttore d'Albergo
CAPECCHI, Luigi - Cecchino
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - JAN - dia 05, 21h
TEATRO
"Ho perduto mio marito"
brilhantissima comédia em 3 atos, de Giovanni Cenzato - dir. : Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo,
Marghit Vergani, Elvira Lattari, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Americo Cavassuti -
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Conte Giuliano Arenzi
CAPRIOLO, Tina - Valentina
VERGANI, Marghit - Cecilia
LATTARI, Elvira - Adele Torrani
DELLA TORRE, Aramis - Dottore Mattia Ricci
CAVALLI, Felice - Carlo Zanni, Ing.
GOFFI, Luigi - Avvocato Alberti
BOSCHINI, Nino - Direttore d'Albergo
CAPECCHI, Luigi - Cecchino
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - MAR - dia 14, 21h
TEATRO
"I Tre sentimentali" - comédia comico-sentimental em 3 atos, de Sandro Camasio e Nino Berrini - dir.: Guido
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Mina Zanaroli, Luigi Capecchi, dentre outros; dir. cênica: Mario Paraventi,
Emilio Tisi; ponto: Americo Cavassuti - 148º Manifestação - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
CAPRIOLO, Tina - Soava Santelmi
ZANAROLI, Mina - Berta
BOSCHINI, Alda - Nerina
BUSSI, Guido - Cirillo
DELLA TORRE, Aramis - Carlo
SGUEGLIA, Luigi - Pietro
BOSCHINI, Nino - Silvio Mara
CAPECCHI, Luigi - Un Ferroviere
-------------------------------------------------------------------------------
1936 - MAR - dia 15, 21h
TEATRO
"I Tre sentimentali" - comédia comico-sentimental em 3 atos, de Sandro Camasio e Nino Berrini - dir.: Guido
Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Mina Zanaroli, Luigi Capecchi, dentre outros; dir. cênica: Mario Paraventi,
Emilio Tisi; ponto: Americo Cavassuti - 149º Manifestação - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche
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ELENCO
CAPRIOLO, Tina - Soava Santelmi
ZANAROLI, Mina - Berta
BOSCHINI, Alda - Nerina
BUSSI, Guido - Cirillo
DELLA TORRE, Aramis - Carlo
SGUEGLIA, Luigi - Pietro
BOSCHINI, Nino - Silvio Mara
CAPECCHI, Luigi - Un Ferroviere
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - ABR - dia 05
TEATRO
"Il Tratttato scomparso" - drama em 3 atos, de Galar [Leo Galetto] e Artù [Riccardo Artuffo] - Cia Filodramática
da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Salvatore Siddivò, Licia Mattalia,
Felice Cavalli, Ester Orsi, dentre outros; cenogr.: Franco Cenni

ELENCO
SIDDIVÒ, Salvatore - L'Ammiraglio Morstan
MATTALIA, Licia - Anna
CAVALLI, Felice - Carlo
ORSI, Ester - Miss Eleonora Morstan
FRONZI, Cesare - John Brown
MARCHIANI, Giorgina - Contessa Clara de Russel
FRONZI, Iolanda - Alice Baskerville
PAULON, Alfonso - Padre di Alice
PIAZZI, Mario - Barone di Fersen
TIGNANI, Renato - Commandante Giorgio Rautham
MINGARDO, Umberto - Addetto Navale
ARCANGELETTI, Bruno - Il Dottore
COSCARELLA, Nino - Jackie

APOIO CULTURAL: Aparelhos elétricos Casa Cancer; Móveis Mario Ghilardi
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - ABR - dia 19, 21h
TEATRO
"Equatore"  -  comédia  em  3  atos,  de  Alessandro  de  Stefani  -  Cia  Filodramática  da  Organização  Nacional
Desportiva (O.N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Iolanda Fronzi, Italia Almirante, Salvatore
Siddivò, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; cenogr.: Casa Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Frida Teurner
FRONZI, Iolanda - Lotte Muller
ALMIRANTE, Italia - Olga Vallauri
PELLIZZARO, Alcide - Francesco Anselmi
SIDDIVÒ, Salvatore - Jimmy Wertheimer
FRONZI, Cesare - Valerio Vallauri
CAVALLI, Felice - Hans Muller
COSCARELLA, Nino - Goffredo Vallauri
ARCANGELETTI, Bruno - Krone

APOIO CULTURAL: Aparelhos elétricos Casa Cancer; Móveis Mario Ghilardi
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - MAI - dia 03
TEATRO
Representação de Sr. Gil Roland, do Teatro Nacional de l'Odéon e Sr. Pierre Jourdan, o engraçado e espirituoso
comediante do Teatro des Arts de Paris - Sociedade de Cultura Artística, 357º Sarau

ESQUETE
Les Buffons - ZAMACOIS, Michel
Sonnet à Helène - RONSARD, Pierre de
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La Cigale et la formi - LA FONTAINE, Jean de
Recueillement - BAUDELAIRE, Charles
Offrande - VERLAINE, Paul
Ne dis pas mon pouvre enfant - COCTEAU, Jean
La Priéré, du Guetteur - CALLOCH, Jean-Pierre
Les Caprices de Marianne; Fantasio; On ne badine pas avec l'amour - MUSSET, Alfred de

ROLAND, Gil

Le Parisien; Tout était sec-sec; Le Pou de San José; On est dégoûté; Le Train des Maris - GUITRY, Sacha
JOURDAN, Pierre

Sport ou poésie; La Main Leste - SAIX, Guillot de
Monsieur Badin; La Lettre chargée - COURTELINE, Georges
L'Oncle de famille - MOINEAU, Jules

ROLAND, Gil / JOURDAN, Pierre
-----------------------------------------------------------------------------------
1936 - MAI - dia 16 e 17, 21h
TEATRO
"La Morte in Vacanza" - de Alberto Casella - [elenco e diretor não creditados] - Societá Italiana di Cultura Muse
Italiche

ELENCO: Elenco não creditado

NOTA(S) : Inclui programação no Salão do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo
-----------------------------------------------------------------------------------
1936 - JUN - dia 28, 21h
TEATRO
"L'Aigrette" - comédia em 3 atos,  de Dario Niccodemi - dir.:  Guido Bussi  -  com o próprio,  Tina Capriolo,
Ferruccio Tasca, Mina Zanaroli, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni -
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Claudio Leclanc
CAPRIOLO, Tina - Susanna Leclanc
TASCA, Ferruccio - Enrico di Saint-Servant
ZANAROLI, Mina - La Contessa
LATTARI, Elvira - La Duchessa
ROMEO, Idea - Isabella
SERATO, Tilde - Raimonda
BOSCHINI, Alda - Giulietta
BOSCHINI, Nino - Flavigny
COSCARELLA, Nino - Blavin
DELLA TORRE, Aramis - Miguet
ALOISE, Francesco - Dick
TOSI, Alfio - Bernardo
ORSELLI, Domenico - Giacomo Etienne
CAPECCHI, Luigi - Augusto
LAZZARI, Alfio - Um Groom

APOIO CULTURAL: Móveis Casa Camargo; Móveis Mario Ghilardi

PREFEITO: PRADO, Fábio da Silva
DIRETOR DEPTO CULTURA: ANDRADE, Mário de

---------------------------------------------------------------------------------
1936 - JUN - dia 29, 21h
TEATRO
"L'Aigrette" - comédia em 3 atos,  de Dario Niccodemi - dir.:  Guido Bussi  -  com o próprio,  Tina Capriolo,
Ferruccio Tasca, Mina Zanaroli, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni -
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche
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ELENCO
BUSSI, Guido - Claudio Leclanc
CAPRIOLO, Tina - Susanna Leclanc
TASCA, Ferruccio - Enrico di Saint-Servant
ZANAROLI, Mina - La Contessa
LATTARI, Elvira - La Duchessa
ROMEO, Idea - Isabella
SERATO, Tilde - Raimonda
BOSCHINI, Alda - Giulietta
BOSCHINI, Nino - Flavigny
COSCARELLA, Nino - Blavin
DELLA TORRE, Aramis - Miguet
ALOISE, Francesco - Dick
TOSI, Alfio - Bernardo
ORSELLI, Domenico - Giacomo Etienne
CAPECCHI, Luigi - Augusto
LAZZARI, Alfio - Um Groom

APOIO CULTURAL: Móveis Casa Camargo; Móveis Mario Ghilardi
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - JUL - dia 08, 21h
TEATRO
"Le Crepuscule du theatre" - peça em 3 atos e 7 quadros, de Lenormand - Cia Dramática Francesa Theatre du
Vieux Colombier, dir.: René Rocher; régisseur: Roger Bernard - com o próprio, Lucien Gadry, Roger Bernard,
Georges Farineau, dentre outros - 1ª récita de assinatura - Empresa Artística Theatral

ELENCO
GADRY, Lucien - Le Machiniste; Le Regisseur Allemand
BERNARD, Roger - Le Regisseur
FARINEAU, Georges - L'Accesoiriste; Le Traducteur
FLEUR, Jean - Le Directeur
JACQUES, Gabriel - L'Americain; Le Spectateur
ROCHER, René - L'Auteur
CHEVREL, Jane - La Comedianne
ANDREYOR, Yvette - La Vieille Cabotine; La Spectratice
CUSIN, Georges - Le Vieux Cabot
LOVA, Suzy - L'Arpete; La Guenon
RISSE, Germaine - La Vedette
ROZET, François - L'Acteur
ALLIBERT, Louis - Le Marchand d'oiseaux; Le Photographe
SQUINQUEL, José - Le Professor Putsch; Le Chiffonnier
GENIA, Claude - L'Exentrique
DERMOZ, Germaine - Une Actrice

APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique - vitrola
Mappin Stores - móveis

----------------------------------------------------------------------------------
1936 - JUL - dia 10
TEATRO
"Elizabeth, la femme sans homme" - peça em 2 partes e 5 quadros, de André Josset - Cia Dramática Francesa
Theatre du Vieux Colombier, dir. : René Rocher; régisseur: Roger Bernard - com o próprio, Germaine Dermoz,
François Rozet, Jean Fleur, dentre outros - 2ª récita de assinatura - Empresa Artística Theatral

ELENCO
DERMOZ, Germaine - Elizabeth
ROZET, François - Essexl
FLEUR, Jean - Lord Burghley
ROCHER, René - Robert Cecil
JACQUES, Gabriel - Walter Raleigh
SQUINQUEL, José - Francis Bacon
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CUSIN, Georges - Anthony Bacon
GENIA, Claude - Mary Howard

APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique – vitrola; Mappin Stores - móveis
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - JUL - dia 11
TEATRO
"L'Avare" - comédia em 5 atos, de Molière - Cia Dramática Francesa Theatre du Vieux Colombier, dir. : René
Rocher; régisseur: Roger Bernard - com François Rozet, Germaine Risse, Louis Allibert, José Squinquel, dentre
outros - 3ª récita de assinatura - Empresa Artística Theatral

ELENCO
ROZET, François - Valera
RISSE, Germaine - Elise
ALLIBERT, Louis - Cleante
SQUINQUEL, José - Hagpagon
BERNARD, Roger - La Fléche
FARINEAU, Georges - Maitre Simon; Brindavoine
ANDREYOR, Yvette - Fresine
JACQUES, Gabriel - La Meriuche; Le Commissaire
CUSIN, Georges - Maitre Jacques
LOVA, Suzy - Dame Claude
GENIA, Claude - Mariane
FLEUR, Jean - Anselme

APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique – vitrola; Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - JUL - dia 12
TEATRO
"Espoir" - peça em 5 atos, de Henry Bernstein - Cia Dramática Francesa Theatre du Vieux Colombier, dir. : René
Rocher; régisseur: Roger Bernard - com José Squinquel, François Rozet, Germaine Dermoz, Suzy Lova, dentre
outros - Empresa Artística Theatral, Sociedade de Cultura Artística, 363º Sarau

ELENCO
SQUINQUEL, José - Emile Goinart
ROZET, François - Antoine Flamery
DERMOZ, Germaine - Thérese Goinart
LOVA, Suzy - Solange Goinart
ALLIBERT, Louis - Thierry Keller
GENIA, Claude - Catherine Meyran
JACQUES, Gabriel - Gustave

APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique – vitrola; Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - JUL - dia 13
TEATRO
"Britannicus" - tragédia em 5 atos, de Racine - Cia Dramática Francesa Theatre du Vieux Colombier, dir. : René
Rocher; régisseur: Roger Bernard - com o próprio, Yvette Andreyor, Germaine Dermoz, Jean Fleur, dentre outros
- 4ª récita de assinatura - Empresa Artística Theatral, Sociedade de Cultura Artística

ELENCO
ANDREYOR, Yvette - Albine
DERMOZ, Germaine - Agrippine
FLEUR, Jean - Burrhus
ROZET, François - Britannicus
ROCHER, René - Narcisse
SQUINQUEL, José - Neron
CHEVREL, Jane - Junie

APOIO CULTURAL: Fábrica de rádios Cacique - vitrola
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Mappin Stores - móveis
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - JUL - dia 15, 21h
TEATRO
"Pamela  Divorziata"  -  comédia  em 4  atos,  de  Pietro  Solari  -  Cia  Filodramática  da  Organização  Nacional
Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Mario Forti, Ester Orsi, Mario Piazzi,
dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Bruno Arcangeletti

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Pamela
FORTI, Mario - Giacomo
ORSI, Ester - La Zia
PIAZZI, Mario - Salerno
MINGARDO, Umberto - Don Pepe de Bisdomini
BERTINI, Ofelia - Una Sorella; la Portinaia
PALAZZI, Ida - Una Segretaria
MATTALIA, Licia - Dolly
BERENGAR, Aristodemo - Domenico; Un Notaio
NEGRI, Ulrico - Franceschino
CAVALLI, Felice - Fachiro; Un Cliente
FERRONI, Giovanni Batta - Un Fattorino; Un Avvocato
DANI, Otello - Un Usciere; Un Operaio
NEGRINI, Enrico - Natale Pincherle
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - AGO - dia 01, 21h
TEATRO
"Il Bugiardo" - comédia em 3 atos, de Goldoni - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Tilde Serato,
Alda Boschini, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; cenogr. e figurinos: Casa Teatral Temaghi;
ponto: Luigi Ferroni - Em homenagem ao Circolo Italiano - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Lelio
CAPRIOLO, Tina - Rosaura
SERATO, Tilde - Beatrice
BOSCHINI, Alda - Colombina
COSCARELLA, Nino - Ottavio
BOSCHINI, Nino - Florindo
ALOISE, Luigi - Un Vetturino
CUSIN, Giovanni - Un Giovane
SGUEGLIA, Luigi - Pantalone
DELLA TORRE, Aramis - Dottore Balanzon
TASCA, Ferruccio - Arlecchino
PAULON, Alfonso - Brighella
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - AGO - dia 02, 21h
TEATRO
"Il Bugiardo" - comédia em 3 atos, de Goldoni - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Tilde Serato,
Alda Boschini, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; cenogr. e figurinos: Casa Teatral Temaghi;
ponto: Luigi Ferroni - Em homenagem ao Circolo Italiano - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Lelio
CAPRIOLO, Tina - Rosaura
SERATO, Tilde - Beatrice
BOSCHINI, Alda - Colombina
COSCARELLA, Nino - Ottavio
BOSCHINI, Nino - Florindo
ALOISE, Luigi - Un Vetturino
CUSIN, Giovanni - Un Giovane
SGUEGLIA, Luigi - Pantalone
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DELLA TORRE, Aramis - Dottore Balanzon
TASCA, Ferruccio - Arlecchino
PAULON, Alfonso - Brighella
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - AGO - dia 04, 21h
TEATRO; MÚSICA
"O Cofre" - peça em 1 ato, em verso, do poeta paulista Paulo Gonçalves - com Maria da Gloria Capote Valente,
Didi Setti - seguida de Canções francesas do século XVII por Maria da Gloria Capote Valente; Nair Carvalho de
Mendonça, piano, e "Idea de Arlette": peça em 2 atos do escritor paulista Carlos Piza - com Yvone de Freitas,
Francisco Silva, Trajano Pupo, Fernando Pereira Rocha, dentre outros - Festival da Associação Cívica Feminina

