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Resumo: 
 

A história do teatro é um ponto de encruzilhadas de interesses, legitimação de identidade e disputa de 

poder. Os jogos de interesses por parte dos Grêmios teatrais de Feira de Santana trazem a cada peça, 

questões que ultrapassam a fronteira artísticas, alcançando aspectos do cotidiano em que estes 

indivíduos exerciam seus papéis sociais. Ao nos debruçarmos nas leituras dos periódicos Folha do 

Norte e Folha da Feira relativos às décadas de 1920 a 1930, notamos como estes jornais não somente 

divulgavam as peças teatrais, mas teciam comentários que denunciavam predileções e 

posicionamentos políticos. Constata-se então que a articulação entre o teatro e a política reflete a 

dinâmica política local no período, ao mesmo tempo em que certas mudanças do papel do teatro, de 

uma preocupação educativa para um caráter mais lúdico, ocorrem em paralelo e independentemente de 

tais relações políticas. 

Palavras- chave: Teatro amador, Política, República, Feira de Santana.  

 

Abstract:  

The history of theater is a crossroads of interests, legitimation of identity, and power struggle. 

The games of interest on the part of the Feira de Santana Theater Guilds bring to each piece 

questions that go beyond the artistic frontier, reaching aspects of the daily life in which these 

individuals played their social roles. As we look at the readings of the Folha do Norte and 

Folha da Feira journals for the 1920s and 1930s, we notice how these newspapers not only 

disseminated plays but also commented on denunciations and political positions. Thus, the 

articulation between theater and politics reflects the local political dynamics in the period, 

while certain changes in the role of theater, from an educational concern to a more playful 

character, occur in parallel and independently of such. political relations. 

Keywords: Amateur theater, Politics, Republic, Feira de Santana. 
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OS GRUPOS TEATRAIS AMADORES DE FEIRA DE SANTANA: DINÂMICAS E 

VINCULAÇÕES POLÍTICAS (1920 – 1930) 

 
Não! O teatro não deve ser encarado unicamente como lugar de mera 

recreação. (BOCCANERA, 1924, p. 29) 

 

Muitos foram os conceitos de teatro amador ao longo dos anos, conforme as 

influências políticas e sociais de épocas distintas. Ao tratar da Bahia, no início do séc. XX, no 

contexto da República recém-instaurada, Boccanera (1924, p. 74) tinha em vista o teatro 

amador como sendo feito por pessoas que possuíam outro meio de sobrevivência, ou seja, o 

oficio de artista cênico ainda estava no campo do diletantismo. Mervant-Rorix (2012) 

identifica o teatro amador como um teatro de centro, onde ocorre o reconhecimento recíproco 

entre atores e espectadores, sendo todos estes concidadãos. Afirma ainda que o teatro amador 

no início do século XX tem um papel crucial na manutenção dos valores e da ordem social, o 

que se relaciona com o fato de que no período aqui recortado as apresentações teatrais 

buscavam refletir as transformações urbanas e as questões morais tidas como relevantes, 

encarnadas em noções como honra, seriedade e dignidade. Esse teatro amador contrapunha-se 

ao o teatro profissional que podia não se alinhar inteiramente com esses ideais, dado que o 

estilo de vida de seus artistas era visto com ressalvas pela sociedade tradicional, que não raro 

o associava a desequilíbrio mental, instabilidade e loucura, bem como a vícios como 

alcoolismo (OSINSKI, 2010). O teatro amador e seus integrantes, por outro lado, desfrutava 

de maiores possibilidades de ecoar aqueles princípios, já que seus integrantes não eram 

artistas profissionais e sim cidadãos comuns, que partilhavam daqueles valores propalados.  

Mas quem eram exatamente estes amadores? Eram oriundos dos grupos políticos e das 

elites2 locais, que tinham como maior preocupação, exortar, disciplinar a população segundo 

os ideais de civilidade e conduta moral daquela época. O fato é que os segmentos dominantes 

da sociedade, aos poucos iam se apercebendo que era possível dispor de elementos dessa 

modernidade para reforçar os fatores discursivos e ideológicos que lhes garantissem maior 

estabilidade e controle social.  

No mesmo contexto, além do perfil social os grupos amadores possuíam outras 

características comuns: organizando-se de forma colegiada, buscavam a própria sustentação e 

vinculavam-se a instituições ou a projetos com finalidades sociais e/ou culturais. No caso da 

Bahia, estes grupos se concentravam no recôncavo baiano e na região metropolitana de 

Salvador, atuando não somente nas casas de teatro, mas também nos espaços públicos 

 
2 Tomamos por conceito de elites, um grupo social definidos pela detenção de um certo poder ou então como 

produto de uma seleção social ou intelectual conforme concebido por Heinsz (2006, p. 8) 
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(BOCCANEIRA, 1924). Dentre as principais companhias ativas entre meados da década de 

1920 e a década de 1930 estavam a Companhia Teatro Nacional, O Grêmio Dramático Carlos 

Gomes, O Grêmio dramático Xisto Bahia, O Grêmio Agroeria de Meneses (1914 - ?), a 

Sociedade Dramática (1918 - ?), O Grêmio Dramático Sílio Boccanera Jr. (1922 - ?) e o 

Grêmio Liberdade (1923 - ?) (BOCCANEIRA, 1924, p. 74). Os registros de apresentações 

destes grupos mostram que eles atuavam pelo menos uma vez por mês nos espaços destinados 

ao teatro.  

Em Feira de Santana a relevância do teatro pode ser percebida nos números 

relacionados a essa atividade no município. Entre 1892 e 1912, por exemplo, cinco grupos 

teatrais foram formados localmente, e em média 2 companhias de outras cidades ou estados 

vinham se apresentar anualmente na cidade (SAMPAIO, 2002). Nesse período o teatro era 

utilizado como difusor de ideias de forma mais marcante, e como veremos no decorrer deste 

texto, ocupava um lugar de representação social com claro compromisso ideológico. As 

esferas subjetivas que envolviam o teatro iam desde os seus integrantes até os que o assistiam, 

e ainda aqueles que possuíam interesse sobre os grupos dramáticos. Para Boccanera (1924) a 

arte existia para o ideal e para a glória da humanidade. O palco deveria, portanto, reproduzir o 

incentivo à virtude, para cumprir seu papel educativo ensinando bons costumes, boa 

linguagem, literatura e moralidade, contra a dissolução social. Nas décadas iniciais do século 

XX os dramaturgos são diretamente influenciados por tais premissas. A modernidade estava 

estritamente ligada com à dinâmica europeia (de alguns países em especial, como a França e a 

Itália) e também aos Estados Unidos. Deste último o teatro se viu influenciado pelos musicais 

e pela comédia. Por mais que nesse período existisse o teatro de rua e o teatro de revista 

(conhecido como o teatro ligeiro e popular, que surge na segunda metade do século XIX), a 

arte ainda estava ligada a uma  hierarquia cultural, e de um modo geral, até então o teatro era 

tido como um meio de elevar os espíritos na sociedade. 