ELENCO “O COFRE”
VALENTE, Maria da Gloria Capote - Namorada
SETTI, Didi - Cupido

ELENCO “IDEA DE ARLETTE”
FREITAS, Yvone de - Arlette
SILVA, Francisco - Alberto Mesquita
PUPO, Trajano - Paulo de Aguiar
ROCHA, Fernando Pereira - Um Freguês alemão
Ator nÇo creditado - Um Cantor
ZADIG, Maria Cecilia - Uma Caixeirinha
TIBIRIÇÁ, Cida - Uma Cantora de fox

PEÇA VOCAL
Menuet d'Exaudet; Margot Va-T'a-L'iau; Lison dormait - WECKERLIN, Jean-Baptiste?, harmonia
Le Fils du Roy - FLAGNY, Lucien de, harmonia

----------------------------------------------------------------------------------
1936 - SET - dia 02, 21h
TEATRO
"Tristi amori" - comédia em 3 atos, de Giuseppe Giacosa - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo,
Aramis della Torre, Nino Coscarella, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni -
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Avvocato Giulio Scarli
CAPRIOLO, Tina - La Signora Emma Scarli
DELLA TORRE, Aramis - Il Conte Ettore Arcieri
COSCARELLA, Nino - Il Procuratore Renetti
TASCA, Ferruccio - L'Avvocato Fabrizio Arcieri
S., Mirella - Gemma
LATTARI, Elvira - Marta

APOIO CULTURAL: Móveis Paschoal Bianco
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - SET - dia 03, 21h
TEATRO
"Tristi amori" - comédia em 3 atos, de Giuseppe Giacosa - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo,
Aramis della Torre, Nino Coscarella, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni -
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Avvocato Giulio Scarli
CAPRIOLO, Tina - La Signora Emma Scarli
DELLA TORRE, Aramis - Il Conte Ettore Arcieri
COSCARELLA, Nino - Il Procuratore Renetti
TASCA, Ferruccio - L'Avvocato Fabrizio Arcieri
S., Mirella - Gemma
LATTARI, Elvira - Marta
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APOIO CULTURAL: Móveis Paschoal Bianco
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - SET - dia 05, 21h
TEATRO
"La Femme en fleur" - peça em 3 atos, de Denys Amiel - Cia Dramática Francesa Theatre du Vieux Colombier,
dir.:  René Rocher - com Claude Genia, François Rozet, Louis Allibert, Suzy Lova, dentre outros - Empresa
Artística Theatral

ELENCO
GENIA, Claude - Huguette Salvat
ROZET, François - Pierre Vignal
ALLIBERT, Louis - Robert Nicolai
LOVA, Suzy - Yvonne Tardif
BERNARD, Roger - Bernard Lambert
DERMOZ, Germaine - Valentine Salvat
ANDREYOR, Yvette - Odile de Marsot
SQUINQUEL, Jose - Monsieur Salvat
--------------------------------------------------------------------------------
1936 - OUT - dia 12
TEATRO
"The Two Mrs. Carrolls" - peça em 3 atos, de Margherite Weiller - Cia Inglesa Edward Stirling - com o próprio,
Monica Stirling, Philip Howard, Mary Macowan, dentre outros - estreia - 1ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
STIRLING, Monica - Clemence
HOWARD, Philip - Pennington
MACOWAN, Mary - Sally Carroll
STIRLING, Edward - Geoffrey Carroll
GILBERT, Robert - Alfred Latham
THUMLING, Betty - Cecily Harden
WILLIAMS, Richard - Doutor Tuttle
VAUGHAN, Margareth - Harriet Carroll

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - OUT - dia 13
TEATRO
"Winter sunshine" - comédia em 3 atos, de G. A. Thomas - Cia Inglesa Edward Stirling - com o próprio, Philip
Howard, Margareth Vaughan, Peter Copley, dentre outros - 2ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
HOWARD, Philip - George, camareiro
VAUGHAN, Margareth - Sophie Lucas
COPLEY, Peter - Um Jovem atleta
STIRLING, Monica - Anne Simpson
GILBERT, Robert - Coronel Powell
MAC OWAN, Mary - Maggie Jones
THUMLING, Betty - Katherine Blake
STIRLING, Edward - John Trench
WILLIAMS, Richard - Capitão Morton
TONEY, John de - Primeiro Oficial

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - OUT - dia 14, 21h
TEATRO
"I Fratelli  Castiglioni" - tragicomédia em 3 atos, de Alberto Colantuoni - Cia Filodramática da Organização
Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Renato Tignani, Ulderico Negrini, Salvatore Siddivò,
Leo Micheluzzi, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Americo Cavassuti - absoluta novidade em SP
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ELENCO
TIGNANI, Renato - Ismaele Castiglioni
NEGRINI, Ulderico - Camillo Castiglioni
SIDDIVÒ, Salvatore - Mario Castiglioni
MICHELUZZI, Leo - Fulvio Castiglioni
ORSI, Ester - Eusebio
MINGARDO, Umberto - Sergio
FALBO, Giovanni Batta - Valerio
MATTALIA, Licia - Gisa
BERTINI, Ofelia - Adelaide
MARCHIANI, Giorgina - Ninetta
TIGNANI, Vilma - Berta
PIAZZI, Mario - L'Avvocato De Ambrosi
CAVALLI, Felice - Dottore Guido Guidi
FERRONI, Giovanni Batta - Il Procaccia
DANI, Otello - L' Autista del notaio
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - OUT - dia 15
TEATRO
"The Sacred flame" - peça em 3 atos, de Somerset Maughan - Cia Inglesa Edward Stirling - com Philip Howard,
Robert Gilbert, Margareth Vaughan, Mary Macowan, dentre outros - 3ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
HOWARD, Philip - Mauricio Tabret
GILBERT, Robert - Doutor Harvester
VAUGHAN, Margareth - Mistress Tabret
MACOWAN, Mary - Nurse Wayland
FORBES, Monica - Alice
WILLIAMS, Richard - Major Liconda
THUMLING, Betty - Stella Tabret
TONEY, John de - Colin Tabret

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - OUT - dia 16
TEATRO
"Dusty ermine" - peça em 3 atos, de Neil  Grant -  Cia Inglesa Edward Stirling - com o próprio,  Margareth
Vaughan, Monica Stirling, Betty Thumling, dentre outros - 4ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
VAUGHAN, Margareth - Alice Kent
STIRLING, Monica - Goldie
THUMLING, Betty - Lynda Kent
GILBERT, Robert - Walter Kent
COPLEY, Peter - Gilbert Kent
MACOWAN, Mary - Janet
WILLIAMS, Richard - David Gardiner
STIRLING, Edward - Tio Jim
TONEY, John de - Inspetor Helmsley
HOWARD, Philip - Detetive Sargento Hocking

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - OUT - dia 23, 21h
TEATRO
"La Donna di fuoco" - comédia em 3 atos, de Oreste Poggio - dir. : Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo,
Tilde Serato, Eugenia Piasini, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - Societá
Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
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BUSSI, Guido - Stanislao Carloni
CAPRIOLO, Tina - Lidia Sampieri
SERATO, Tilde - Candida Mirri
PIASINI, Eugenia - Gisella
MINCHILLO, Amedeo - Bonetti
TASCA, Ferruccio - Sarti
PAULON, Alfonso - D'Ormea
DELLA TORRE, Aramis - Caveri
SGUEGLIA, Luigi - Il Commissario
CAPECCHI, Luigi - Michele
ALOISE, Francesco - Un Cameriere
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - OUT - dia 24, 14h30
MÚSICA; TEATRO
"O Tonico de Campinas e o Guarani": dramatização da vida de Antonio Carlos Gomes e números musicais; Nilo
Rodrigues, palestra; menina Lourdes Reis, piano - Festival oferecido pelo Departamento Municipal de Cultura às
crianças paulistanas

ESQUETE
O Tonico de Campinas e o Guarani - Autor não creditado

Crianças do curso primário anexo à Escola Normal de Campinas

PALESTRANTE
RODRIGUES, Nilo - menino do Parque Infantil da Lapa - Saudação às crianças de Campinas

PEÇA INSTRUMENTAL
Números de piano
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - OUT - dia 25, 21h
TEATRO
"La Donna di fuoco" - comédia em 3 atos, de Oreste Poggio - dir. : Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo,
Tilde Serato, Eugenia Piasini, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - Societá
Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Stanislao Carloni
CAPRIOLO, Tina - Lidia Sampieri
SERATO, Tilde - Candida Mirri
PIASINI, Eugenia - Gisella
MINCHILLO, Amedeo - Bonetti
TASCA, Ferruccio - Sarti
PAULON, Alfonso - D'Ormea
DELLA TORRE, Aramis - Caveri
SGUEGLIA, Luigi - Il Commissario
CAPECCHI, Luigi - Michele
ALOISE, Francesco - Un Cameriere

----------------------------------------------------------------------------------
1936 - OUT - dia 28, 21h
TEATRO
"La Guarnigione Incatenata" - em 3 atos e 1 epílogo, de Alberto Colantuoni - Cia Filodramática da Organização
Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Ulderico Negrini, Mario Zeppegno, Leo Micheluzzi,
Felice Cavalli, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Americo Cavassuti - novidade para SP

ELENCO
NEGRINI, Ulderico - Arulla
ZEPPEGNO, Mario - Cesana
MICHELUZZI, Leo - De Marchi
CAVALLI, Felice - Benelli
SIDDIVÒ, Salvatore - Vellani
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TIGNANI, Renato - Sandri
FALBO, Giovanni Batta - Carrara
FIORINI, Giovanni - Raffaele Cangio
DUVAL, Carlo - Williams Cangio
ARCANGELETTI, Bruno - De Prosperi
DANI, Otello - Galleani; L'Zippelmayr
BRUNETTI, Angelo - Renchetti
LAURINO, Giuseppe - Della Rocca
MOLINARI, Otello - Steffenini
PIAZZI, Mario - Berretta
APPEZZATO, Achille - Barberis
FERRONI, Giovanni Batta - Esposito
MARCHIANI, Giorgina - Frida
MINGARDO, Umberto - Weinbruch
ORSI, Ester - Marcareth
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - OUT - dia 30, 21h
TEATRO
Recital da Cia Cooperativa Artística Israelita - representações das peças "Crime e Castigo" e "Tio Moyzes", de
[autores não creditados] - com Samuel Goldenberg, José Weiestein, Lisa Maximova, Moisés Gutowitch, dentre
outros; Carlos Ostronof, piano

ESQUETE
Doutor Dziekel; Lebedigrmes - Autor não creditado

GOLDENBERG, Samuel

Esquete não creditada - Autor não creditado
WEIESTEIN, José; MAXIMOVA, Lisa; GUTOWITCH, Moisés; CIPIS, C.; LAKS, Rosa

NOTA(S): Programa não especifica a quais peças se referem artistas e personagens
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - NOV - dia 04, 21h
TEATRO
"A Força divina" - recital em 4 atos, de Lilien - Cia Cooperativa Artística Israelita - com Samuel Goldenberg,
José Weiestein, Moisés Gutowitch, Rosa Laks, dentre outros; Carlos Ostronof, piano

ELENCO
GOLDENBERG, Samuel - Osf der Elter
WEIESTEIN,  José;  CIPIS,  M.;  GUTOWITCH,  Moisés;  LAKS,  Rosa;  MAXIMOVA, Lisa;  LAKS,  Julio  -
Personagens não creditados

----------------------------------------------------------------------------------
1936 - NOV - dia 08, 21h
TEATRO
"Der Futer" [O Pai] - recital em 3 atos e 4 quadros, de [August Strindberg] - Cia Cooperativa Artística Israelita,
dir. : Isaak Lubeltchik - com Samuel Goldenberg, Lisa Maximova, Regina Lubeltchik, José Weiestein, dentre
outros

ELENCO
GOLDENBERG, Samuel
MAXIMOVA, Lisa
LUBELTCHIK, Regina
WEIESTEIN, José
GUTOWITCH, Moisés
WELTMAN, Jacob
LAKS, Julio

---------------------------------------------------------------------------------
1936 - NOV - dia 14, 21h
TEATRO
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"La Piccina" - comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva
(O. N. D.), dir.:  Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Ester Orsi, Ofelia Bertini, Licia Mattalia, dentre
outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Americo Cavassuti

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Simona
ORSI, Ester - Maddalena Angely
BERTINI, Ofelia - Berta
MATTALIA, Licia - La Signora Manet
TIGNANI, Vilma - Yvonne
ZEPPEGNO, Mario - Michele Angely
PIAZZI, Mario - Carlo Revel
MINGARDO, Umberto - Lagrange
CAVALLI, Felice - Luciano Grand
NEGRINI, Ulderico - Godiveau
FALBO, Giovanni Batta - Giustino
DANI, Otello - Gianni
FERRONI, Giovanni Batta - Claudio
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - NOV - dia 15, 21h
TEATRO
"La Piccina" - comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva
(O. N. D.), dir.:  Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Ester Orsi, Ofelia Bertini, Licia Mattalia, dentre
outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Americo Cavassuti

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Simona
ORSI, Ester - Maddalena Angely
BERTINI, Ofelia - Berta
MATTALIA, Licia - La Signora Manet
TIGNANI, Vilma - Yvonne
ZEPPEGNO, Mario - Michele Angely
PIAZZI, Mario - Carlo Revel
MINGARDO, Umberto - Lagrange
CAVALLI, Felice - Luciano Grand
NEGRINI, Ulderico - Godiveau
FALBO, Giovanni Batta - Giustino
DANI, Otello - Gianni
FERRONI, Giovanni Batta - Claudio
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - NOV - dia 20, 21h
TEATRO
"O Poeta ficou cego"
de [autor não creditado] - Cia Israelita - régisseur: Jacob Mestel - com Jacob Ben-Ami, Sophie Rafelovitch,
Kopel Nudel, Herman Klackin, dentre outros - Volf Vigmares

ELENCO
BEN-AMI, Jacob - Maxsim Dorenfeld
RAFELOVITCH, Sophie - Rosa, sua esposa
NUDEL, Kopel - Bob, seu filho
KLACKIN, Herman - Boris, irmão de Maxsim
NISHOLZ, Bety - Helen
WEIESTEIN, José - Zew, poeta
HOCHBERG, Rubin - Heler, redactor
ZEICIS, Adolpho - Ruderman, repórter
SCHOREMBER, José; NISHOLZ, Bety - Repórter
GOLDJENIORT, Abraham - Israel Ziv
GALPERIN, Henrique - Doctor

----------------------------------------------------------------------------------
1936 - NOV - dia 21, 21h
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TEATRO
"Cosi é se vi pare" - comédia em 3 atos, de Pirandello - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Aramis
della Torre, Idea Romeo, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; cenogr. : Casa Teatral Temaghi;
ponto: Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Il Signor Ponza
CAPRIOLO, Tina - La Signora Frola
DELLA TORRE, Aramis - Lamberto Laudisi
ROMEO, Idea - La Signora Ponza
CORONA, Pasquale - Il Consigliere Agazzi
ZANAROLI, Mina - La Signora Amalia, sua moglie
PIASINI, Eugenia - Dina, sua figlia
SERATO, Tilde - La Signora Sirelli
LATTARI, Elvira - La Signora Cini
SGUEGLIA, Luigi - Il Signor Sirelli
GOFFI, Luigi - Il Signor Prefetto
CAPECCHI, Luigi - Il Commissario Centuri
ALOISE, Francesco - Un Cameriere di Casa Agazzi

APOIO CULTURAL: Móveis Paschoal Bianco
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - NOV - dia 22, 21h
TEATRO
"Cosi é se vi pare" - comédia em 3 atos, de Pirandello - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Aramis
della Torre, Idea Romeo, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; cenogr. : Casa Teatral Temaghi;
ponto: Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Il Signor Ponza
CAPRIOLO, Tina - La Signora Frola
DELLA TORRE, Aramis - Lamberto Laudisi
ROMEO, Idea - La Signora Ponza
CORONA, Pasquale - Il Consigliere Agazzi
ZANAROLI, Mina - La Signora Amalia, sua moglie
PIASINI, Eugenia - Dina, sua figlia
SERATO, Tilde - La Signora Sirelli
LATTARI, Elvira - La Signora Cini
SGUEGLIA, Luigi - Il Signor Sirelli
GOFFI, Luigi - Il Signor Prefetto
CAPECCHI, Luigi - Il Commissario Centuri
ALOISE, Francesco - Un Cameriere di Casa Agazzi

APOIO CULTURAL: Móveis Paschoal Bianco
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - NOV - dia 24, 21h
TEATRO
"Seu pai Israel" - peça em 3 atos, de Danri Berestein - Cia Israelita - com Simon Buchalsky, Bety Nissen, Rubin
Hochberg, José Weiestein, dentre outros - Volf Vigmares, José Rappoport

ELENCO
BUCHALSKY, Simon - Victor
NISSEN, Bety - Moça; Empregada jovem
SCHISEILER - Gilbert
HOCHBERG, Rubin - Alfred
ZEICIS, Adolpho - De Moris
WEIESTEIN, José - De Mem
KLATZKIN, H. - Greguar
GOLDGERICKT - Leve
BEN-AMI, Jacob - Conde Tibolt de Clar
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RAFELOVITCH, Sophie - Condessa Agnesa de Clar
KLACKIN, Herman - Padre de Silvan
GODDGENROTIT, Ballcina - Empregada velha
--------------------------------------------------------------------------------
1936 - NOV - dia 29, 21h
TEATRO
"O Idiota" - peça em 5 atos, de Dostoievsky - Cia Israelita -  com Jacob Ben-Ami, José Schwarcberg, José
Weiestein, Rubin Hochberg, dentre outros

ELENCO
BEN-AMI, Jacob - Duque Mlchguin
SCHWARCBERG, José - Criado; Lebediew
WEIESTEIN, José - Gania
HOCHBERG, Rubin - General Gefantin
NISSEN, Bety - Agaia
GOLGUEVICHT - General Ivolgrin
NUDEL, Kopel - Kolia; Tozki
ZEICIS, Adolpho - Ferdichenco
RAFELOVITCH, Sophie - Nastasia Filipowna
KLACKIN, Herman - Ragojin
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - DEZ

dia 05 - Espetáculo de Gala em benefício do Preventório Santa Clara de Campos do Jordão
dia 08 - Espetáculo de Gala em benefício da Casa dos Jornaleiros Orfãos
dia 11 - Sociedade de Cultura Artística, 373º Sarau

TEATRO
"Noite de São Paulo"- fantasia em 3 atos, autoria e dir. de Alfredo Mesquita; música: Dinorá de Carvalho - com
Magdalena Lébeis,  Lygia GuimarÇes, Oswaldo Porchat,  Abilio Pereira de Almeida,  dentre outros -  part.  da
Orquestra do Centro Musical de SP, reg. : Dinorá de Carvalho e Francisco Casabona; violão: Yvonne Daumerie;
coreogr.: Ascott, Louise Reynolds; cenogr. : José Wasth Rodrigues; cenotécn. : Rômolo Lombardi, Léo Rossetti;
figurinos: Alfredo Mesquita; ilumin. : Jorge Moraes, Joaquim Pesce

ELENCO
LÉBEIS, Magdalena - Maria Cecilia; Sinharinha
GUIMARÃES, Lygia de Freitas - Tia Sinharinha; Dona Chuchuta
LEE, Zaira Guimarães - Dona Antonietta; Nhá Lica
MORAES, Zalir Paes de - Baby; Yayá
CARVALHO, Celita - Celita; Nhãnhã
BARROS, Marina Moraes - Marina; Tudinha
BARROS, Alice Moraes - Alice; Nicota
GOUVÊA, Antonio Marino - Eduardo; Bentoca
PORCHAT, Oswaldo - Doutor Novaes
ALMEIDA, Abilio Pereira de - Doutor Augusto; Barão de Cayeras
JORDÃO, Geraldo P. - Seu Joaquim; Nhô Mingo
CONCEIÇÃO, Antonio Carlos - Tó Carlos; Primo Luquitas

BAILARINO
ALMEIDA, Roberto; ARRUDA, Lourdes Simões; AZEVEDO FILHO, Francisco Vicente de; BARROS, Alice
Moraes; CARDIM, Lucita; CARVALHO, Celita; CARVALHO, Carlos Brant de; CARVALHO, Francisco Brant
de;  CESAR,  Maria  do  Carmo Cerqueira;  CONCEIÇÃO,  Antonio  Carlos;  FERREIRA,  Francisco;  LIMA,
Marina  Almeida;  MALTA,  Corinha;  MARX,  Rubens;  MEIRELLES,  Milton;  MELLO,  José  de;  MELLO
JUNIOR, Adolfo de; MESQUITA, Alfredo; MUNHÓZ, Luiz; NOVAES, Liliana; OLIVEIRA, Julio de Salles;
OLIVEIRA, Lucilla Salles de; PIGNATARI, Fernanda; PONTUAL, Cecilia; PONTUAL, Sylvinha; PRADO,
Bim-bim;  PRADO,  Cecilia;  REZENDE,  Regina;  SALLES,  Anna  Maria;  SALLES,  Celso  Moraes;
SIMONSEN, Eduardo; SIMONSEN, Victor - Danças, 1º Grupo
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ALMEIDA, Baptista de; ASSUMPÇÃO JUNIOR, Luiz; AYRES NETTO, Mariasinha; BARROS, Octavio de;
BETELHO,  Cotinha;  BRENO,  Danillo;  CESAR,  Camila  Cerqueira;  CIBELLA,  Mima  Rosa;  CIBELLA,
Rosalia;  COIMBRA,  Celininha;  FAGUNDES,  Moisa;  FREIRE,  Leomar;  GONÇALVES,  Oswaldo;
JUNQUEIRA, Roberto; LACERDA, José; LLORENTE, Julia; MINERVINO, Nelson Penteado; MOREIRA,
Maria;  MOREIRA,  Ruth  Sampaio;  POVOA,  Cansio;  PRADO,  Roberto  Almeida;  RAULSTON,  Fabito;
RIBEIRO, Olegario; RUBIÇO, Affonso; SALLES, Beatriz Caiuby; SANTOS, Cecilia Queiroz dos; SILVA, Lili
Pacheco e; SILVA, Persano Pacheco e; SOARES, Cecilia Lacerda; STRAZZACAPPA, Waldemar; TEIXEIRA,
Laercio; TELLES, Alice Queiroz; VECCHIO, Helena - Danças, 2º Grupo

COREÓGRAFO: ASCOTT; REYNOLDS, Louise

COREOGRAFIA
Danças - Música: Compositor não creditado

APOIO CULTURAL: Casa São Nicolau - móveis de jardim; Hortulania Paulista - plantas e flores
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - DEZ - dia 12, 21h
TEATRO
"Joe Il Rosso" - comédia em 3 atos, de Dino Falconi - Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva
(O. N. D.), dir.:  Enrico Pancani - com Luisa Lambertini, Giorgina Marchiani, Ofelia Bertini, Licia Mattalia,
dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Americo Cavassuti - novidade absoluta para SP

ELENCO
LAMBERTINI, Luisa - La Duchessa Sofia di Sandelle Lafitte
MARCHIANI, Giorgina - La Duchessa Martha di Sandelle Lafitte
BERTINI, Ofelia - La Contessa Anna Maria de Villiers-Vavin
MATTALIA, Licia - Marietta Clavel
ZEPPEGNO, Mario - Joe Mark
MICHELUZZI, Leo - Il Duca Stefano di Sandelle Lafitte
CAVALLI, Felice - Il Duca Gontrano di Sandelle Lafitte
PIAZZI, Mario - Il Nottaio Ruggero D'Arment
FALBO, Giovanni Batta - Il Marchese Giuliano Escojido y Pereira
MINGARDO, Umberto - Agenore Champol
NEGRINI, Ulderico - Germano Dubois
APPEZZATO, Achille - Big Larry
DANI, Otello - Slim Sanny
FERRONI, Giovanni Batta - Scarface Bill
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - DEZ - dia 13, 21h
TEATRO
"Joe Il Rosso" - comédia em 3 atos, de Dino Falconi - Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva
(O. N. D.), dir.:  Enrico Pancani - com Luisa Lambertini, Giorgina Marchiani, Ofelia Bertini, Licia Mattalia,
dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Americo Cavassuti - novidade absoluta para SP

ELENCO
LAMBERTINI, Luisa - La Duchessa Sofia di Sandelle Lafitte
MARCHIANI, Giorgina - La Duchessa Martha di Sandelle Lafitte
BERTINI, Ofelia - La Contessa Anna Maria de Villiers-Vavin
MATTALIA, Licia - Marietta Clavel
ZEPPEGNO, Mario - Joe Mark
MICHELUZZI, Leo - Il Duca Stefano di Sandelle Lafitte
CAVALLI, Felice - Il Duca Gontrano di Sandelle Lafitte
PIAZZI, Mario - Il Nottaio Ruggero D'Arment
FALBO, Giovanni Batta - Il Marchese Giuliano Escojido y Pereira
MINGARDO, Umberto - Agenore Champol
NEGRINI, Ulderico - Germano Dubois
APPEZZATO, Achille - Big Larry
DANI, Otello - Slim Sanny
FERRONI, Giovanni Batta - Scarface Bill
---------------------------------------------------------------------------------
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1936 - DEZ - dia 19, 21h
TEATRO
"Le Esperienze di Giovanni Arce filosofo" - comédia em 3 atos, de Rosso di San Secondo - dir. : Guido Bussi -
com o próprio, Tina Capriolo, Tilde Serato, Luigi Sgueglia, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi;
cenogr.: Casa Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELEN  CO
BUSSI, Guido - Giovanni Arce, filósofo
CAPRIOLO, Tina - Luisella
SERATO, Tilde - Baby
SGUEGLIA, Luigi - Omodeo Sbrendi
TASCA, Ferruccio - Rodolfo Veli
DELLA TORRE, Aramis - Amilcare Sodi
CORONA, Pasquale - Lanzino
LATTARI, Elvira - La Cuoca
CAPECCHI, Luigi - Il Medico

APOIO CULTURAL: Móveis Paschoal Bianco
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - DEZ - dia 20, 21h
TEATRO
"Le Esperienze di Giovanni Arce filosofo" - comédia em 3 atos, de Rosso di San Secondo - dir. : Guido Bussi -
com o próprio, Tina Capriolo, Tilde Serato, Luigi Sgueglia, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi;
cenogr.: Casa Teatral Temaghi; ponto: Luigi Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Giovanni Arce, filósofo
CAPRIOLO, Tina - Luisella
SERATO, Tilde - Baby
SGUEGLIA, Luigi - Omodeo Sbrendi
TASCA, Ferruccio - Rodolfo Veli
DELLA TORRE, Aramis - Amilcare Sodi
CORONA, Pasquale - Lanzino
LATTARI, Elvira - La Cuoca
CAPECCHI, Luigi - Il Medico

APOIO CULTURAL: Móveis Paschoal Bianco
---------------------------------------------------------------------------------
1936 - DEZ - dia 26, 15h
TEATRO
"Sonhos de criança" - peça infantil, de Cecilia Cardeal; música: Maria Angelica Albano de Sylos - [elenco não
creditado] - part.: Banda da Guarda Civil de SP - Departamento Infantil da Associação de Professores de SP

ELENCO: Elenco não creditado
----------------------------------------------------------------------------------
1936 - DEZ - dia 27, 21h
TEATRO
"L'Ufficiale della Guardia" - comédia em 3 atos, de Ferenc Molnár - Cia Filodramática da Organização Nacional
Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Leo Micheluzzi, Giorgina Marchiani, Mario Zeppegno, Amelia
Melato, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Americo Cavassuti - novidade absoluta para SP

ELENCO
MICHELUZZI, Leo - L'Attore, poi Ufficiale della Guardia
MARCHIANI, Giorgina - L'Attrice
ZEPPEGNO, Mario - Il Critico
MELATO, Amelia - La Madre
TIGNANI, Vilma - La Cameriera
CAVALLI, Felice - Il Creditore
DANI, Otello - Il Custode dei palchi

APOIO CULTURAL: Móveis e Tapeçaria Casa Andrade
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ANEXO 27