Dentro dessa perspectiva os grupos teatrais amadores em atuação na Bahia buscavam 

transformar o teatro em uma escola de ensinamentos morais e literários. O teor das peças se 

voltava a temas patrióticos, que vinham por vezes estampados nos nomes dos próprios atos, a 

exemplo o Grêmio do Teatro Nacional, responsável por peças como A Plebe, de Eduardo 

Carige, e Um professor exemplar, de Silvia Castro. O grupo Grêmio da Liberdade também 

inaugurou suas apresentações com uma peça sobre o dois de Julho, exaltando a Bahia nesse 

recorte histórico.  
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Tais ações cabem contextualizar, inserem-se no momento em que as cidades do estado 

da Bahia, em especial Salvador, foram alvos dos esforços dos dirigentes políticos para superar 

o “atraso” herdado do período imperial, para promovê-las à condição de centros “civilizados”, 

nos moldes dos grandes centros europeus do início do século XX. Nesse sentido, observa 

Leite:  

 
No momento da virada do século XIX para o XX, civilizar — não apenas em 

Salvador, mas, de um modo geral, na ideologia das elites brasileiras — era 

"ficar em pé de igualdade com a Europa no que se refere a cotidiano, 

instituições, economia, ideias liberais etc.". Assim, correspondia ao ideal das 

elites (cujos membros pareciam nutrir um forte "desejo de ser estrangeiros") 

para a sociedade brasileira, a realização "nos trópicos de uma civilização 

europeia". Este aspecto reforça a imagem de que a construção da identidade 

nacional para as elites, neste período, sempre passava pela tentativa de 

imitação ou representação da cultura europeia nas terras pátrias. Desta 

forma, o juízo de civilização que se formulava adquire logo de início um 

vínculo inextricável com padrões de cultura, sociedade, ordem, estética, 

infraestrutura e cidade típicos dos centros mais adiantados da Europa. 

(LEITE, 1996, p. 40) 
 

 

Para que estas transformações fossem rápidas e eficientes os meios de entretenimento 

e de agrupamentos sociais deveriam ser usados para este fim. Por isso, ao longo da década de 

1920, este teatro pedagógico serviu para controlar o modo de vida das classes populares, que, 

segundo Conceição (2010) eram tidos como responsáveis pela situação de insalubridade das 

cidades. Por esse motivo os temas de peças teatrais (em sua grande maioria) se subordinavam 

a estes propósitos, assim como a dinâmica de atuação dos grupos amadores baianos de teatro, 

principalmente do recôncavo e em Salvador.  

Sob a mesma perspectiva, no início do século XX, a cidade de Feira de Santana 

ganhou uma nova modelagem, ruas alargadas e iluminadas, grandes construções, maior fluxo 

de pessoas e automóveis nas suas avenidas, marcadas pela velocidade da nova dinâmica 

urbana que se traduzia também nos novos comportamentos, (POPPINO, 1968) e o teatro 

assume, também nessa cidade, o papel pedagógico que já desempenhava. Nesta fase de ênfase 

ao caráter educativo do teatro, isso pode ser percebido através dos comentários redigidos nas 

páginas dos jornais feirenses Folha do Norte e a Folha da Feira, sobre as apresentações dos 

grupos dramáticos, que eram prestigiados quando cumpriam com êxito a sua função 

normatizadora. Sampaio aponta ainda o teatro feirense da década de 1920 como tendo um 

caráter educador, sendo característico deste “a busca pela construção de uma identidade 

nacional, expressa através do teatro romântico” (SAMPAIO, 2002, p. 37). 
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Entre meados e o final da década de 1920, porém, a atuação dos grupos amadores em 

geral se tornou menor do que havia sido até então, desde o início do século XX. De fato, no 

início da década de 1920, em Feira de Santana, a média mensal de peças teatrais dos grupos 

dramáticos era no máximo de dois espetáculos (SAMPAIO 2002). Isso decorre do fato de que 

no final anos 1920 a novidade do cinema chegou também à Feira de Santana, afastando o 

público do teatro. Gradativamente, contudo, o teatro se reinventou, valorizando vertentes 

alternativas, ampliando sua temática e mudando sua linguagem cênica, ainda que os temas de 

fundo moral não deixem de permanecer em pauta. As mudanças empreendidas, contudo, são 

suficientes para que, por volta de meados da década de 1930, o teatro apresente uma 

recuperação de sua visibilidade como atividade de lazer.  

Tais adaptações, contudo, não ocorreram totalmente sem resistência. Autores 

contemporâneos a tais transformações, como Boccanera, externaram duras críticas às 

inovações no campo da arte teatral, culpando a República por tais mudanças. Mais 

recentemente, Prado (1988) afirma que a prática teatral da década de 1930 era meramente 

comercial e desprovida de preocupações estéticas. Argumenta que o teatro nesse período abriu 

os horizontes para a comédia e o romance, o que agradava ao público, mas prejudicava a 

dimensão clássica dramática do teatro. Boccanera, com o mesmo posicionamento 

conservador, apresenta essa transformação no teatro como uma expressão de declínio, ou a 

própria morte da prática teatral. Para esse autor a República, para o teatro, foi sinônimo de um 

casamento sem êxito, que deu a luz a “maroteiras descaradas, que viv[iam] insultando a toda 

hora [e] a moralidade pública”. (Boccanera, 1924, p.56) Isso decorreria, ainda segundo 

Bocanerra, de a República ter mudado a linguagem teatral, inclinando sua arte para os 

sentidos, e não ao espírito, trazendo assim a depravação para o teatro.  

Seja como for, em meados da década de 1930, como dito, o teatro feirense se 

reestruturou apresentando um número maior de peças (no mínimo cinco peças por mês). 

Nesse contexto se intensificou a circulação de grupos teatrais. Neste mesmo período, por 

exemplo, estiveram em Salvador, 6 companhias dramáticas, 2 companhias de comédia, uma 

companhia lírica, 3 companhias de operetas, 7 companhias de operetas e revistas, além das 

trupes e companhias menores que foram pouco noticiadas pela impressa baiana (FRANCO, 

1994).  

A crise no teatro frente à chegada do cinema não pode ser negada, mas esse período 

foi fértil para reinvenções e mudanças. Nesse sentido, Aguiar (2008) afirma que na década de 

1930 houve um aumento de peças teatrais na cidade de Feira de Santana, e ao nos depararmos 
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com as fontes jornalísticas notamos que o perfil do teatro feirense mudou. A onda de 

renovação que envolveu o teatro, alcançando o teatro feirense, proporcionou uma linguagem 

cênica mais apurada nas peças, uma dramaturgia prosaica, com mais episódios e um cenário 

mais enriquecido. A encenação ocupa o centro do chamado “teatro moderno contemporâneo” 

o que nos direciona o olhar a este período sobre uma história do espetáculo e não da 

dramaturgia (BRANDÃO, 2001).  

Não por acaso o ano de 1930 marcou o auge de alguns grupos dramáticos locais, como 

foi o caso do Salles Barbosa, que além dos encontros, realizados duas vezes por semana para 

recitais de poesias e em algumas vezes rápidas dramatizações, apresentavam ainda por volta 

de 3 peças mensais. No geral os grupos amadores feirenses, no decurso da década de 1930, 

realizavam 2 a 3 festivais teatrais anuais, e encenaram um total de 92 peças ao longo de 7 

anos. (AGUIAR, 2008) 

Por outro lado, como observa Aguiar (2008), as disputas teatrais entre o grupo 

dramático Salles Barbosa e o Taborda, na década de 1930, dizem mais sobre disputas políticas 

pessoais de seus integrantes do que sobre antagonismos propriamente artísticos em termos de 

estilo ou concepção. De fato, todos os diferentes grupos teatrais (ligados a diferentes grupos 

políticos) atuavam basicamente do mesmo modo. O que importava não era necessariamente o 

que faziam, em termos de estilo e temática, mas apenas se faziam melhor do que seus rivais, 

segundo critérios próprios, e o quanto isso rendia em prestígio sócio-político àqueles grupos 

ou personalidades que lhes apadrinhavam. Ou seja, a pretensa disputa artística entre os grupos 

teatrais era na verdade uma disputa por visibilidade e prestígio político.    

Não obstante, todos os grupos amadores de teatro em Feira de Santana, ao longo da 

década de 1920, assumiram um caráter educador (exatamente porque isso ia ao encontro dos 

anseios dos diferentes líderes políticos do período). Por outro lado, estes mesmos grupos, 

contudo, se transfiguraram com o passar do tempo, de acordo com novos anseios políticos e 

sociais. Nesse sentido Garcez (2012, p. 110) afirma que “quanto mais os grupos de teatro 

enveredam pelo fazer teatral mais se distanciam do tema evangelizador e educador [ainda 

que] não per[cam] totalmente os traços de moralidade”.   