1937 - JAN - dia 09, 20h45
TEATRO
"Orders are orders" - a military diversion in three acts, de Ian Hay e Anthony Armstrong - dir. cênica: Medus -
com Norman  Sands,  William Tulk,  John  Lowsby,  Tony Wellington,  dentre  outros;  ponto:  Frank  Naegeli  -
Sociedade dos Artistas Amadores de SP (The São Paulo Amateur Musical and Dramatic Society)

ELENCO
SANDS, Norman - 2nd Lieutenant Marriott (Babe); Sergeant Spurway
EAGLING, R.H. - Private Slee
TULK, William A. - Private Goffin
LOWSBY, John - Captain Harper M.C.
WELLINGTON, Tony - Lieutenant Broke (Chumps); Lieutenant Mac Allister
RULE, Charles - Lieutenant Merrivale (John)
RULE, Alice - Veronica Bellamy
BOLTON, Elizabeth - Constance Ellis
DONALDSON, Doris - Fifi Delamere
DONALDSON, J.H. - Captain Ledger
ROBERTS, Florence - Wanda Paluka
BEVAN, Frank - Ed. Waggermeyer
BRYSON, Charles P. - Colonel Bellamy
HODGKISS, Jimmy - Rupert Balerno
TATE, Harold - Lance-Corporal Martin
BASTICK, Norman - Private Smithers
DAWE, Carmen - Miss Marigold
ROWLAND, K.L. - Man in overalls
BURROWS, L.F. - Sam, American Marine Officer
HODGETTS, Tom - Harvey Hetherington
HOLLAND, Sydney - R.S.M. Benson
HOLMAN, Guy - Twistleton-fox K.C.M.G.
SCOTT, J.H. - Private Pender

NOTA(S): Preço dos ingressos
------------------------------------------------------------------------------
1937 - MAR - dia 18, 21h
TEATRO
"Mario e Maria"
comédia em 3 atos, de Sabatino Lopes - Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.:
Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Ester Orsi, Rina Veiss, Leo Micheluzzi, dentre outros; dir. cênica:
Achille Luggeri; figurinos: Casa de Modas Madame Brovia; ponto: Americo Cavassuti

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Maria
ORSI, Ester - La Baronessa di Krubekich
VEISS, Rina - Lucietta
MICHELUZZI, Leo - Ettore Frecci
SIDDIVÒ, Salvatore - Il Barone di Krubekich
ZEPPEGNO, Mario - Tomiotti
MINGARDO, Umberto - Adolfo Prevedon
FALBO, Giovanni Batta - Dainelli
CAVALLI, Felice - Romiati

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - MAR - dia 20, 20h45
TEATRO
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"Kean" - comédia em 5 atos, de Alexandre Dumas - dir.: Guido Bussi; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi -
com Tina Capriolo,  Eugenia  Piasini,  Mina Zanaroli,  Ferruccio Tasca,  dentre  outros;  figurinos:  Casa Teatral
Temaghi; ponto: Luigi Ferroni - e monólogo de "Hamlet", de Shakespeare, por Guido Bussi - Societá Italiana di
Cultura Muse Italiche

ELENCO
CAPRIOLO, Tina - Miss Anna d'Amby
PIASINI, Eugenia - Elena Koelfeld
ZANAROLI, Mina - Anny
TASCA, Ferruccio - Il Principe di Galles
DELLA TORRE, Aramis - Il Conte di Koelfeld
GOFFI, Luigi - Lord Mewill
PAULON, Alfonso - Il Constabile
SGUEGLIA, Luigi - Salomone
VERGANI, Marghit - Pistol
CAPECCHI, Luigi - Peter Patt
ROSSI, Pilade - John
ALOISE, Francesco - Giorgio
GUSIN, Mario - Dario
ESISTE, Alberto - Intendente
BEI, Aldo - 1º Cameriere
MORI, Augusto - Direttore del teatro
LATTARI, Elvira - Gilda
ROMEO, Pia - Ofelia
LAZZARI, Alfio - Un Marinaio
MARIO, Mario - Un Bevitore
MASTRI, Giuseppe - Un altro Bevitore
CURTI, Rocco - Un Pugilista

ESQUETE
Hamlet: essere o non essere - SHAKESPEARE, William

BUSSI, Guido

APOIO CULTURAL: Móveis Casa Camano
---------------------------------------------------------------------------------
1937 - MAR - dia 21, 20h45
TEATRO
"Kean" - comédia em 5 atos, de Alexandre Dumas - dir.: Guido Bussi; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi -
com Tina Capriolo,  Eugenia  Piasini,  Mina Zanaroli,  Ferruccio Tasca,  dentre  outros;  figurinos:  Casa Teatral
Temaghi; ponto: Luigi Ferroni - e monólogo de "Hamlet", de Shakespeare, por Guido Bussi - Societá Italiana di
Cultura Muse Italiche

ELENCO
CAPRIOLO, Tina - Miss Anna d'Amby
PIASINI, Eugenia - Elena Koelfeld
ZANAROLI, Mina - Anny
TASCA, Ferruccio - Il Principe di Galles
DELLA TORRE, Aramis - Il Conte di Koelfeld
GOFFI, Luigi - Lord Mewill
PAULON, Alfonso - Il Constabile
SGUEGLIA, Luigi - Salomone
VERGANI, Marghit - Pistol
CAPECCHI, Luigi - Peter Patt
ROSSI, Pilade - John
ALOISE, Francesco - Giorgio
GUSIN, Mario - Dario
ESISTE, Alberto - Intendente
BEI, Aldo - 1º Cameriere
MORI, Augusto - Direttore del teatro
LATTARI, Elvira - Gilda
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ROMEO, Pia - Ofelia
LAZZARI, Alfio - Un Marinaio
MARIO, Mario - Un Bevitore
MASTRI, Giuseppe - Un altro Bevitore
CURTI, Rocco - Un Pugilista

ESQUETE
Hamlet: essere o non essere - SHAKESPEARE, William

BUSSI, Guido

APOIO CULTURAL: Móveis Casa Camano
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - ABR - dia 11, 21h
TEATRO
"Madame Sans-Gêne" - drama em 1 prólogo e 3 atos, de Victorien Sardou e Emile Moreau - Cia Filodramática
da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.) - com Giogina Marchiani, Ester Orsi, Ofelia Bertini, Rina Veiss,
dentre outros

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Caterina (Madame Sans-Gêne)
ORSI, Ester - La Regina Carolina
BERLINI, Ofelia - La Principessa Elisa
VEISS, Rina - La Duchessa di Bulow; Toniotta
RUFFO, America - La Duchessa di Rovigo; Giulia
GENTILE, Lilly - La Duchessa di Brignoles
ANGELIS, Paola de - La Duchessa di Canisy
BERTI, Tina - La Duchessa di Ventimiglia; La Rossa
VALLINI, Amelia - La Duchessa di Bassano
ZEPPEGNO, Mario - Napoleone
MICHELUZZI, Leo - Il Maresciallo Lefebvre
SIDDIVÒ, Salvatore - Fouché
CAVALLI, Felice - De Neipperg
COSCARELLA, Nino - Savary, duca di Rovigo
NEGRINI, Ulderico - Jasmin
MINGARDO, Umberto - Despreaux
BERENGAR, Aristodemo - Leroy; Vabontrain
FERRONI, Giovanni Batta - Cop; Maturino
GESSAGA, Tullio - Constant; Jolicoeur
ARCANGELETTI, Nino - De Brigode; Vinaigre
FALBO, Giovanni Batta - Canouville; Un Vicino
DUVAL, Carlo - Corso; Rissout
APPEZZATO, Achille - Roustan
BASSO, Amerigo - De Saint Marsan
DANI, Otello - De Lauriston
GEA, Francesco - Junot

---------------------------------------------------------------------------------
1937 - ABR - dia 21, 21h
TEATRO
"Santo Francesco" - em 5 atos, de Mario Ferrigni - Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O.
N. D.), dir. : Enrico Pancani - com Mario Forti, Flavio Pucci, Ester Orsi, Felice Cavalli, dentre outros - cenogr.:
Fulvio Pennachi; cenotécn.: Rômolo Lombardi; figurinos: Casa Teatral Temaghi; ponto: Michele de Angelis;
música de cena: Boito, Recife, Respighi, Zandonai; Coral do Instituto Medio Dante Alighieri, reg. : Salvador
Callia; cantor solista: Allievi; coord. musical: Armando Belardi - Natal de Roma A. XVº - Récita extraordinária,
noite de gala em homenagem a S. E. Conde Guido Romanelli e "Pro-opere Assistenziali Italiene" de SP

ELENCO
FORTI, Mario - Francesco
PUCCI, Flavio - Pietro di Bernardone
ORSI, Ester - Pica
CAVALLI, Felice - Angelo
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LUCCHESI, Elena - Chiara
FALBO, Giovanni Batta - Monaldo; Ghislerio
MATTALIA, Licia - Pacifica di Guelfucio
FERRIS-GUARDA, Bruna - Anna; La Madre
MARCHIANI, Giorgina - Ornella
LUCCHESI, Wilma - Simona
FILEPPO, Laura - Angelica; La Madre
CHIARATO, Ada - Teresa
BERTOLA, Dina - Monica
BERENGAR, Aristodemo - Ferrante; Rufino di Assisi
PUCCI, Marcello - Lazzaro
FRAGANO, Eliana - La Dama Perugina
MICHELUZZI, Leo - Bombarone da Beviglie; Gualtieri, nobile di Assisi
GESSAGA, Tullio - Bernardo di Quintavalle
NARDINI, Pietro - Pietro Cattani di Assisi
BOVINO, Aldo - Egidio di Assisi
BOVINO, Gaetano - Masseo; Un Araldo
FATTORINI, Guido - Leone
DUVAL, Carlo - Angelo da Rieti
FECAROTTA, Ettore - Barbaro
MARTINS, Domenico - Sabatino
DANNI, Otello - Morico
ARCANGELETTI, Bruno - Silvestro di Assisi
MINGARDO, Umberto - Ginepro; Un Passo
ROSSO, Teodoro - Un Messo
BASSO, Amerigo - Un Arciere
SIDDIVÓ, Salvatore - Un Lebbroso
NEGRINI, Ulderico - Un Ladrone
FRISONI, Laura; FRISONI, Eugenia - La Madre

-------------------------------------------------------------------------
1937 - ABR - dia 25, 20h45
TEATRO
"Santo Francesco" - em 5 atos, de Mario Ferrigni - Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O.
N. D.), dir. : Enrico Pancani - com Mario Forti, Flavio Pucci, Ester Orsi, Felice Cavalli, dentre outros - cenogr.:
Fulvio Pennachi; cenotécn.: Rômolo Lombardi; figurinos: Casa Teatral Temaghi; ponto: Michele de Angelis;
música de cena: Boito, Recife, Respighi, Zandonai; Coral do Instituto Medio Dante Alighieri, reg. : Salvador
Callia; cantor solista: Allievi; coord. musical: Armando Belardi - Natal de Roma A. XVº - Récita extraordinária,
noite de gala em homenagem a S. E. Conde Guido Romanelli e "Pro-opere Assistenziali Italiene" de SP

ELENCO
FORTI, Mario - Francesco
PUCCI, Flavio - Pietro di Bernardone
ORSI, Ester - Pica
CAVALLI, Felice - Angelo
LUCCHESI, Elena - Chiara
FALBO, Giovanni Batta - Monaldo; Ghislerio
MATTALIA, Licia - Pacifica di Guelfucio
FERRIS-GUARDA, Bruna - Anna; La Madre
MARCHIANI, Giorgina - Ornella
LUCCHESI, Wilma - Simona
FILEPPO, Laura - Angelica; La Madre
CHIARATO, Ada - Teresa
BERTOLA, Dina - Monica
BERENGAR, Aristodemo - Ferrante; Rufino di Assisi
PUCCI, Marcello - Lazzaro
FRAGANO, Eliana - La Dama Perugina
MICHELUZZI, Leo - Bombarone da Beviglie; Gualtieri, nobile di Assisi
GESSAGA, Tullio - Bernardo di Quintavalle
NARDINI, Pietro - Pietro Cattani di Assisi
BOVINO, Aldo - Egidio di Assisi
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BOVINO, Gaetano - Masseo; Un Araldo
FATTORINI, Guido - Leone
DUVAL, Carlo - Angelo da Rieti
FECAROTTA, Ettore - Barbaro
MARTINS, Domenico - Sabatino
DANI, Otello - Morico
ARCANGELETTI, Bruno - Silvestro di Assisi
MINGARDO, Umberto - Ginepro; Un Passo
ROSSO, Teodoro - Un Messo
BASSO, Amerigo - Un Arciere
SIDDIVÒ, Salvatore - Un Lebbroso
NEGRINI, Ulderico - Un Ladrone
FRISONI, Laura; FRISONI, Eugenia - La Madre

-------------------------------------------------------------------------
1937 - MAI - dia 02, 21h
TEATRO
"O Café do Felisberto"
comédia em 3 atos, de Tristan Bernard - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Eugenia Piasini, Ida Carboni, Marghit
Vergani, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - part. da Orquestra della
Societá Benedetto Marcello, reg. : Enrichetta Peracchi; cantores: Tomas Filippetti, tenor e Ida Dertonio, m-sopr. -
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Alberto
PIASINI, Eugenia - Berengere
CARBONI, Ida - Edvige
VERGANI, Marghit - Ivonne
TEA, Tina - Signora Mir??
TIGNANI, Vilma - Giacomina
LATTARI, Elvira - La Signora Morin
SGUEGLIA, Luigi - Filiberto
PAULON, Alfonso - Veauchenu
CORONA, Pasquale - Brigredou
GOFFI, Luigi - Il Generale
TASCA, Ferruccio - Plouvier
DELLA TORRE, Aramis - Saverio
ROSSI, Pilade - Un Giornalista
ALOISE, Francesco - Pezard
MALAMAN, Gioacchino - Gastonnet
CAPECCHI, Luigi - Lo Sguattero
FALCA, Biagio - Un Cliente
VANTI, Ivo - Il Commissario
MARA, Mario - Il Postino
ANDREI, Aldo - Il Gerente
PESCARMONA, Emilio - L'Usciere
SORMA, Augusto - Bouzin
CUSIN, Giovanni - Un Cameriere
NARI, Ferruccio; AUGUSTI, Dario; CROCE, Antonio - Cliente
LAZZARI, Alfio - Un Groom