É neste movimento que o lúdico e o artístico no teatro passam a ser valores em si 

mesmos, ultrapassando sua funcionalidade educativa. As peças teatrais vão sendo percebidos 

desta maneira e passam a ocupar um lugar significativo no cenário político. Na manhã de 22 

de março do ano de 1930, por exemplo, uma notícia incomum foi lida pelos feirenses no 

jornal Folha do Norte, tendo em destaque da primeira folha uma matéria sobre a viagem que a 
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princesa Elizabethe de Bragança fez a Viena para estudar teatro:  

 

Comunicado telegráfico de Viena de Viena para Nova York participa que a 

princesa Elisabeth de Bragança, pertencente a um ramo da família dos 

Bragança, de Portugal, e parenta próxima da ex imperatriz Zita, da Áustria. 

Fixou residência naquela capital, com o fim de estudar a arte teatral, como 

atriz de tragédias. A jovem princesa está seguindo um curso sob a direção de 

Max Rainhardt e alojou-se no palácio do conde de Heinrich Heyes [...]  

(UMA PRINCESA... 1930, p. 1) 

 

Ao apresentar a relação entre a nobreza e o teatro a matéria conferiu a este último um 

evidente prestígio como expressão artística e, por extensão, contribuiu para associar aos 

grupos amadores uma posição mais nobre e moderna em contraposição à visão negativa 

historicamente associada aos artistas do teatro. Nas edições seguintes do jornal, nos anos 

subsequentes, as atividades teatrais já não figuravam apenas como mero entretenimento, mas 

também como forma de arte dotada de expressividade própria, capaz de expressar até mesmo 

identidades específicas. O lugar que o teatro ocupa nas colunas dos jornais ultrapassa então o 

mero sentido de divulgações de peças ou reações do público, passando a conter colunas 

direcionadas a notícias do universo artístico ou a apreciação da prática teatral de outros países, 

como no caso do teatro judeu: “A alma e o sentimento judaicos vistos através do seu teatro. 

Um teatro que se encontra pouco vulgarizado, e que, entretanto, ocupa um lugar de 

excepcional relevo na arte dramática, é o teatro Judeu” (A ALMA... 1931, p. 3). Ou do teatro 

Japonês, com uma coluna intitulada “O teatro do Império do sol” engrandecendo as 

características e particularidades do teatro japonês com temas voltados ao suicídio, e com 

produções mais sombrias.  

Do mesmo modo, a prática do teatro passa progressivamente também a ser vista como 

adequada às pessoas de prestígio. No dia 21de abril de 1933, por exemplo, lia-se acerca de 

uma jovem ganhadora de concurso de beleza carioca: “O Teatro nacional não periclita e nele 

acaba de aparecer uma nova ‘estrela’”. Segue a nota: 

 

Laura Suarez vai ingressar definitivamente no teatro. Eis aí uma notícia 

interessante para o público carioca. Porque a arte brasileira vai ganhar, 

indiscutivelmente, uma colaboração valiosa. Laura Suarez é uma figura de 

prestigio em nosso mundo social. Jovem, elegante, bonita, foi uma das 

“misses” que a cidade elegeu no primeiro concurso de beleza d’A NOITE... 

iniciou sua carreira artística como cantora, em recitais, em discursos [...] 

Teria coragem de sair das tentativas de amadorismo e ingressar na carreira 

do teatro? [...]  

– Eu creio na possibilidade de se fazer no Brasil teatro para o público 

inteligente, para as plateias cultas, - declarou-nos a nova ‘estrela’ do palco 

brasileiro. – E por isso estou disposta a dar o meu concurso às tentativas 
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honestamente realizadas com esse objetivo. (O TEATRO... 1933, p. 1) 

 

Muito significativamente, portanto, o cenário de crescente prestígio para a atividade 

teatral tornou esse espaço acessível (porque então admitido como adequado) às mulheres 

como participantes ativas. De fato, os grupos amadores que antes pouco tinham integrantes 

femininas, passaram a agregar mulheres (pois na década de 1920 era depreciativo à mulher 

participar de grupos dramáticos teatrais). O ingresso de figuras femininas, porém, foi 

acompanhado por uma tentativa de elitizar ainda mais os grupos dramáticos em sua função, 

confirmando os valores antes postos pela elite às integrantes (Aguiar 2009), e atribuindo à 

prática teatral, no que corresponde ao espaço ocupado pela mulher no teatro, um valor nobre 

aos olhos da alta sociedade feirense. E essa nova perspectiva vem atrelada aos hábitos e 

costumes europeus, e também da cidade do Rio de Janeiro, a capital que irradiava os 

princípios de modernidade (SEVCENKO, 1998). 

O deslocamento da representatividade do teatro apresenta algumas características. A 

primeira delas é a relação com a cultura do exterior, no que diz a respeito a uma tentativa de 

homogeneização dos costumes e de práticas socioculturais locais com o que vinha de fora. A 

segunda característica seria a valorização do artista de teatro por parte da elite feirense. Os 

grupos dramáticos passaram a ser constituídos por figuras públicas, líderes políticos e 

personalidades feirenses (pois de meados da década de 1919 ao início da década de 1920 

muitos ‘anônimos’ faziam parte destes grupos). Assim, para entender a dinâmica destes 

grupos deve-se também conhecer quem eram as pessoas que lhes davam forma naquelas 

décadas iniciais do século XX. 

 

 

1.1 Os grupos teatrais feirenses 

 

 Em Feira de Santana, os primeiros relatos de peças teatrais foram relacionados às 

casas de teatro, sendo a pioneira delas a casa de Teatro Sant’Anna fundada na década de 

1840. Nesta fase, como já pontuado, os grupos teatrais assumiram um papel que não apenas se 

detinha em entreter, mas em revelar fortes posicionamentos ideológicos, através da seleção e 

apresentação de peças que difundiam ideais e normas de conduta.  

  A despeito da relevância atribuída ao teatro, as notas nos jornais sobre essa atividade 

eram relativamente marginais em relação a outros temas. Somente no decurso dos anos 1930 

as notícias sobre o teatro ganharam mais destaque nos periódicos. A explicação para o 
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aumento da visibilidade nas colunas de jornais tem relação, em primeiro momento, com a já 

aludida ascensão do cinema, que atraia grande massa para exibições de películas cujas 

narrativas eram mais descontraídas, mesclando romance e aventura, e não só sisudas 

mensagens morais. O sucesso dessa nova linguagem teve como efeito imediato uma retração 

do teatro. Foi neste contexto que muitos grupos chegam ao fim, ou diminuíram suas 

aparições. Num segundo momento, como reação àquela perda de espaço, os grupos de teatro 

reconfiguraram sua prática com uma maior exibição de espetáculos cômicos (diminuindo, 

ainda que sem extinguir, a ênfase no drama, até então predominante) e com a qualificação da 

produção técnica das peças, o que ocasionou a volta dos grupos dramáticos (caso do Taborda, 

que retomou a produção de peças). A despeito do aumento da popularidade do cinema, este e 

o teatro ainda eram chamados de “irmãos”, sendo o cinema até mesmo apontado como fruto 

do teatro. Nesse sentido, em uma coluna no jornal Folha do Norte no ano de 1936, Jarbas de 

Carvalho escreveu: “Foi o teatro que inspirou-o (cinema), por isso em começo, não foi mais 

que a aplicação da imagem animada às peças do teatro”. (TEATRO E CINEMIA...1936, p. 4)  

Seja como for, como dito, no início da década de 1930 as peças teatrais voltam a 

ganhar destaque e dobram em número de apresentações, sendo apresentadas mais de duas 

peças por semana, por grupos diferentes. Segue abaixo uma tabela do número de aparições e 

apresentações na década de 1920 e 1930: 