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - MAI - dia 03, 21h
TEATRO
"O Café do Felisberto"
comédia em 3 atos, de Tristan Bernard - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Eugenia Piasini, Ida Carboni, Marghit
Vergani, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - part. da Orquestra della
Societá Benedetto Marcello, reg. : Enrichetta Peracchi; cantores: Tomas Filippetti, tenor e Ida Dertonio, m-sopr. -
Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
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BUSSI, Guido - Alberto
PIASINI, Eugenia - Berengere
CARBONI, Ida - Edvige
VERGANI, Marghit - Ivonne
TEA, Tina - Signora Mir??
TIGNANI, Vilma - Giacomina
LATTARI, Elvira - La Signora Morin
SGUEGLIA, Luigi - Filiberto
PAULON, Alfonso - Veauchenu
CORONA, Pasquale - Brigredou
GOFFI, Luigi - Il Generale
TASCA, Ferruccio - Plouvier
DELLA TORRE, Aramis - Saverio
ROSSI, Pilade - Un Giornalista
ALOISE, Francesco - Pezard
MALAMAN, Gioacchino - Gastonnet
CAPECCHI, Luigi - Lo Sguattero
FALCA, Biagio - Un Cliente
VANTI, Ivo - Il Commissario
MARA, Mario - Il Postino
ANDREI, Aldo - Il Gerente
PESCARMONA, Emilio - L'Usciere
SORMA, Augusto - Bouzin
CUSIN, Giovanni - Un Cameriere
NARI, Ferruccio; AUGUSTI, Dario; CROCE, Antonio - Cliente
LAZZARI, Alfio - Un Groom

---------------------------------------------------------------------------------
1937 - MAI - dia 23, 21h
TEATRO
"L'Affare Kubinsky" - comédia em 3 atos, de [Ladislao] Fodor e [Ladislao] Lakatos - Cia Filodramática da
Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Nino Coscarella, Giorgina Marchiani,
Guido  Fattorini,  Bruno  Arcangeletti,  dentre  outros;  dir.  cênica:  Achille  Luggeri;  figurinos:  Casa  de  Modas
Madame Brovia; ponto: Americo Cavassuti

ELENCO
COSCARELLA, Nino - Il Presidente della Banca Mitropa
MARCHIANI, Giorgina - Herta
FATTORINI, Guido - Il Barone Felice Fabry
ARCANGELETTI, Bruno - Il Caposezione Pertl
MICHELUZZI, Leo - Il Dottor Gustavo Viesinger
NEGRINI, Ulderico - Il Direttore Generale
MINGARDO, Umberto - Il Procuratore Nikolits
CAVALLI, Felice - Il Procuratore Holman
SIDDIVÒ, Salvatore - Il Segretario Rodolpho Fritsch
ORSI, Ester - La Signorina Franzi, stenodattilografa
BERENGAR, Aristodemo - Giovanni Fattorino
FERRONI, Giovanni Batta - Il Vecchio signore
DANNI, Otello - Il Portalettere

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1937 - MAI - dia 27, 21h?
TEATRO
"Tutto per bene" - comédia em 3 atos, de Pirandello - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Ernesto Sabbatini -
com o próprio, Renzo Ricci, Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; cenotécn. : Giulio Galliani - 1ª récita
de assinatura - Viggiani

ELENCO
RICCI, Renzo - Martino Lori, consigliere di Stato
SABBATINI, Ernesto - Il Senatore Salvo Manfroni
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ADANI, Laura - Palma Lori
BRIZZOLARI, Mario - Il Marchese Flavio Gualdi
BRIGNONE, Mercedes - La Barbetti, vedova Agliani, vedova Ciarino
CONSTANTINI, Giorgio - Carlo Clarino, suo figlio
MAGNI, Eva - La Signorina Cei
PAOLI, Ruggero - Il Conte Venerio Bongiani
BARABANDI, Arrigo - Giovanni, cameriere di casa Gualdi
POLESELLO, Cesare - Un Vecchio cameriere del Manfroni

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - MAI - dia 28, 21h?
TEATRO
"L'Uomo sull'acqua"- comédia em 3 atos e 6 quadros, de Enrico Bassano - Cia Dramática Italiana Bragaglia,
dir.  :  Anton Giulio Bragaglia  -  com Laura  Adani,  Renzo Ricci,  Mario Brizzolari,  Ernesto Sabbatini,  dentre
outros; cenogr. : Pecuvio; cenotécn.: Rodolfo Jacurti, Giulio Galliani - 2ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
ADANI, Laura - Sirena Marianne
RICCI, Renzo - Michele
BRIZZOLARI, Mario - Pietro
SABBATINI, Ernesto - Nostromo
CONSTANTINI, Giorgio - Mario
BARABANDI, Arrigo - Giosué
BOLOGNESI, Ferruccio - Barabau
ALMIRANTE, Giacomo - Il Pagliaccio
PAOLI, Ruggero - Il Capitano; Auker
CIAPINI, Gastone - Red
MAVER, Tina - Pit
VASCHETTI, Ada - Poty
POLESELLO, Cesare - Il Ganimede
GALLIANI, Giulio - Il Fidanzato
SABBATINI, Lena - La Fidanzata

APOIO CULTURAL: Casa Casoy - malas
Mappin Stores - móveis

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - MAI - dia 30, 15h
TEATRO
"Dolce intimitá" - comédia brilhante em 3 atos, de Noel Coward; trad.: Ada Salvatore - Cia Dramática Italiana
Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com o próprio, Laura Adani, Mario Brizzolari, Ada Vaschetti, Eva Magni; cenogr.:
Panni; cenotécn. : Rodolfo Jacurti, Giulio Galliani - Vesperal extraordinária - Viggiani

ELENCO
ADANI, Laura - Armanda Prynne
BRIZZOLARI, Mario - Vittorio Pryne, suo marito
VASCHETTI, Ada - Luisa, camareira
MAGNI, Eva - Sibilla Chate
RICCI, Renzo - Elyot, suo marito

APOIO CULTURAL: Casa Casoy - malas
Mappin Stores - móveis

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - MAI - dia 31, 21h
TEATRO
"Cuore"- comédia em 5 atos, de Henry Bernstein; trad.: Silvano D'Arborio - Cia Dramática Italiana Bragaglia,
dir.: Renzo Ricci - com o próprio, Ernesto Sabbatini, Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; cenotécn.:
Giulio Galliani - Sociedade de Cultura Artística, 381º Sarau - Viggiani

ELENCO
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SABBATINI, Ernesto - Vincenzo Magueyran
ADANI, Laura - Rosa Magueyran
RICCI, Renzo - Gianclaudio Magueyran
BRIZZOLARI, Mario - Patrizio di Peruguas
MAGNI, Eva - Cecilia Ormois
MAVER, Tina - Olga de Laforgue
POLESELLO, Cesare - Massino

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 01, 21h?
TEATRO
"Cuore" - comédia em 5 atos, de Henry Bernstein; trad.: Silvano D'Arborio - Cia Dramática Italiana Bragaglia,
dir.: Renzo Ricci - com o próprio, Ernesto Sabbatini, Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; cenotécn.:
Giulio Galliani - 3ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
SABBATINI, Ernesto - Vincenzo Magueyran
ADANI, Laura - Rosa Magueyran
RICCI, Renzo - Gianclaudio Magueyran
BRIZZOLARI, Mario - Patrizio di Peruguas
MAGNI, Eva - Cecilia Ormois
MAVER, Tina - Olga de Laforgue
POLESELLO, Cesare - Massino

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 02, 21h?
TEATRO
"Casanova a Parma"- comédia em 3 atos,  de Alessandro de Stefani - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.:
Anton Giulio Bragaglia - com Renzo Ricci, Mario Brizzolari, Ernesto Sabbatini, Ruggero Paoli, dentre outros;
cenogr. e figurinos: Claudio Conti - 4ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
RICCI, Renzo - Giacomo Casanova
BRIZZOLARI, Mario - Filippo, Duca di Parma
SABBATINI, Ernesto - Joe Jeffersons
PAOLI, Ruggero - Conte Pauliski
BARABANDI, Arrigo - Bertolan, maggiore di piazza
CIAPINI, Gastone - Dubois, ministro della zecca
CONSTANTINI, Giorgio - Valentino de La Haye
POLESELLO, Cesare - L'Abate Morin
ALMIRANTE, Giacomo - Biagio, oeste
GALLIANI, Giulio - Un Lacché
ADANI, Laura - La Duchessa di arma
MAGNI, Eva - Manon Bastini
BRIGNONE, Mercedes - Agata Corelli
MAVER, Tina - Marino
VIGNAL, Neila - Un Dominó femminile

APOIO CULTURAL: Casa Florestano - objetos de arte
Mappin Stores - móveis

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 03, 21h?
TEATRO
"Tutto per bene" - comédia em 3 atos, de Pirandello - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Ernesto Sabbatini -
com o próprio, Renzo Ricci, Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; cenotécn. : Giulio Galliani - Récita
extraordinária - Viggiani

ELENCO
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RICCI, Renzo - Martino Lori, consigliere di Stato
SABBATINI, Ernesto - Il Senatore Salvo Manfroni
ADANI, Laura - Palma Lori
BRIZZOLARI, Mario - Il Marchese Flavio Gualdi
BRIGNONE, Mercedes - La Barbetti, vedova Agliani, vedova Ciarino
CONSTANTINI, Giorgio - Carlo Clarino, suo figlio
MAGNI, Eva - La Signorina Cei
PAOLI, Ruggero - Il Conte Venerio Bongiani
BARABANDI, Arrigo - Giovanni, cameriere di casa Gualdi
POLESELLO, Cesare - Un Vecchio cameriere del Manfroni

APOIO CULTURAL: Casa Casoy - malas
Mappin Stores - móveis

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 05, 15h?
TEATRO
"Cuore" - comédia em 5 atos, de Henry Bernstein; trad.: Silvano D'Arborio - Cia Dramática Italiana Bragaglia,
dir.: Renzo Ricci - com o próprio, Ernesto Sabbatini, Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; cenotécn.:
Giulio Galliani - Vesperal extraordinária - Viggiani

ELENCO
SABBATINI, Ernesto - Vincenzo Magueyran
ADANI, Laura - Rosa Magueyran
RICCI, Renzo - Gianclaudio Magueyran
BRIZZOLARI, Mario - Patrizio di Peruguas
MAGNI, Eva - Cecilia Ormois
MAVER, Tina - Olga de Laforgue
POLESELLO, Cesare - Massino

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 05, 21h?
TEATRO
"Scampolo" [Retalho] - 3 atos sentimentais, de Dario Niccodemi - Cia Dramática Italiana Bragaglia - com Renzo
Ricci, Mario Brizzolari, Ruggero Paoli, Giaocomo Almirante, dentre outros; cenogr.: Paulo Clausetti - 6ª récita
de assinatura - Viggiani

ELENCO
RICCI, Renzo - Tito Sacchi
BRIZZOLARI, Mario - Giulio Bernini
PAOLI, Ruggero - Egisto
ALMIRANTE, Giacomo - Giglioli
POLESELLO, Cesare - O Desconhecido
BRIGNONE, Mercedes - Emilia Bernini
MAGNI, Eva - Franca
ADANI, Laura - Scampolo

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 06, 21h?
TEATRO
"L'Uomo dal  fiore  in  bocca",  diálogo  de  Pirandello  -  Cia  Dramática  Italiana  Bragaglia,  dir.:  Anton  Giulio
Bragaglia,  Renzo  Ricci  -  com  Renzo  Ricci,  Mario  Brizzolari;  cenogr.:  Anton  Giulio  Bragaglia  -  Récita
extraordinária - seguida de "I Disonesti", 3 atos, de Girolano Rovetta - com Renzo Ricci, Lauda Adani, Tina
Maver, Mario Brizzolari, dentre outros; cenogr.: Cagnoli - Viggiani

ELENCO “L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA”
RICCI, Renzo - O Homem da flor na boca
BRIZZOLARI, Mario - Um Pacato freguês
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ELENCO “I DISONESTI”
RICCI, Renzo - Carlo Moretti
ADANI, Laura - Elisa Moretti
MAVER, Tina - La Signora do Fornaris
BRIZZOLARI, Mario - Il Signor Peppino Sicismondi
ALMIRANTE, Giacomo - Orlando Orlandi
MAGNI, Eva - Teresa
GALLIANI, Giulio - Giovanni
CIAPINI, Gastone - Serafino
FELICIANGELI, Rossana - Camilla

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 07, 21h
TEATRO
"L'Imperatore",  comédia em 3 atos,  de Luigi  Bonelli  -  Cia Dramática Italiana Bragaglia,  dir.:  Anton Giulio
Bragaglia - com Renzo Ricci, Laura Adani, Ernesto Sabbatini, Ada Vaschetti, dentre outros - Viggiani, Opera
Nazionale Dopolavoro

ELENCO
RICCI, Renzo - Cirillo Dimitrovich
ADANI, Laura - Selma Slonskaja, attrice
SABBATINI, Ernesto - Il Direttore della Compagnia
VASCHETTI, Ada - Moglie di Direttore della Compagnia
CONSTANTINI, Giorgio - Il 1º Amoroso
BRIZZOLARI, Mario - Il Commissario, Capo del Distretto
ALMIRANTE, Giacomo - Il Maggiore, Commandante della gendarmeria
GALLIANI, Giulio - Il Suggeritore
CIAPINI, Gastone - Il Portacesse
PAOLI, Ruggero - Il Principe persiano
BARABANDI, Arrigo - Un Attore che fa il Duca di Rovigo
BOLOGNESI, Ferruccio - Altro Attore che fá il Constant
POLESELLO, Cesare - Il Turco

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 08, 21h?
TEATRO
"Speranza", comédia em 5 atos, de Henry Bernstein; trad.: Giovanni Tonelli - Cia Dramática Italiana Bragaglia,
dir.: Renzo Ricci - com o próprio, Mario Brizzolari, Giorgio Constantini, Laura Adani, dentre outros; cenotécn.:
Giulio Galliani - 7ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
RICCI, Renzo - Emilio Goinart
BRIZZOLARI, Mario - Tierre Keller
CONSTANTINI, Giorgio - Antonio Flammery
ADANI, Laura - Caterina Meyran
BRIGNONE, Mercedes - Teresa Goinart
MAGNI, Eva - Solange Goinart
POLESELLO, Cesare - Un Cameriere

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 09, 14h
MÚSICA
Quarteto Haydn; Calixto Corazza, violoncelo; Trio São Paulo - Departamento Municipal de Cultura
LOCAL: Colégio Mackenzie

Quarteto: adagio; scherzo, em fá - BEETHOVEN, Ludwig van
Canzonetta, op.12 - MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix
Quarteto: intermezzo, op.27 - GRIEG, Edvard

Quarteto Haydn
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Canto do cisne negro - VILLA-LOBOS, Heitor
CORAZZA, Calixto, violoncelista

Scherzo - GOES, Van
CORAZZA, Calixto, violoncelista
Trio: andante; allegro, em dó menor, op.38 - GRETCHANINOV, Alexander Tikhon