 

Tabela do número de apresentações dos grupos dramáticos 

Jornal Ano 
Nº de anúncios referentes 

ao teatro 

Nº de 

apresentações 

Folha do Norte 1920 04 04 

Folha do Norte 1921 02 02 

Folha do Norte 1922 01 01 

Folha do Norte 1923 02 02 

Folha do Norte 1924 01 01 

Folha do Norte 1925 13 13 

Folha do Norte 1926 03 - 

Folha do Norte 1927 01 01 

Folha do Norte 1928 05 05 

Folha do Norte 1929 01 01 

Folha do Norte 1930 06 08  

Folha do Norte 1931 07 22  

Folha do Norte 1932 03 02 

Folha do Norte 1933 11 20 

Folha do Norte 1934 05 10 

Folha do Norte 1935 03 07 

Folha do Norte 1936 04 09 
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Folha do Norte 1937 08 05 

Folha do Norte 1938 05 07 

Folha do Norte 1939 01 01 

Folha da Feira 1932 09 10 

Folha da Feira  1933 11  13  

Folha da Feira 1934 8 10  

Folha da Feira  1935 10 - 

Totais 57 56 

 

 

Dos grupos existentes os que mais receberam destaque foram, mesmo antes do período 

aqui recortado, o Grêmio Dramático Familiar (1892 a 1900) e a União Caixeral (1900). 

Dentro do nosso recorte temos o Taborda (1906 a 1934), o Grupo Dramático Salles Barbosa 

(1920) e o Grupo dramático Rio Branco (192-). Os jornais Folha do Norte e Folha da Feira 

trazem informações acerca dos grupos amadores que atuavam nesse período, dentre os quais 

encontramos o Taborda, Salles Barbosa e o Rio Branco, e com tal identificação podemos 

visualizar seu perfil social, alcance de público, desenvolvimento das peças e ideais políticos. 

Estas informações estão nas notas dos jornais em questão e trazem informações como a 

divulgações dos grupos, as peças apresentadas, a composição das equipes, as atrações 

adicionais dos espetáculos, cenários e até mesmo reações do público, segundo os colunistas.  

A divulgação jornalística contava muito para estes grupos amadores, pois esse era o 

meio formal pelo qual as pessoas tinham conhecimento das apresentações. Nesse sentido o 

grupo Taborda, por exemplo, tinha grande vantagem, já que um de seus integrantes, 

Martiniano Carneiro, era também o diretor geral do jornal Folha da Feira que dedicava 

colunas específicas para divulgar as peças, como se constata na nota seguinte. 

 

Estamos informados de que brevemente, o simpatizado e aplaudido Grêmio 

Dramático Taborda dará um colossal festival artístico [...] Podemos 

assegurar o melhor êxito, mesmo porque os elementos do grêmio não têm 

medido esforços nem poupado despesas na confecção do luxuoso cenário e 

do rico guarda roupas. (O FESTIVAL...  1933 p. 3)  

 
 

Os aplausos, elogios e destaques das apresentações estavam ligados principalmente ao 

teor das peças. Não que o teatro da década de 1930 estivesse focado em um papel 

normatizador como antes, mas, pelo fato de seus integrantes serem, na maioria das vezes, 

figuras políticas e públicas, as peças atendiam ao anseio de elevar a prática teatral a uma 

disputa de espaço.  

Os primeiros grupos feirenses, como o Grêmio dramático familiar e a união Caixeral, 

se voltavam mais para apresentações doutrinárias, que difundissem a boa moral. Todos os 
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meios de comunicação e lazer capazes de atrair pessoas eram usados como formas de difundir 

estas ideias. Mas no caso dos jornais, conforme sua tendência ou posicionamento político, não 

era qualquer peça ou qualquer conteúdo que eles noticiavam. Algumas peças eram 

selecionadas como preferenciais através dos comentários. Assim, enquanto em alguns casos 

pouco se falava de uma apresentação, em outros a descrição do espetáculo podia ser 

cuidadosamente feita, com detalhes da peça sendo exaltados. Para o grupo Salles Barbosa os 

comentários da Folha do Norte, por exemplo, eram reduzidos, já que seus integrantes não se 

alinhavam politicamente com os do jornal. O contrário, como dito, ocorria com o Taborda, 

que recebeu sempre muito mais atenção e espaço no Folha da Feira e, depois, no Folha do 

Norte. 

Pela mesma razão (as relações políticas de jornais e grupos teatrais) não se pode 

mensurar adequadamente a popularidade daqueles grêmios teatrais junto à população por 

meio dos jornais. Com efeito, o que tais veículos de comunicação nos apresentam é a visão 

(quando não a defesa) dos grupos com os quais se alinham (ou não). Noutras palavras as 

colunas de jornais destinadas aos grupos teatrais não eram em geral a opinião do povo, e sim 

de uma elite, que buscava seus próprios interesses.  

 

1.1.1 Grupo Dramático Taborda  

 

O grupo Taborda foi o que possuiu maior duração em relação aos outros grupos 

dramáticos, tendo sido fundado por Ulisses Silva em 1906, período marcado pelo início dos 

ideais republicanos na cidade de Feira de Santana. Seu término data do ano de 1934. O grupo 

foi batizado com este nome, segundo Aguiar (2008), em homenagem a um dramaturgo 

português, Francisco Alves da Silva Taborda, que estivera na Bahia no final do sec. XIX, 

mais precisamente na década de 1870. 

 O grupo sofreu mudanças em sua composição ao longo dos anos, mas seus principais 

integrantes eram: Gilberto Costa, Martiniano Carneiro, Manoel da Costa Ferreira, Aurelio 

Vasconcelos, Alberto Boa Ventura, Isabel Costa, Miranda, Antônio Azevedo, Arnold Silva, 

Avelino Martins, Joaquim Simões de Amorim, José Suzarte, Salustiano Farias Júnior, 

Aristófanes Silva, Eduardo Franco, Milton Costa,  Joaquim Borges da Costa, Ulisses Silva, 

Dálvaro Silva, João Martins, Antenor Martins, Borel Silva e Miguel Araújo Vasconcelos. 

Poucas são as informações disponíveis sobre apenas alguns desses sujeitos. Martiniano 

Carneiro possuía um vasto currículo como orador, poeta, comerciante, empresário e jornalista, 
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sendo ele um dos fundadores do jornal Folha da Feira, o que explica (como já pontuamos) a 

massiva divulgação das peças teatrais do Taborda neste jornal, onde atuou também como 

colunista. 

Alberto Alves Boaventura era um homem culto, escrevia prosas, poesias e versos, 

deixando várias publicações, entre as principais está Florilégio, onde conta uma ligeira 

biografia de cada um dos poetas feirenses.  

Manoel da Costa Ferreira, conhecido também como Maneca, foi orador oficial da 

filarmônica Vitória. Tido como um homem religioso, foi também pintor e escultor nas horas 

vagas. Em relação a sua atuação no grupo, foi representado em uma coluna da Folha da Feira 

como o “Inteligente e esforçado elemento deste grêmio” (GRUPO..., 1933, p. 2)  

Arnold Silva era o integrante do Taborda de destaque na sociedade feirense. Foi 

jornalista, e como tal escreveu colunas, crônicas editoriais no jornal Folha do Norte, do qual 

se tornou proprietário em 1922. Possuía inclinação para o direito (tendo exercendo defesa de 

alguns casos locais, como rábula), e frequentemente debatia problemas envolvendo o poder 

judiciário da cidade (CAMPOS, 2016). Arnold atuou em dois grupos dramáticos, sendo estes 

o Taborda e o Rio Branco. Era um homem autodidata, cursando apenas o primário, Arnold, 

não obstante desenvolveu uma carreira baseada na boa oratória e escrita que possuía, 

desenvolvida ao longo de sua jornada, o que contribuiu para seu ingresso na vida política, 

sendo intendente de Feira de Santana de 1924 a 1925. 