Trio São Paulo
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 09, 21h?
TEATRO
"L'Avventuriero davanti alla porta", tragicomédia em 3 atos e 9 quadros, de Milan Begovich - Cia Dramática
Italiana Bragaglia,  dir.  :  Anton Giulio Bragaglia - com Laura Adani,  Mercedes Brignone, Arrigo Barabandi,
Ernesto Sabbatini, dentre outros; cenogr. : Kaneclin - 8ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
ADANI, Laura - La Fanciulla; Agnese
BRIGNONE, Mercedes - La Suora di caritá
BARABANDI, Arrigo - Il Medico
SABBATINI, Ernesto - Marito d'Agnese
BRIZZOLARI, Mario - Il Signore del panciotto rosso
CONSTANTINI, Giorgio - Il Giovane bene educato
PAOLI, Ruggero - Un Amante brutale
POLESELLO, Cesare - Un Assente e il suo cadavere
VASCHETTI, Ada - La Signora bionda
MAVER, Tina - Elisa, cameriera d'Agnese
SABBATINI, Lena - La Cameriera del Rubrizius
RICCI, Renzo - La Morte

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 10, 21h?
TEATRO
"I Girasoli"
comédia em 3 atos, de Guido Cantini - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com o próprio,
Mario Brizzolari, Giacomo Almirante, Cesare Polesello, dentre outros; cenotécn.: Giulio Galliani - Novidade -
Récita extraordinária - Viggiani

ELENCO
RICCI, Renzo - Enrico
BRIZZOLARI, Mario - Nadir
ALMIRANTE, Giacomo - Venzi
POLESELLO, Cesare - Simeone
GALLIANI, Giulio - Pierotto
CONSTANTINI, Giorgio - John
BARABANDI, Arrigo - Gustavo
ADANI, Laura - Myrta
MAVER, Tina - Diana
BRIGNONE, Mercedes - La Signora Skunz
VASCHETTI, Ada - La Signora Dalé
FELICIANGELI, Rossana - Rosina

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 11, 21h?
TEATRO
"Il Rifugio", comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com
o próprio, Mario Brizzolari, Giacomo Almirante, Cesare Polesello, dentre outros; cenogr. : Cristini - 9ª récita de
assinatura - Viggiani
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ELENCO
RICCI, Renzo - Gerardo di Volmiéres
BRIZZOLARI, Mario - Saint-Airan
ALMIRANTE, Giacomo - Il Signor Lacroix
POLESELLO, Cesare - Luciano
CONSTANTINI, Giorgio - Gastone
CIAPINI, Gastone - Uberto
BARABANDI, Arrigo - Paolino servo
BRIGNONE, Mercedes - Giulitta di Volmiéres
ADANI, Laura - Dora Lacroix
VASCHETTI, Ada - La Signora Lacroix
MAGNI, Eva - Nina Lacroix
MAVER, Tina - Giannina

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 12, 21h?
TEATRO
"L'Elefante", comédia em 3 atos, de Sem Benelli - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Sem Benelli - com
Renzo Ricci, Ernesto Sabbatini, Mario Brizzolari, Ruggero Paoli, dentre outros; cenotécn.: Giulio Galliani -
Novíssima - 10ª récita de assinatura - Viggiani

ELENCO
RICCI, Renzo - Sergio
SABBATINI, Ernesto - Alessandro
BRIZZOLARI, Mario - Bastiano
PAOLI, Ruggero - Mirko
ALMIRANTE, Giacomo - Fulgenzio
BARABANDI, Arrigo - L'Ufficiale giudiziario
CIAPINI, Gastone - Il Curatore
ADANI, Laura - Fleurette
BRIGNONE, Mercedes - Tullia
MAGNI, Eva - Nadia

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 13, 15h
TEATRO
"Cuore", comédia em 5 atos, de Henry Bernstein; trad.: Silvano D'Arborio - Cia Dramática Italiana Bragaglia,
dir.: Renzo Ricci - com o próprio, Ernesto Sabbatini, Laura Adani, Mario Brizzolari, dentre outros; cenotécn.:
Giulio Galliani - Vesperal extraordinária - Viggiani

ELENCO
SABBATINI, Ernesto - Vincenzo Magueyran
ADANI, Laura - Rosa Magueyran
RICCI, Renzo - Gianclaudio Magueyran
BRIZZOLARI, Mario - Patrizio di Peruguas
MAGNI, Eva - Cecilia Ormois
MAVER, Tina - Olga de Laforgue
POLESELLO, Cesare - Massino

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 13, 21h?
TEATRO
"Il Rifugio", comédia em 3 atos, de Dario Niccodemi - Cia Dramática Italiana Bragaglia, dir.: Renzo Ricci - com
o próprio,  Mario  Brizzolari,  Giacomo Almirante,  Cesare  Polesello,  dentre  outros;  cenogr.:  Cristini  -  Récita
extraordinária - Viggiani

ELENCO
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RICCI, Renzo - Gerardo di Volmiéres
BRIZZOLARI, Mario - Saint-Airan
ALMIRANTE, Giacomo - Il Signor Lacroix
POLESELLO, Cesare - Luciano
CONSTANTINI, Giorgio - Gastone
CIAPINI, Gastone - Uberto
BARABANDI, Arrigo - Paolino servo
BRIGNONE, Mercedes - Giulitta di Volmiéres
ADANI, Laura - Dora Lacroix
VASCHETTI, Ada - La Signora Lacroix
MAGNI, Eva - Nina Lacroix
MAVER, Tina - Giannina

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 27, 21h
TEATRO
"O Oráculo", comédia, de Arthur Azevedo - dir. : Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Aramis della
Torre, Pasquale Corona; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - seguida de "Il Birichino di
Parigi", comédia comico-sentimental em 2 atos, de Bavard e Ganderbourgh - com Guido Bussi, Marghit Vergani,
Tilde Serato, Vilma Tignani, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - Societá
Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO “O ORÁCULO”
CAPRIOLO, Tina - Helena
BUSSI, Guido - Nelson
DELLA TORRE, Aramis - O Comendador
CORONA, Pasquale - José

ELENCO “IL BIRICHINO DI PARIGI”
BUSSI, Guido - Il Generale Morin
VERGANI, Marghit - Giuseppe
SERATO, Tilde - Madame Morin
TIGNANI, Vilma - Elisa
LATTARI, Elvira - Signora Meunier
DELLA TORRE, Aramis - Amedeo
PAULON, Alfonso - Bizot
CORONA, Pasquale - Nario
CUSIN, Giovanni - Un Servo

APOIO CULTURAL: Móveis Paschoal Bianco
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUN - dia 28, 21h
TEATRO
"O Oráculo", comédia, de Arthur Azevedo - dir. : Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Aramis della
Torre, Pasquale Corona; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - seguida de "Il Birichino di
Parigi", comédia comico-sentimental em 2 atos, de Bavard e Ganderbourgh - com Guido Bussi, Marghit Vergani,
Tilde Serato, Vilma Tignani, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - Societá
Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO “O ORÁCULO”
CAPRIOLO, Tina - Helena
BUSSI, Guido - Nelson
DELLA TORRE, Aramis - O Comendador
CORONA, Pasquale - José

ELENCO “IL BIRICHINO DI PARIGI”
BUSSI, Guido - Il Generale Morin
VERGANI, Marghit - Giuseppe
SERATO, Tilde - Madame Morin
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TIGNANI, Vilma - Elisa
LATTARI, Elvira - Signora Meunier
DELLA TORRE, Aramis - Amedeo
PAULON, Alfonso - Bizot
CORONA, Pasquale - Nario
CUSIN, Giovanni - Un Servo

APOIO CULTURAL: Móveis Paschoal Bianco
---------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUL - dia 04, 21h
TEATRO
"Anima  alegra",  comédia  em  3  atos,  de  Serafín  e  Joaquín  Alvarez  Quintero;  trad.:  Luigi  Motta  -  Cia
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani,
Luisa Lambertini, Leo Micheluzzi, Nino Coscarella, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; cenogr.: Casa
Teatral Temaghi; ponto: Bruno Arcangeletti

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Lola
LAMBERTINI, Luisa - Donna Mercedes
MICHELUZZI, Leo - Giulio, marchese de los Arrayanes
COSCARELLA, Nino - Don Eligio, maestro di casa
PIASINI, Eugenia - Carolina, cameriera di Lola
SIDDIVÓ, Salvatore - Lucio, garzone
NEGRINI, Ulderico - Ambrogio, fattore
MINGARDO, Umberto - Antonino, pittore, suo figlio
BERENGAR, Aristodemo - Diego, cocchiere
THEA, Tina - La Tata Beppa
DANNI, Otello - Carmello
FATTORINI, Elisa - Checca
VEISS, Rina - Salute
CAVALLI, Felice - Pandereta
MINGARDO, Marivanda - Rosana, loro figlia

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - JUL - dia 25, 21h
TEATRO
"Ginevra degli Almieri”,  legenda florentina do seculo XIV em versos populares, em 3 atos e 7 quadros,  de
Gioacchino Forzano - Cia Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani -
com Giorgina Marchiani, Leo Micheluzzi, Ida Palazzi, Guido Fattorini, dentre outros

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Ginevra degli Almieri
MICHELUZZI, Leo - Francesco Agolanti, suo marito
FALBO, Giovanni Batta - Giannole, fratello di Francesco
PALAZZI, Ida - Costanza, sua moglie
FATTORINI, Guido - Puccio, frate
NEGRINI, Ulderico - Gismondo, filosofo
CAVALLI, Felice - Antonio Rondinelli
SIDDIVÒ, Salvatore - Niccola da Rabatta, notaio
COSCARELLA, Nino - Il Vescovo di Firenze
FIORINI, Giuseppe - Il Vicario Vescovile
MINGARDO, Umberto - Samuele
APPEZZATO, Achille - Simone, médico
ROSSI, Pietro - Il Cantastorie
CANTONI, Giuseppe - Il Musico
VEISS, Rina - Ringraziata
FERRONI, Giovanni Batta - Il Custode del Cimitero
DANNI, Otello - Nello
FALBO, Carlo - Un Famiglio
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--------------------------------------------------------------------------------
1937 - AGO - dia 15, 21h
TEATRO
"La Rivincita delle mogli" [A Desforra das esposas] - comédia em 3 atos, de Gino Valori - Cia Filodramática da
Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Leo Micheluzzi,
Rina Veiss, Nino Coscarella, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Bruno Arcangeletti

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Maria
MICHELUZZI, Leo - Attilio
VEISS, Rina - Anna
COSCARELLA, Nino - Notaio
NEGRINI, Ulderico - Gustavo
FATTORINI, Maria - Carolina
MINGARDO, Umberto - Lodovico
CAVALLI, Felice - Aldo
RUFFO, America - Sofia
FERRONI, Giovanni Batta - 1º Testimone
DANI, Otello - 2º Testimone
FALBO, Carlo - Un Cameriere

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - AGO - dia 29, 21h
TEATRO
"Il Sentiero degli scolari" - comédia em 3 atos, de André Birabeau - Cia Filodramática da Organização Nacional
Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Anita Furlai, Licia Mattalia, Rina Veiss,
dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Bruno Arcangeletti

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Liana Verzay
FURLAI, Anita - Clemenza Borge
MATTALIA, Licia - Dionisia Borge
VEISS, Rina - Francine
ANGELIS, Paola de - Colette Allegre
MICHELUZZI, Leo - Claudio Sandry
COSCARELLA, Nino - Luigi Salbrejan
NEGRINI, Ulderico - Giuseppe Borge
MINGARDO, Umberto - Fouqué
CAVALLI, Felice - Giorgio Allegre
FATTORINI, Guido - Giulio, detto Pompon
FALBO, Carlo - L'Allievo Castagnaire

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - AGO - dia 30, 21h
MÚSICA
Quarteto  Haydn;  Trio  São  Paulo;  Coral  Paulistano,  reg.:  Camargo  Guarnieri  -  25º  Concerto  Grátis  -
[Departamento Municipal de Cultura]

PEÇA INSTRUMENTAL
Quarteto nº 3 em ré menor, op.18 - BEETHOVEN, Ludwig van

Quarteto Haydn

Trio em ré menor, op.32 - ARENSKY, Anton Stepanovich
Trio São Paulo

PEÇA VOCAL
Eu vi amor pequenino - GALLET, Luciano
Rochedo, Sinhá - BRAUNWIESER, Martin
Cascata de risos - LOZANO, Fabiano Rodrigues
Casinha pequenina - 1ª audição - LORENZO FERNANDEZ, Oscar
Orfãzinha - 1ª audição - BARROSO NETO, Joaquim Antonio
Cateretê - 1ª audição - MIGNONE, Francisco
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Coro misto a 4 vozes
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - SET - dia 04, 21h
TEATRO
"Facciamo Divorzio!" - comédia em 3 atos,  de Victorien Sardou - dir.:  Guido Bussi  -  com o próprio,  Tina
Capriolo, Aramis della Torre, Luigi Sgueglia, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi
Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Des Prunelles
CAPRIOLO, Tina - Cipriana
DELLA TORRE, Aramis - Ademaro
SGUEGLIA, Luigi - Clavignac
VEISS, Rina - La Signora B??ne
ANGELIS, Paola de - La Signorina di Lusigman
SERATO, Tilde - Giuseppina
CORONA, Pasquale - Bofourdin
CAPECCHI, Luigi - Bastiano
GOFFI, Luigi - Un Commissario di Polizia
PAULON, Alfonso - Giuseppe
LAZZARI, Alfio - Un Cameriere

PREFEITO: PRADO, Fábio da Silva
DIRETOR DEPTO CULTURA: ANDRADE, Mário de

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - SET - dia 05, 21h
TEATRO
"Facciamo Divorzio!" - comédia em 3 atos,  de Victorien Sardou - dir.:  Guido Bussi  -  com o próprio,  Tina
Capriolo, Aramis della Torre, Luigi Sgueglia, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi
Ferroni - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Des Prunelles
CAPRIOLO, Tina - Cipriana
DELLA TORRE, Aramis - Ademaro
SGUEGLIA, Luigi - Clavignac
VEISS, Rina - La Signora B??ne
ANGELIS, Paola de - La Signorina di Lusigman
SERATO, Tilde - Giuseppina
CORONA, Pasquale - Bofourdin
CAPECCHI, Luigi - Bastiano
GOFFI, Luigi - Un Commissario di Polizia
PAULON, Alfonso - Giuseppe
LAZZARI, Alfio - Un Cameriere

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - SET - dia 12, 21h
TEATRO
"Grito da consciência" [Ich Wilakind], em 3 atos, de Zygmund - Cia Israelita, dir. : Isaak Lubeltchik - com Berta
Gersten, Sophie Rafelovitch, Rosa Laks, Regina Lubeltchik, dentre outros

ELENCO
GERSTEN, Berta
RAFELOVITCH, Sophie
LAKS, Rosa
LUBELTCHIK, Regina
COTT, Jorge
CIPKUS, Mile
GUTOWITCH, Moisés
GOLDGEWICHT, A.
LAKS, Julio
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APOIO CULTURAL: Móveis Casa A Mobiliadora
---------------------------------------------------------------------------------
1937 - SET - dia 16, 21h
TEATRO
"Ressurreição", em 3 atos e 7 quadros, de Leon Tostoi - Cia Israelita, dir.: Isaak Lubeltchik - com Berta Gersten,
Sophie Rafelovitch, Rosa Laks, Regina Lubeltchik, dentre outros

ELENCO
GERSTEN, Berta
RAFELOVITCH, Sophie
LAKS, Rosa
LUBELTCHIK, Regina
KERTZMAN, Beti
COTT, Jorge
GUTOWITCH, Moisés
CIPKUS, Mile
LAKS, Julio
WAINSTEIN, José

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - SET - dia 19, 21h
TEATRO
"L'Uomo che sorride, ovvero la bisbetica domata in altro modo", comédia em 3 atos, de Luigi Bonelli e Aldo de
Benedetti  -  Cia  Filodramática  da  Organização  Nacional  Desportiva  (O.  N.  D.),  dir.:  Enrico  Pancani  -  com
Umberto  Mingardo,  Mario  Piazzi,  Giorgina  Marchiani,  Leo  Micheluzzi,  dentre  outros;  dir.  cênica:  Achille
Luggeri; ponto: Bruno Arcangeletti

ELENCO
MINGARDO, Umberto - Pio Faldella
PIAZZI, Mario - Ercole Piazza
MARCHIANI, Giorgina - Adriana
MICHELUZZI, Leo - Dino Santini
COSCARELLA, Nino - Agostino Rifredi
VEISS, Rina - La Signora Clelia
MATTALIA, Licia - Edvige
NEGRINI, Ulderico - Nota
FATTORINI, Guido - Filippo
FATTORINI, Maria - Nerina
DANI, Otello - Giovanni
BERENGAR, Aristodemo - Oreste
FERRONI, Giovanni Batta - Carlo

---------------------------------------------------------------------------------
1937 - SET - dia 20, 21h
TEATRO
"Nora", em 3 atos, de Ibsen - Cia Israelita, dir.: Isaak Lubeltchik - com Berta Gersten, Sophie Rafelovitch, Rosa
Laks, Regina Lubeltchik, dentre outros

ELENCO
GERSTEN, Berta
RAFELOVITCH, Sophie
LAKS, Rosa
LUBELTCHIK, Regina
COTT, Jorge
GUTOWITCH, Moisés
LAKS, Julio

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - OUT - dia 17, 21h
TEATRO
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"Ma non é una cosa seria", comédia em 3 atos, de Pirandello - Cia Filodramática da Organização Nacional
Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani, Leo Micheluzzi, Mario Piazzi, Ulderico
Negrini, dentre outros; dir. cênica: Achille Luggeri; ponto: Gino Gualtieri

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Gasperina Torretta
MICHELUZZI, Leo - Memmo Speranza
PIAZZI, Mario - Il Signor Barranco
NEGRINI, Ulderico - Il Professor Virgadamo
MATTALIA, Licia - La Maestrina Terrasi
MINGARDO, Umberto - Grizzoffi
COSCARELLA, Nino - Magnasco
CAVALLI, Felice - Vico Lamanna
VEISS, Rina - Loletta Festa
RUFFO, America - Fanny Martinez
FATTORINI, Guido - Celestino, camareiro
FATTORINI, Maria - Rosa, camareira

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - OUT - dia 25, 21h
TEATRO
"Il Ladro!", comédia em 3 atos, de Henry Bernstein - dir. Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Luigi
Sgueglia, Aramis della Torre, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni - Societá
Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Ricardo Voisim
CAPRIOLO, Tina - Maria Luisa
SGUEGLIA, Luigi - Raimondo Lagardes
DELLA TORRE, Aramis - Fernando Lagardes
CORONA, Pasquale - Zambault
SERATO, Tilde - Isabella
LAZZARI, Alfio - Un Cameriere

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - OUT - dia 31, 21h
TEATRO
"La  Casa  Lontana",  comédia  em 3  atos,  de  Egisto  Olivieri  -  Cia  Filodramática  da  Organização  Nacional
Desportiva (O. N. D.), direção: Enrico Pancani - com Leo Micheluzzi, Giorgina Marchiani, Ester Orsi, Felice
Cavalli,  dentre outros;  dir.  cênica: Ruggero Rizzetti;  figurinos:  Achille Luggeri;  ponto: Americo Cavassuti -
Espetáculo comemorativo da marcha sobre Roma - novidade absoluta para SP

ELENCO
MICHELUZZI, Leo - Alberto
MARCHIANI, Giorgina - Gioia
ORSI, Ester - Maria
CAVALLI, Felice - Carlo
VEISS, Rina - Serena
PIAZZI, Mario - Pazienza
PALAZZI, Ida - Fosca
NEGRINI, Ulderico - Cornovo
MINGARDO, Umberto - Scarrone
RUFFO, America - Gemma
FATTORINI, Maria - Festa
FALBO, Giovanni Batta - Limpido

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - NOV - dia 19, 21h
TEATRO
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"Mister Wu!", drama em 3 atos, de Vejron [Vernon] - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Maria
Savorelli,  Ilda Pontino, dentre outros;  dir.  cênica: Alfio Lazzari,  Emilio Tisi;  ponto:  Luigi  Ferroni -  Societá
Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Wu-li-Schiang, mandarino del Celeste Impero
CAPRIOLO, Tina - La Signora Gregory
SAVORELLI, Maria - Nang-Ping, picola chinesa
PONTINO, Ilda - Low-Jong
PAULON, Alfonso - Ah-Sing, vecchio servo chinese
DELLA TORRE, Aramis - Signor Gregory
TASCA, Ferruccio - Basilio Gregory
SERATO, Tilde - Ilda Gregory
GOFFI, Luigi - Carruthier
SGUEGLIA, Luigi - Holman
CAPECCHI, Luigi - Murray
CUSIN, Giovanni - Simpson, ufficiale del Aquitania
LAZZARI, Alfio - Capo dei facchini chinesi
MARTI, Maria - Ah-Wong, cameriera chinesa

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - NOV - dia 21, 21h
TEATRO
"Mister Wu!", drama em 3 atos, de Vejron [Vernon] - dir. : Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo, Maria
Savorelli,  Ilda Pontino, dentre outros;  dir.  cênica: Alfio Lazzari,  Emilio Tisi;  ponto:  Luigi  Ferroni -  Societá
Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Wu-li-Schiang, mandarino del Celeste Impero
CAPRIOLO, Tina - La Signora Gregory
SAVORELLI, Maria - Nang-Ping, picola chinesa
PONTINO, Ilda - Low-Jong
PAULON, Alfonso - Ah-Sing, vecchio servo chinese
DELLA TORRE, Aramis - Signor Gregory
TASCA, Ferruccio - Basilio Gregory
SERATO, Tilde - Ilda Gregory
GOFFI, Luigi - Carruthier
SGUEGLIA, Luigi - Holman
CAPECCHI, Luigi - Murray
CUSIN, Giovanni - Simpson, ufficiale del Aquitania
LAZZARI, Alfio - Capo dei facchini chinesi
MARTI, Maria - Ah-Wong, cameriera chinesa

-------------------------------------------------------------------------
1937 - NOV - dia 27, 20h30
TEATRO; MÚSICA
"La Tabaccheria della Generalessa", comédia em 3 atos e 5 quadros, de Ladislao Bus-Fekete - Cia Filodramática
da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir. : Enrico Pancani - com Edmea Melato, Giorgina Marchiani,
Ester Orsi, Rina Veiss, dentre outros; dir. cênica: Ruggero Rizzetti; figurinos: Achille Luggeri; ponto: Ernesto
Clausi - novidade absoluta para S. Paulo - seguida de Concerto Vocal com Antonio Alliegro, Marget Aranha,
Luigi Baroni, Alberto Giustizzieri; Vittorio Mariani, Sisto Mechetti, piano

ELENCO
MELATO, Edmea - La Generalessa Zimany
MARCHIANI, Giorgina - Clara
ORSI, Ester - Lola
VEISS, Rina - Zizí
MICHELUZZI, Leo - Il Conte Corrado Ferrari
NEGRINI, Ulderico - Padre di Conte Corrado Ferrari
PIAZZI, Mario - Michele
MINGARDO, Umberto - Hindemburg
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CAVALLI, Felice - Un Signore con monocolo
FATTORINI, Guido - Un Impiegato della Regia; Un Domestico
DANI, Otello - Un Ufficiale della polizia; Secondo Operaio
FERRONI, Giovanni Batta - Schwarz; Un Giornalaio
BERENGAR, Aristodemo - Un Signore nervoso; Primo Operaio
FALBO, Giovanni Batta - Giuseppe; Secondo Collegiale
FATTORINI, Maria - Una Servetta; Una Mendicante
FALBO, Carlo - Primo Collegiale

PEÇA VOCAL
Lo Schiavo: sogni d'amore, speranza di pace - GOMES, Antonio Carlos
Mal d'amore - BUZZI-PECCIA, Arturo

BARONI, Luigi, bar.

Otello: Ave Maria - VERDI, Giuseppe
La Wally: ebben, ne andrò lontana - CATALANI, Alfredo

ARANHA, Marget, sopr.

Se... - DENZA, Luigi
Andréa Chénier: monólogo - GIORDANO, Umberto

GIUSTIZZIERI, Alberto, bar.

L'Arlesiana: lamento di Federico - CILEA, Francesco
Andréa Chénier: un dì all'azzurro spazio - GIORDANO, Umberto

ALLIEGRO, Antonio, tenor
-------------------------------------------------------------------------
1937 - NOV - dia 28, 20h30
TEATRO; MÚSICA
"La Tabaccheria della Generalessa", comédia em 3 atos e 5 quadros, de Ladislao Bus-Fekete - Cia Filodramática
da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir. : Enrico Pancani - com Edmea Melato, Giorgina Marchiani,
Ester Orsi, Rina Veiss, dentre outros; dir. cênica: Ruggero Rizzetti; figurinos: Achille Luggeri; ponto: Ernesto
Clausi  -  novidade absoluta para S. Paulo -  seguida de Concerto Vocal  com Oswaldo Leon Bertagni,  Gilda
Farnese, Ernesto Kieske, Decio Rossi; Giovanni Amarante, piano

ELENCO
MELATO, Edmea - La Generalessa Zimany
MARCHIANI, Giorgina - Clara
ORSI, Ester - Lola
VEISS, Rina - Zizí
MICHELUZZI, Leo - Il Conte Corrado Ferrari
NEGRINI, Ulderico - Padre di Conte Corrado Ferrari
PIAZZI, Mario - Michele
MINGARDO, Umberto - Hindemburg
CAVALLI, Felice - Un Signore con monocolo
FATTORINI, Guido - Un Impiegato della Regia
DANI, Otello - Un Ufficiale della polizia; Secondo Operaio
FERRONI, Giovanni Batta - Schwarz; Un Giornalaio
BERENGAR, Aristodemo - Un Signore nervoso; Primo Operaio
FALBO, Giovanni Batta - Giuseppe; Secondo Collegiale
FATTORINI, Maria - Una Servetta; Una Mendicante
FALBO, Carlo - Primo Collegiale

PEÇA VOCAL
Ideale - TOSTI, Francesco Paolo
Zazà: Zazà, piccola zingara - LEONCAVALLO, Ruggero

KIERSKE, Ernesto, bar.

O Barbeiro de Sevilha: la calunnia - ROSSINI, Gioacchino
Simon Boccanegra: il lacerato spirito - VERDI, Giuseppe

ROSSI, Decio, bx.
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O Elixir do amor: una furtiva lagrima - DONIZETTI, Gaetano
La Traviata: de miei bollenti spiriti - VERDI, Giuseppe

BERTAGNI, Oswaldo Leon, tenor

Amor ti chiedo - CIMINO
Madama Butterfly: un bel dì vedremo - PUCCINI, Giacomo

FARNESE, Gilda, sopr.
-------------------------------------------------------------------------
1937 - NOV - dia 29, 21h
TEATRO
"A Luva", de Júlio Dantas - Teatro Universitário do Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP,
dir.: Georges Raeders - com José Vicente Freitas Marcondes, Jandira de Barros, Décio de Almeida Prado, João
Cahen; figurinos:  Madame George Raeders,  Alunas da Faculdade de Filosofia - seguida de "Les Précieuses
Ridicules", de Molière - com Raimundo Cahen, Pedro Clostermann, Janine Veyrier, Marcelo Avonsart, dentre
outros; figurinos: Madame George Raeders, Alunas da Faculdade de Filosofia - "Minueto", coreogr. : Chinita
Ullman;  apres.  :  Lourival  Machado  -  Festa  Inaugural  do  Teatro  Universitário  do  Grêmio  da  Faculdade  de
Filosofia, Ciências e Letras da USP - presidente de honra: Ernesto de Sousa Campos, Diretor da Faculdade

ELENCO “A LUVA”
MARCONDES, José Vicente Freitas - Banqueiro
BARROS, Jandira de - Lourdes, sua nora
PRADO, Décio de Almeida - Jorge, filho do Banqueiro
CAHEN, João - Groom

ELENCO “LES PRÉCIEUSES RIDICULES”
CAHEN, Raimundo - La Grange
CLOSTERMANN, Pedro - Du Croisy
MEDAETS, ?? - Gorgibus, pacato burguês
MOTTA, Cleonice Serôa da - Magdelon, filha de Gorgibus
ZUFFEREY, Jaqueline - Cathos, sobrinha de Gorgibus; Preciosa ridícula
VEYRIER, Janine - Marotte, criada das preciosas ridículas; Preciosa ridícula
CAHEN, André - Almanzor, lacaio das preciosas
AVONSART, Marcelo - Marquês de Mascarille, criado de La Grange
VEYRIER, Rolando - Visconde de Jodelet, criado de Du Croisy
CAHEN, João - Lacaio
BARBEAU, Jacques; LEPELTIER, André - Moço de liteira

BAILARINO: LEITE, Yolanda; MOTTA, Cleonice Serôa da; RAIA, Adriana; FILIPPI, Clarita de; CECCONI,
Dina; BARROS, Rosina de; PINHEIRO, Maria Rosa de Souza; MOTTA, Nilda Serôa da

COREÓGRAFO: ULLMAN, Chinita, ensaiadora

COREOGRAFIA: Minueto - Música: HAENDEL, Georg Friedrich - Minueto

APOIO CULTURAL: Casa Pekelman - móveis
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - DEZ - dia 12, 21h
TEATRO
"Nelle migliori famiglie", comédia em 3 atos, de [Anita] Hart e [Maurice] Braddel; adapt.: Ada Salvatore - Cia
Filodramática da Organização Nacional Desportiva (O. N. D.), dir.: Enrico Pancani - com Giorgina Marchiani,
Ester Orsi, Ulderico Negrini, Leo Micheluzzi, dentre outros; dir. cênica: Ruggero Rizzetti; figurinos: Achille
Luggeri; ponto: Mario Palazzi