João Martins, outro dos integrantes, (tio de Colbert Martins da Silva, que veio a ser 

prefeito de Feira de Santana em 1976 e 1988), foi homem de posses na cidade de Feira, parte 

das quais foi doada ao município para construções públicas. Alberto Boaventura, nascido na 

cidade de Feira de Santana, último integrante do grupo dramático de quem temos 

informações, era escritor de prosas e poesias acerca do cotidiano e da cidade de Feira de 

Santana. (ALMEIDA, 2006) 

As peças realizadas por este grupo que alcançaram mais destaque foram os dramas: O 

prestígio do inventor (1920); A esposa e a mãe (1932); Nhô Manduca (1932); Gilberto, o 

marinheiro (1933); Filhos do adultério (1934); Helena (1934) e As provas do crime (1936). 

Apesar das apresentações de comédias feita pelos grupos, o drama era o estilo que possuía 

mais comentário das páginas dos jornais, pois era o que mais cumpria o papel normatizador 

da época.  Sendo o Taborda o grupo dramático que mais durou em relação aos outros, passou 

por um processo de reconfiguração de suas performances e características.  
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Analisando os noticiários dos jornais Folha do Norte e Folha da Feira, pode-se 

observar que através da redução do número aparições, divulgações e resenhas das peças, o 

grupo amador silenciou durante alguns anos. Não há uma explicação clara para esse 

afastamento, mas, como mencionado anteriormente, especulamos que o enfraquecimento do 

grupo se deu por causa do crescimento do cinema, já que seu recuo corresponde à maior 

divulgação e apresentações das películas na cidade, na década de 1920. Somente no início da 

década de 1930 o Taborda retornou ao cenário cultural local com a peça Gilberto, o 

marinheiro, em 1933, divulgada com ênfase tanto no jornal Folha do Norte, quanto no jornal 

Folha da Feira. Apesar de ocorrerem outras apresentações da peça em anos antecedentes, esta 

foi a mais aclamada nas páginas dos jornais: 

 

A sociedade feirense assistirá dentro de poucos dias a encenação do mais 

sugestivo e empolgante drama dos que se há representado nesta cidade, 

nestes últimos vinte anos GILBERTO O MARINHEIRO, assim se intitula a 

arrebatadora peça, cuja fama imorredoura reconhecida pelos meios artísticos 

e vivida na memória dos que já conhecem este tradicional drama. (O 

GRUPO... 1933, p. 01) 

 

No ano de 1931 cerca de 7 peças foram apresentadas pelo grupo Taborda. No ano de 

1933 estima-se que cinco peças foram apresentadas (estes índices são baseados nas aparições 

das peças nos jornais) sendo que na segunda metade da década de 1920 o número foi bem 

mais reduzido, chegando a apenas 3 apresentações por ano, como é o caso do ano de 1923. O 

grupo dramático também apresentava comédias, mas nem sempre eram divulgados os seus 

nomes, isso demonstra o quando a comédia era desprezada pelo mundo do teatro, sendo o 

drama preferível aos olhares dos críticos. 

Além de entretenimento e legitimadores da moralidade as peças também serviam de 

veículo de homenagem a figuras públicas feirenses (o que evidencia seu uso político), como 

aconteceu no ano de 1934 em um festival dramático promovido pelo grupo Taborda 

direcionado ao deputado Arnold Silva. 

 
Realizou-se na última quarta-feira o luxuoso festival dramático que o 

Grêmio Taborda promoveu em homenagem ao deputado Arnold Silva. O 

Teatro Santa’Ana acolheu uma numerosíssima assistência em que se fez 

distinguir brilhantemente a presença de figuras feirenses. (TEATRO... 1934, 

p. 1) 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

1.1.2 Grupo Salles Barbosa 

 

O Grupo Dramático Salles Barbosa fundado no ano de 1920, homenageia em seu 

nome o poeta romântico feirense Salles Barbosa. O grupo teve seu auge na década de 1930, 

produzindo até 4 peças em dois meses (cada uma contando com quatro a oito atos), fato este 

que também está ligado a um dos seus integrantes, Elziário Santana, que veio a tornar-se um 

arrendatário do cine teatro Santana, onde boa parte das apresentações teatrais da cidade eram 

realizadas. Além deste, eram integrantes do grupo Sales Barbosa: Antônio Ribeiro, 

Mascarenhas, Florisberto Moreira da Silva, Rute Fernandes, Olga Soledade, Euclides 

Mascarenhas, Osvaldo Santana, Florisberto Moreira da Silva, Antonio Ribeiro e as irmãs 

Zaida, Zenita e Zorilda. Infelizmente, contudo, pouco se sabe da história dos integrantes deste 

grupo, além de seus nomes.  

Curiosamente, apesar do elevado número de apresentações, o grupo Salles Barbosa 

ainda aparecia nas manchetes do jornal Folha da Feira (usual apoiador do seu rival, o 

Taborda) como sendo um grupo de atuações essencialmente amadoras (tomadas aqui como de 

menor qualidade técnica), apesar de seu alcance satisfatório junto ao público: 

 

Não se poderá exigir de um grupo de amadores como o Salles Barbosa, 

atualmente desfalcado de seu diretor cênico, melhor encenação, cheia de 

lances rápidos, mágicos, violentos, como a que assistimos naquela noite, de 

um recanto do camarote. (UMA DESPRETENCIOSA... 1932, p. 4)  

 

A matéria acima intitulada como “Despretensiosa apreciação” já denota a relação do 

jornal com o grupo gramático, pois mesmo reconhecendo o valor da intenção pela qual o 

grupo se apresentou (em prol da Filarmônica Victória) e elogiando a peça como sendo “de 

linguagem arrebatadora, impressionante, poética...” encerra o parágrafo pontuando que o 

grupo era “desnudado de passagens trágicas” . O título da matéria, que se repete em uma nota 

sobre o festival artístico do mês consecutivo, revela no sentido da palavra “despretensiosa” 

uma crítica ao grupo, que de forma despojada, sem pretensão, realizou o festival. O termo 

também poderia apontar a forma “simples” como o grupo se apresentou, sendo o termo 

“simples” ligado a falta de recursos técnicos e artísticos. A visibilidade dada a este era em 

breves colunas, em partes que não eram de destaque no jornal. Todavia os conteúdos 

revelavam a atividade constante do grupo na produção de peças: 

 

Foi encenado pelo grupo Salles Barbosa à noite de sexta-feira, no tablado do 

teatro Santana, nesta cidade o esplêndido drama em 3 atos “Herança do 

Naufrágio” original de festejado escritor português. [...] Os amadores 
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conterrâneos mais uma vez revelam pendor a arte no palco, desempenhando 

seus papéis. (GRUPO... 1933, p. 3) 

 

No mês consecutivo: 

 

Promete feliz êxito o espetáculo dramático que o grupo Salles Barbosa 

levará a efeito em a próxima sexta-feira, 1º. Do mês vindouro [...] Será 

apresentado o belo drama Carlos Cavaco, intitulado “Cego de Amor”, em 

três surpreendentes atos, completando o programa da esperada função 

artística da chistosa comédia em 2 atos. (FUNÇÃO... 1933, p. 2) 

 

É difícil saber se o espaço limitado cedido ao grupo Salles Barbosa no jornal resultava 

do intento de realizar uma análise da atuação em si, mesmo sendo aquele um grupo rival, ou 

era influenciado pelo desejo de garantir proeminência ao Taborda. De qualquer modo tais 

registros evidenciam que esta década foi marca pela produção teatral desse grupo amador, 

chegando a montar mais de cinco peças no período de quatro meses. As peças identificadas 

foram: Meia hora de comando (1931); Herança do Náufrago (1933) e Cegos de amor (1933) 

dentre outras peças de comedias cujos nomes não são citados.  

O grupo Salles Barbosa aparece ainda nas colunas do Folha da Feira como 

organizador de um projeto dramático que atraiu a atenção do jornal, sobre o que escreveu: 

 

O festival artístico de sexta-feira no Cine Teatro Sant’Anna, em benefício da 

estudiosa e aplaudida Filarmônica Victoria atraiu primorosas figuras da elite 

àquele recinto elegante. O drama encenado é uma das produções 

sentimentais do publicista Carlos Cavaco, autor de importante obras teatrais 

[...] (UMA DESPRETENCIOSA...1933, p. 3) 
 

Não só este festival, mas outros foram promovidos pelo grupo, com finalidades de 

arrecadar fundos para instituições como as filarmônicas, colégios e asilos. 

 

1.1.3 Grêmio Dramático Rio Branco e outros grupos itinerantes  

 

O grêmio dramático Rio Branco foi fundado em 1910 como um grupo tipicamente 

voltado para a difusão de aspectos moralizadores, não só em peças teatrais, mas também em 

recitais e palestras realizadas pelo grupo. Pouco se fala dos integrantes do grupo, a não ser por 

quatro figuras ilustres, sempre mencionadas quando se tratava de divulgação das suas peças. 

Eram estes: Dr. Gastão Guimarães, Dr. Juventino Pitombo, Antonio Ferreira da Silva e o 

próprio Arnold Silva, que atuou como palestrante no Grêmio. O grupo sem dúvida ganhou 
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projeção devido à presença do ilustre Dr. Gastão Guimarães, que estava totalmente ligado a 

causas filantrópicas e à educação locais.  

Gastão Guimarães, um homem tido como exemplo para a sociedade feirense, antes de 

completar os 15 anos iniciou seus estudos na Faculdade de Medicina da Bahia. No ano de 

1916 transferiu-se para Feira de Santana, sendo o principal médico da Santa Casa da 

Misericórdia, atuando como voluntário no atendimento a pacientes carentes. Em 1932 foi 

nomeado professor de português na Escola Normal na qual veio a ser nomeado diretor, em 

1938. Foi também fundador do Grêmio Castro Alves. Além destas ocupações, Guimarães era 

poeta, eleito orador perpétuo da Sociedade Filarmônica Victória. Dirigiu junto com 

Martiniano Carneiro o jornal Folha da Feira, onde publicava artigos de sua autoria. Era muito 

prestigiado pela sociedade feirense, que na semana de 20 a 27 de dezembro de 1937 

comemorou o jubileu de prata de sua formatura em medicina. Teve ainda intenso 

envolvimento com atividades religiosas na cidade, sendo presidente da ação católica de Feira 

de Santana. (ALMEIDA, 2016) 

Juventino Pitombo, formado em Odontologia, exerceu a profissão em sua terra, Feira 

de Santana. Consta que era bem versátil, mostrando-se capaz de discorrer com facilidade 

sobre vários assuntos. Foi também um dos representantes do integralismo de Plínio Salgado 

em Feira de Santana. Quando, em 1922, o grupo passou por uma crise, foi a Pitombo que 

coube a tarefa de anunciá-la publicamente, informado, que o grupo fecharia suas cortinas por 

um tempo, mas que brevemente voltaria. (ALMEIDA, 2016) 

Outros grupos amadores também se destacaram nas páginas dos jornais feirenses, pela 

finalidade das apresentações e pelas suas performances. Durante a década de 1930 grupos 

itinerantes ganham destaque como: Reginalde Denny e seu grupo com as peças No volante do 

amor e Sucesso; Trio Paraná; Troupe Bibelot e Grupos de Teatro infantil, grupos estes que 

aparecem com frequência em apresentações caracterizadas como “sadias e moralizadoras” 

(NO VOLANTE... 1929, p. 3). No caso destas peças do grupo infantil, eram em sua maioria 

dramas que eram apresentados para arrecadação de fundos para instituições que atendiam à 

população carente, peças intituladas como: Coração de Jesus ou O desejo dos pobres. As 

mostras infantis ocorriam nos dias de domingo à tarde, geralmente em pátios da igreja 

católica. Outros grupos identificados foram, em princípio, o UFA de Berlin e o Grupo 

dramático Noelista, composto por mulheres católicas praticantes, e fundado pela professora 

feirense Marília Carneiro de Souza. O grupo Noelista possuía sede na Capella do Asylo Nossa 

Senhora de Lourdes e, ao contrário de outras agremiações do período, teve um número 
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significativo de divulgação das apresentações nas colunas jornalísticas. Outros grupos ainda 

foram: a Companhia Margarida Spenser; a companhia Amadora Cachoeiranas (um grupo 

formado por senhoras da cidade de Cachoeira) e a já citada União Caixeral (1900), e Grêmio 

Dramático Familiar, entre outros grupos locais ou não. Alguns destes grupos tiveram pouco 

tempo de duração como o Grêmio Dramático Familiar, que só permaneceu em ativa até o ano 

de 1892 a 1900.  

 

2. OS JORNAIS FOLHA DO NORTE E FOLHA DA FEIRA E SUA CONTRIBUIÇÃO  

    PARA O TEATRO AMADOR 
 

 

“ A imprenssa é, a um tempo, tribuna e livro do povo, mercê da palavra 

escripta que serve de veiculo a inteligencia dominadora do mundo material. 

Ela é ainda a grande divulgadora de meios condecentes a solução dos mais 

difficeis problemas sociais, tornando-os acessíveis a comprehensão da massa 

alphabetizada” (FUNÇÃO...1927, pg. 02) 

 

A coluna sobre a imprensa em destaque na segunda página do jornal Folha do Norte, 

mostrava o papel do jornal como instrumento de disputas de poder. Os jornais e tabloides do 

século XIX exerciam (como ainda o fazem) o papel não somente de documentar, mas de 

estabelecer um juízo de valor acerca da realidade. Por meio dos jornais a sociedade 

acompanhava as notícias do cotidiano, em Feira, no Brasil e no mundo. Notícias estas de 

cunho político, social e cultural, faziam do jornal um verdadeiro veículo formador de 

opiniões. Segundo SILVA (2016) a transformação das estruturas econômicas sociais 

enfrentadas pelo Brasil na virada do século trouxe impactos significativos para a imprensa, 

em especial o jornal, que migrou de uma fase artesanal para uma fase industrial, assumindo 

um caráter politizante e planetário. Por isso as notícias passam a possuir ainda mais um lócus 

político, intencionalizado, fossem elas de enaltecimento da cidade, fossem de cobranças por 

cuidados das ruas, por exemplo.  

Os artistas amadores de teatro pertenciam a uma conjuntura ideológica que 

influenciava suas ações e refletia tensões entre grupos políticos locais por controle social. 

Como exemplo disto temos o grupo Salles Barbosa, que possuía mais espaço no jornal Folha 

da Feira na década de 1920, e quando figurava na Folha do Norte, era apresentado, ainda que 

de modo sutil, como tendo um desempenho menor que o de seu rival, o Taborda. Isso ocorreu 

com a notícia da apresentação, pelo Grêmio Salles Barbosa, do drama intitulado Dragão dos 

Mares, que foi publicada da seguinte forma: “Espera-se do público feirense, especialmente 

dos exmos, o apoio cooperando para o progresso da nossa terra. É justo que se aplauda, para 
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que eles se sintam coroados”. (GREMIO... 1922, p. 3) O jornal Folha do Norte neste 

comentário pedincha ao público a presença destes, sugerindo que o contrário já havia 

ocorrido, ou poderia acontecer.  