ELENCO
MARCHIANI, Giorgina - Sara Mooreside
ORSI, Ester - Melisenda Hamilton
NEGRINI, Ulderico - Bernardo Hamilton
MICHELUZZI, Leo - Teodorico Hamilton Junior
MINGARDO, Umberto - Giacomo Hamilton
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CAVALLI, Felice - Carlo Hamilton
MATTALIA, Licia - Giulia Kingsley
VEISS, Rina - La Signora Poppy Davis
FIORE, Gina - Elena Hamilton
FATTORINI, Guido - Edoardo
PALAZZI, Ida - Giannetta Larue
BERENGAR, Aristodemo - Il Dottor Fairfield
DANI, Otello - Il Colonello Teodorico Hamiton senior
FATTORINI, Maria - Ilda
FERRONI, Giovanni Batta - L'Autista

APOIO CULTURAL: Mappin Stores - móveis
---------------------------------------------------------------------------------
1937 - DEZ - dia 14, 21h
DANÇA; MÚSICA; TEATRO; POESIA
"Véspera de Natal", fantasia musicada em 2 atos; letra de Armando Gomes de Araújo e música de João Baptista
Julião; Orquestra, reg. : Domingos Mignone - com Marilia Gravenstein Borges, Lucia Leny Cerqueira de Sá e
Silva, Vera Mondadori, Dirce Antunes, Zuma Carvalho, dentre outros - antecedida por peças musicais, coreogr.
"Danúbio Azul", canções e declamações - Festival do Ginásio São Paulo

ELENCO
BORGES, Marilia Gravenstein - Dona Sinhá
SILVA, Lucia Leny Cerqueira de Sá e - Lucia
BORGES, Stila Gravenstein - Luizinha
MONDADORI, Vera - Vera
ANTUNES, Dirce - Clelia
GUIMARÃES, Lydia Quirino - Carolina
VIEIRA, Aracy; SANTOS, Aracy Cardamone dos; AFLALO, Rosemary S.; PINHO, Atir; DIJTIAR, Claiar;
VIANNA, Edith; ABREU, Lais T.; CUNHA, Beatriz - Papéis
CARVALHO, Zuma - Vento; Papai Noel
PACIFICO, Luzia - Renato
FIGUEIREDO, Edivane de Mello - Benedicto
MAURUS, Maria - Luiz
SILVA, Lourdes da - Vovó
MANGA, Haydée - Inverno
COSTA, Nair Alves da - Primavera
DI STEFANO, Florinda; RODRIGUES, Alice; SILVEIRA, Dinah M. ; MONDADORI, Ivanira; MEDEIROS,
Elza P.; SCHROEDER, Elza P. ; MANGA, Izaar - Fox
SILVA, Lia Cerqueira de Sá e - Sapateado; Petéca
LOURDES, Maria de; RIBEIRO, Eunice; COSTA, Walderez C.; QUEIROZ, Iracema Koll de; GARCIA, Egle;
NEMES,  Maria;  MAURUS,  Maria;  GUELMANN,  Elisa;  REIS,  Aleyda  M.;  CAMPOZANA,  Nathalia;
CAMPOZANA, Yolanda; SANTOS, Irene O. - Minueto
AFLAFO,  Daisy  S.;  SANTOS,  Nair  Cardamone  dos;  MISEROCHI,  Luiza;  VIEIRA,  Odette;  SILVA,  Lia
Cerqueira  de  Sá  e;  GONÇALVES,  Clotilde  T.;  ALVARES,  Carmen  N.;  SIQUEIRA,  Maria  de  Lourdes;
SALGUEIRO, Gracia; GUELMANN, Dora - Meninas antigas
MARQUES, Rosinha Pereira - Ilusão
MANGA, Celia;  AFLALO, Rosemary S.;  ABREU, Laís T.;  VIANNA, Edith;  DIJTIAR, Claiar;  SANTOS,
Aracy Cardamone dos; VIEIRA, Aracy; CUNHA, Beatriz - Bonecas
SANTOS,  Daisy;  PINTO,  Aflalo  Nadyr;  DIAS,  Nair  Edia  Souza;  SANTOS,  Aracy  Cardamone  dos;
AGUIARE, Darcy; SALMON, Jany - Bolas
VASCO, Aracy - Pião
MARCHESANO, José R.; DUVAL, Jacques; EXPEDITO, Miguel Rienzo José; SANTOS, Jair Cerqueira -
Ursinhos
SCHROEDER, Celia Lacerda - Dona Violeta
HOLZKNEELAT,  Odette;  COSTA,  Erminia;  GRUENEBAUM,  Dirce  Pacheco  Stella;  ROVERI,  Jupyra
Carvalho - Fios de prata
ARAUJO, Biluca; GUIMARÃES, Beatriz; GUIMARÃES, Maria Sylvia; PINHO, Atir; SALMON, Jany - Neve
GUIMARÃES, Maria Natividade - Noite



149

SILVA,  Lia  Cerqueira  de  Sá  e;  FERRARI,  Myrthes  Camargo;  PINTO,  Amalia  Vasconcellos;  MEDINA,
Francisca V.; CASTRO, Edla de Souza; LUCCA, Gilda de; MACHADO, Amelia Nunes; FERREIRA, Antonia;
FRAISSAT,  Maria  Apparecida;  PORTO,  Jurema;  MANGA,  Izaar  MARINO,  Ida;  NUNES,  Sueida;
SALGUEIRO, Gracia - Estrelas
RIBEIRO, Lygia - Nossa Senhora
LEITE JUNIOR, Eduardo de Cerqueira - São José

DECLAMADOR: SALGUEIRO, Gracia;  SILVA, Lucia Leny Cerqueira de Sá e

POEMA
O Natal no mundo - poeta não creditado

SALGUEIRO, Gracia

Tempestade no mar - poeta não creditado
SILVA, Lucia Leny Cerqueira de Sá e

BAILARINO
ANTUNES, Dirce; BORGES, Marilia Gravenstein; COSTA, Nair Alves da; MAURUS, Maria; MEDEIROS,
Elza P.;  MONDADORI,  Vera;  PACIFICO, Luzia;  PRESO, Wanda Caro;  REIS,  Aleyda M. ;  RODRIGUES,
Dinorah D.; SILVA, Lia Cerqueira de Sá e; SILVA, Lourdes da

COREÓGRAFO: Coreógrafo não creditado

COREOGRAFIA: Danúbio azul - Música: STRAUSS, Johann II - Danúbio azul

PEÇA INSTRUMENTAL
Hino Nacional Brasileiro - DUQUE ESTRADA, Osório; SILVA, Francisco Manuel da

Orquestra

Sobre as ondas: valsa, violinos e piano - Compositor não creditado

PEÇA VOCAL
Madama Butterfly: ária - PUCCINI, Giacomo

CARVALHO, Zuma
-------------------------------------------------------------------------------
1937 - DEZ - dia 15, 21h
DANÇA; MÚSICA; TEATRO; POESIA
"Véspera de Natal", fantasia musicada em 2 atos; letra de Armando Gomes de Araújo e música de João Baptista
Julião; Orquestra, reg. : Domingos Mignone - com Marilia Gravenstein Borges, Lucia Leny Cerqueira de Sá e
Silva, Vera Mondadori, Dirce Antunes, Zuma Carvalho, dentre outros - antecedida por peças musicais, coreogr.
"Danúbio Azul", canções e declamações - Festival do Ginásio São Paulo

ELENCO
BORGES, Marilia Gravenstein - Dona Sinhá
SILVA, Lucia Leny Cerqueira de Sá e - Lucia
BORGES, Stila Gravenstein - Luizinha
MONDADORI, Vera - Vera
ANTUNES, Dirce - Clelia
GUIMARÃES, Lydia Quirino - Carolina
VIEIRA, Aracy; SANTOS, Aracy Cardamone dos; AFLALO, Rosemary S.; PINHO, Atir; DIJTIAR, Claiar;
VIANNA, Edith; ABREU, Lais T.; CUNHA, Beatriz - Papéis
CARVALHO, Zuma - Vento; Papai Noel
PACIFICO, Luzia - Renato
FIGUEIREDO, Edivane de Mello - Benedicto
MAURUS, Maria - Luiz
SILVA, Lourdes da - Vovó
MANGA, Haydée - Inverno
COSTA, Nair Alves da - Primavera
DI STEFANO, Florinda; RODRIGUES, Alice; SILVEIRA, Dinah M. ; MONDADORI, Ivanira; MEDEIROS,
Elza P.; SCHROEDER, Elza P. ; MANGA, Izaar - Fox
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SILVA, Lia Cerqueira de Sá e - Sapateado; Petéca
LOURDES, Maria de; RIBEIRO, Eunice; COSTA, Walderez C.; QUEIROZ, Iracema Koll de; GARCIA, Egle;
NEMES,  Maria;  MAURUS,  Maria;  GUELMANN,  Elisa;  REIS,  Aleyda  M.;  CAMPOZANA,  Nathalia;
CAMPOZANA, Yolanda; SANTOS, Irene O. - Minueto
AFLAFO,  Daisy  S.;  SANTOS,  Nair  Cardamone  dos;  MISEROCHI,  Luiza;  VIEIRA,  Odette;  SILVA,  Lia
Cerqueira  de  Sá  e;  GONÇALVES,  Clotilde  T.;  ALVARES,  Carmen  N.;  SIQUEIRA,  Maria  de  Lourdes;
SALGUEIRO, Gracia; GUELMANN, Dora - Meninas antigas
MARQUES, Rosinha Pereira - Ilusão
MANGA, Celia;  AFLALO, Rosemary S.;  ABREU, Laís T.;  VIANNA, Edith;  DIJTIAR, Claiar;  SANTOS,
Aracy Cardamone dos; VIEIRA, Aracy; CUNHA, Beatriz - Bonecas
SANTOS,  Daisy;  PINTO,  Aflalo  Nadyr;  DIAS,  Nair  Edia  Souza;  SANTOS,  Aracy  Cardamone  dos;
AGUIARE, Darcy; SALMON, Jany - Bolas
VASCO, Aracy - Pião
MARCHESANO, José R.; DUVAL, Jacques; EXPEDITO, Miguel Rienzo José; SANTOS, Jair Cerqueira -
Ursinhos
SCHROEDER, Celia Lacerda - Dona Violeta
HOLZKNEELAT,  Odette;  COSTA,  Erminia;  GRUENEBAUM,  Dirce  Pacheco  Stella;  ROVERI,  Jupyra
Carvalho - Fios de prata
ARAUJO, Biluca; GUIMARÃES, Beatriz; GUIMARÃES, Maria Sylvia; PINHO, Atir; SALMON, Jany - Neve
GUIMARÃES, Maria Natividade - Noite
SILVA,  Lia  Cerqueira  de  Sá  e;  FERRARI,  Myrthes  Camargo;  PINTO,  Amalia  Vasconcellos;  MEDINA,
Francisca V.; CASTRO, Edla de Souza; LUCCA, Gilda de; MACHADO, Amelia Nunes; FERREIRA, Antonia;
FRAISSAT, Maria Apparecida; PORTO, Jurema; MANGA, Izaar MARINO, Ida; NUNES, Sueida;
SALGUEIRO, Gracia - Estrelas
RIBEIRO, Lygia - Nossa Senhora
LEITE JUNIOR, Eduardo de Cerqueira - São José

DECLAMADOR: SALGUEIRO, Gracia; SILVA, Lucia Leny Cerqueira de Sá e

POEMA
O Natal no mundo - Poeta não creditado

SALGUEIRO, Gracia

Tempestade no mar - Poeta não creditado
SILVA, Lucia Leny Cerqueira de Sá e

BAILARINO
ANTUNES, Dirce; BORGES, Marilia Gravenstein; COSTA, Nair Alves da; MAURUS, Maria; MEDEIROS,
Elza P.;  MONDADORI,  Vera;  PACIFICO, Luzia;  PRESO, Wanda Caro;  REIS,  Aleyda M. ;  RODRIGUES,
Dinorah D.; SILVA, Lia Cerqueira de Sá e; SILVA, Lourdes da

COREÓGRAFO: Coreógrafo não creditado

COREOGRAFIA - Danúbio azul - Música: STRAUSS, Johann II - Danúbio azul

PEÇA INSTRUMENTAL
Hino Nacional Brasileiro - DUQUE ESTRADA, Osório; SILVA, Francisco Manuel da

Orquestra
Sobre as ondas: valsa, violinos e piano - Compositor não creditado

PEÇA VOCAL
Madama Butterfly: ária - PUCCINI, Giacomo

CARVALHO, Zuma
--------------------------------------------------------------------------------
1937 - DEZ - dia 18, 21h
TEATRO
"Darei la mia vita", comédia em 3 atos, de Luiz Antonelli - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo,
Luigi Sgueglia, Aramis della Torre, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni -
part. do Coral do Instituto Musical e Sociedade Benedetto Marcello - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche
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ELENCO
BUSSI, Guido - Ubaldo
CAPRIOLO, Tina - Clara
SGUEGLIA, Luigi - Mescone
DELLA TORRE, Aramis - L'Uomo che compie i miracoli
SERATO, Tilde - L'Infermiera
TASCA, Ferruccio - Rimondo
CAPECCHI, Luigi - Il Dottor Fox
VEISS, Rina - Miss Evelyn
LAZZARI, Alfio - Il Pilota

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - DEZ - dia 19, 21h
TEATRO
"Darei la mia vita", comédia em 3 atos, de Luiz Antonelli - dir.: Guido Bussi - com o próprio, Tina Capriolo,
Luigi Sgueglia, Aramis della Torre, dentre outros; dir. cênica: Alfio Lazzari, Emilio Tisi; ponto: Luigi Ferroni -
part. do Coral do Instituto Musical e Sociedade Benedetto Marcello - Societá Italiana di Cultura Muse Italiche

ELENCO
BUSSI, Guido - Ubaldo
CAPRIOLO, Tina - Clara
SGUEGLIA, Luigi - Mescone
DELLA TORRE, Aramis - L'Uomo che compie i miracoli
SERATO, Tilde - L'Infermiera
TASCA, Ferruccio - Rimondo
CAPECCHI, Luigi - Il Dottor Fox
VEISS, Rina - Miss Evelyn
LAZZARI, Alfio - Il Pilota

--------------------------------------------------------------------------------
1937 - DEZ - dia 22, 20h30
TEATRO
"Assamual", drama em 4 atos, de Nami Zazan e Jean Sayeg - com Amin Hage, Farid Bumussi, Luiz Tuma, Sallo
Saliby, dentre outros - palestra pelo presidente do Zahlé Club - Em benefício do Hospital Sírio Libanês

ELENCO
HAGE, Amin - Assamual
BUMUSSI, Farid - Adia
TUMA, Luiz - Gheraih
SALIBY, Sallo - Alharés
BUMUSSI, Jamil - Umru-al-Kaios
MUSSA, Joanna A. - Hinde
DAMUS, Salim - Yazid
KAYAT, Chafic - Arrabih
MALUF, Farid Azer - Attamah
HACHEM, José - Alkama

PALESTRANTE: Presidente do Zahlé Club - Discurso
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