Essa concessão diferenciada de espaço no jornal, por razões políticas, é evidenciada 

ainda pelo tratamento dado aos grupos que vinham de outras cidades vizinhas. Como esses 

não participavam das disputas políticas locais, normalmente encontravam ampla cobertura e 

eram elogiados em todo seu desempenho. Em 1928, por exemplo, o jornal Folha do Norte 

registrou a chegada à cidade da Companhia de Teatro Olímpia (não há registro de onde era a 

companhia), que recebe comentário como: “Excelentes atores brilhantes” e “uma 

programação interessantemente nova”. (A COMPANHIA ... 1928. p. 2) O grupo apresentou 

dois dramas e uma comédia, todos espetáculos de caráter religioso. Eram eles: João José, 

Milagres da Nossa Senhora da Luz e Viúva das Camélias. Note-se, portanto, que mesmo 

sendo um grupo ‘forasteiro’ sua temática ainda estava em consonância com os ideais 

propalados pelos grupos locais, no que concerne à difusão de valores tradicionais.  

Na década de 1930, embora o grupo Salles Barbosa tenha sustentado uma produção de 

peças maior que a do grupo seu grupo rival, o Taborda, é esse último que é mais noticiado no 

jornal Folha do Norte. Afinal, o Taborda tinham entre seus membros Arnold Silva, que em 

1922 se tornou um dos diretores do Folha do Norte, juntamente com seu irmão.  

O contexto político e econômico em que ocorre transformação no teatro de caráter 

educador para o lúdico é um contexto de transição para a modernidade que ambienta o 

governo de Vargas, com a perda gradativa do poder dos coronéis feirenses, a chegada do 

cinema que se instala inicialmente nas salas das casas de teatro (o primeiro cinema 

exclusivamente construído com tal só foi fundado em 1946), as transformações da urbe e, por 

consequência, dos espaços destinados ao lazer, como afirma Oliveira (2011, p. 115): 

 

O lúdico, antes praticado em festas de trabalho, realizado como componente 

vinculado às temporalidades cotidianas, tinha, a partir daquele fevereiro [dia 

23 de fevereiro de 1936], um território exclusivo e uma hora certa. Também 

possuía, na própria estrutura de funcionamento, mecanismos que cerceavam 

a entrada e limitação a circulação de gentes, garantindo um ambiente 

relativamente homogêneo. 

 

 É este cenário que delimita as fronteiras do teatro, permitindo sua expansão ou 

determinando sua retração, bem como as relações internas entre forças envolvidas na 

produção cultural. O que Oliveira apresenta é uma nova dinâmica da cultura que movimenta a 

economia, que por sua vez sustentava a permanência dos grupos teatrais. Quanto mais 
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ingressos eram vendidos, mais visibilidade tinham as peças, e consequentemente mais 

recursos tinham os Grêmios para apresentar novos espetáculos. A pergunta pertinente a essa 

afirmação é: quais eram então estas delimitações que os grupos de amadores sofreram que os 

fizeram se reinventar, passando do educativo para o lúdico?  

A primeira delimitação que percebemos nos noticiários dos jornais é a própria falta de 

salas. Com a chegada do cinema, e dada a ausência de um espaço único destinado a ele, as 

casas de teatro, (principal espaço de encenação dos grêmios), passam a reservar sua 

programação para as apresentações cinematográficas, diminuindo por sua vez as 

apresentações dos grupos teatrais. Além disso, o cinema traz um novo padrão de produção, o 

que também impulsionou o teatro a buscar uma nova roupagem para suas apresentações, 

como veremos mais adiante. A segunda delimitação é a política. Em um tempo de conversões 

estruturais na cidade feirense, a política era o seu maestro. E entendemos política como 

instrumento de realização do homem, como práxis urbana utilizada para mediar os confrontos 

cotidianos gerados nas relações sociais de uma cidade (OLIVEIRA, 2014). Em Feira de 

Santana as pessoas que possuíam altos cargos e também eram integrantes dos Grêmios, 

mantinham uma relação de troca com o teatro. Não que isso exclua a satisfação por estes ao 

encenar, mas essa relação definiam as linhas de atuação destes indivíduos. Eles encenavam 

como amadores e não como profissionais, em troca recebiam da sociedade uma aprovação e 

legitimação dos seus postos sociais. Por isso, manter os grêmios em atividade era de interesse 

destes integrantes.  

E observamos a importância da presença de pessoas ilustres nos grupos dramáticos, 

além da presença feminina no grupo amador, que era uma ideia ainda rejeitada pela sociedade 

da época. Nesse caso o foco na nota se volta para o lugar ao qual essas “senhorinhas” 

pertenciam, a “nata social”. Isso nos faz assimilar que para que o teatro seja “melhoradamente 

cultivado” também dependia de onde viria este “auxilio”, segue a nota:  

 

Os amadores do Rio Branco trabalham atualmente, pretendendo na primeira 

quinzena levar a cena um empolgante drama de Sílio Boccanera. Com eles 

trabalharão duas graciosas senhorinhas da nossa nata social, que se 

apressaram em auxiliá-los para que o teatro seja melhoradamente cultivado 

em nossa terra (GREMIO... 1922, p. 2)  

 

O jornal Folha do Norte, no ano de 1934, noticiou um drama apresentado pelo grupo 

Taborda intitulado Provas do crime. É de interesse ressaltar que nem todas as peças eram 

apresentadas e comentadas, mas apenas os dramas e aqueles que o jornal definia como 

relevantes. Esse drama em particular foi enaltecido pelo jornal, sinalizando a sensibilidade 
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artística que o grupo teve ao escolher a peça, que cumpriu a sua tarefa enquanto teatro ao 

tocar os corações e transmitir uma mensagem que fizesse com que seus espectadores não 

fossem indiferentes às causas “sensacionais” (CHRÔNICA... 1934, p. 02). Esta nota é 

complementada com a descrição da postura de cada integrante do grupo ao se apresentar. 

Pouco se fala, contudo, da peça em si, de modo que não é possível identificar o que seriam os 

aspectos “sensacionais” atribuídos à peça. 

Estes exemplos mostram como a divulgação das peças e os comentários tecidos sobre 

elas estavam ligados ao posicionamento político dos jornais e sua relação com alguns grupos, 

bem como à presença de pessoas pertencentes a ‘nata’ social nas peças. A política dos jornais 

selecionava e determinava um padrão que deveria ser seguido pelos grupos, e isto também se 

torna um fator para a transformação do caráter do teatro. Supõe-se, pois, que estas questões 

também suscitaram entre os grupos um ambiente de competição, que se evidencia pela 

quantidade das peças realizadas pelos diferentes grêmios, descritas mais adiante.   

 

2.1 As peças e a sua visibilidade nos jornais  

 

As peças dos grupos teatrais, como já foi dito, eram determinadas e escolhidas por 

seus integrantes, podendo ser dramas ou comédias, ainda que o drama gozasse inegavelmente 

de um maior prestígio social. A passagem do teatro normatizador para o lúdico, não fez perder 

a proposta política das peças, mas há um deslocamento da proposta do teatro. As peças que 

antes serviam diretamente como difusoras de condutas morais, mas sem conferir prestígio a 

quem as encenava, passam a ser consideradas como uma arte mais bem quista, como as 

citações já feitas assim o mostram, o que atrai figuras públicas para estes grupos, como por 

exemplo, Gastão Guimarães, Arnold Silva entre outros citados acima. Percebemos que até 

mesmo o posicionamento das notícias relacionadas ao teatro nos jornais muda, ganhando mais 

destaque e visibilidade.  

As peças poderiam ser anunciadas de diversas formas nos jornais. No jornal Folha do 

Norte, por exemplo, num dado momento, a divulgação ocorre em um tópico pequeno 

intitulado “diversões”, que era destinado às atrações culturais que ocorreriam na cidade 

durante a semana. Noutros casos, a divulgação foi feita em uma coluna onde era apenas 

colocado o nome das peças (uma abaixo da outra), em um único quadrante. Ou as peças 

poderiam vir em forma de resenha do redator que havia prestigiado a apresentação dos 

grupos. Fora destes casos o tema do teatro frequentemente aparecia como uma discussão da 
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prática teatral no Brasil. No jornal Folha da Feira a divulgação das peças era feita em textos 

corridos, não muito extensos, em colunas que geralmente vinham na segunda página.  

Charges e imagens relacionadas ao teatro também apareciam nos jornais. No ano de 

1931 no jornal Folha do Norte mostrou uma charge direcionada ao Grupo Taborda, intitulada 

“O ‘Taborda’ em perspectiva”, em uma coluna do jornal intitulada “Seção Livre”. Na charge 

aparece uma marcha fúnebre, levada pelos integrantes do grupo Taborda. Um de seus 

integrantes acredita-se que seja Ulisses Silva, vai à frente levando uma picareta, seguido pelos 

demais integrantes do grupo, vestidos com roupas de encenação e chorando. O caixão maior 

parece estar sendo levado, por Martiniano Carneiro, Alberto Boa ventura, Gilberto Costa e 

Aurélio Vasconcelos. Atrás, os outros integrantes do Grupo Dramático, (a assimilação a estes 

componentes foram realizadas por traços de suas fisionomias na vida real): 

 

 

                       Fonte: FOLHA DO NORTE. Feira de Santana, 30 de janeiro de 1932.  

 

A imagem sugere a morte ou o fim do grupo, mesmo não havendo texto relacionado à 

charge, pode-se associar a caricatura ao tempo em que o grupo dramático ficou afastado dos 

palcos, em um período de quase três anos. 

Como já vimos até aqui, nas décadas de 1920 e 1930 o número de peças sofreu altos e 

baixos. Nem todas as peças divulgadas tinham seus nomes ou o número dos seus atos citados, 

ainda mais se estas fossem comédias. Este, aliás, foi o gênero menos favorecido na década de 

1920, fato este ligado ao caráter conservador da dramaturgia e também à pouca difusão da 

comédia nos jornais. Não obstante, quatro importantes comédias foram citadas nos jornais na 

década de 1920, sendo estas: Esporte do demônio, apresentada em dois atos; Uma vitória de 

Cupido, com dois atos; Viúva das camélias, apresentada em 4 atos e  Importante e alta, 

apresentada em 6 atos (esta última apresentada pelo menos duas vezes, na década de 1920 e 
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de 1930). Na década de 1930 mais de oito comédias foram apresentadas, sendo algumas 

delas: Um marido de encomenda, apresentado em um ato; Meia hora de comando, com um 

ato; Xistosa, peça apresentada em dois atos; Meia hora de Comando, reapresentada em dois 

atos; A polícia a cavalo, Importante e alta e Rainha da moda.  

Apesar de não serem muito divulgadas como as peças de caráter dramático, as 

comédias ganham a simpatia dos grupos na década de 1930, especula-se que pelo seu caráter 

irreverente e pela possibilidade de ironizar realidades que permeavam o jogo de relações na 

sociedade, usando a sátira como ferramenta de expressão. A maioria das comédias nesse 

período era de autoria do grupo Salles Barbosa. O Taborda, por sua vez, ainda preferia manter 

o drama como estilo principal de apresentação, provavelmente por conta de seus integrantes 

transitarem mais intensamente em um meio social mais privilegiado. 

Na década de 1930, mais de 16 peças de dramas foram apresentadas sendo mais de 

oito delas pelo grupo Taborda. Foram estas: Advogado de honra, em 3 atos (peça do grupo 

Salles Barbosa); Herança do naufrago, em 3 atos (também do grupo Salles Barbosa); 

Gilberto, o marinheiro, em 7 atos (peça do Taborda); Esposa e mãe, em 3 atos (do grupo 

Taborda); Cego de amor, em 3 atos (do Salles Barbosa); Filho do adultério, em 3 atos (do 

Taborda); A filha do dragão, em 3 atos (do Salles Barbosa); Mistério na selva, em 3 atos (do 

Taborda); Esposa mátir, em 3 atos (do Taborda); Herança de um naufrágio, em 3 atos (do 

Salles Barbosa); Cabelo de fogo, em 7 atos; Almas em revolta, em 7 atos; Línguas viperinas; 

As provas do Crime, em 3 atos (do Taborda); Pavor dos fortes; Nhô manduca e Helena, entre 

outras. Os dramas mais noticiados na década de 1920 foram: João José, Milagres de Nossa 

Senhora da Luz, O flagelo da humanidade (uma peça destinada somente para os homens) e 

Dragão dos mares. Isso reforça a percepção de que as eventuais divergências (ou disputas) 

entre os grupos não residiam em distinções acerca dos valores estéticos ou dramáticos das 

peças. Tratava-se mesmo, como já foi pontuado, de embates por visibilidade social e política. 

E nesse sentido, disponibilizar uma peça para um grupo oponente, ou aceitar o desafio de 

encenar a obra de outrem, podia mesmo ser uma espécie de teste, uma prova de competência a 

ser exibida.  

Em raros momentos as peças têm seus roteiros descritos nas páginas dos jornais, 

particularmente no período aqui estudado. O que se pode perceber a partir dos breves 

comentários nos jornais é que, no ano de 1930, a comédia e o romance eram os gêneros mais 

escolhidos não somente pelos grêmios, mas também pelos filmes hollywoodianos projetados 

nas casas de teatro, ainda que também se registre a apresentação de romances, como Cego de 
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amor, que segundo o jornal Folha da Feira foi uma peça que arrancou suspiros do belo êxito 

que teve. É interessante refletir sobre o que era o “êxito” para os jornais, já que a opinião 

expressa neles não deve ser confundida automaticamente com apercepção do público em 

geral. O jornal Folha do Norte, ao falar das peças e fazer elogios às apresentações dos grupos, 

focava sempre em aspectos ligados a moral e a parte visual das apresentações. Na década de 

1930 dois dramas foram apresentados por grupos diferentes, o Taborda e o Salles Barbosa, 

ambos noticiadas pelo mesmo jornal, o Folha do Norte. Sobre o Taborda foi dito “O grêmio 

não tem medido esforços nem poupado despesas nas confecções do luxuoso cenário e do rico 

guarda-roupa” (GREMIO... 1933, p. 3). Já do grupo Salles Barbosa, ao que apresentou o 

drama Filho do adultério, o jornal sustentou que o público “[iria] apreciar no seu enredo um 

brilhante drama da alta moral de estilo rigorosamente nobre” (FILHO... 1933 p. 2) 

Percebemos que ambas as peças dramáticas são valorizadas darem ênfase a uma mensagem de 

cunho moralizante.  

Para ilustrar essa tendência pode-se ainda tomar os registros acerca do sábado, dia 13 

de novembro de 1933. Havia um ar de curiosidade e expectativa da plateia para assistir à peça 

tão divulgada, a tragédia Gilberto o marinheiro, encenada pelo grupo dramático Taborda, 

poeticamente descrita pelo jornal Folha da Feira como: 

 

Uma história trágica da perversidade humana e contra a vida laboriosa e 

honrada do pobre indefeso. 

Culmina a obra de um milionário que a sociedade abraça em homenagem às 

suas moedas, a sentença injusta do tribunal, que se desvia do seu caminho, 

em pleno cenário de direito. 

Salvo pela justiça terrena – justiça ingrata dos homens – o autor nefasta da 

miséria de um lar, não pode entretanto embargar a providencia da justiça de 

Deus, que aspirava para o momento fatal. Aniquilam a vítima às amarguras 

do cárcere. A ideia negrada o pobrio mina-lhe a existência. O desespero 

invade-lhe a alma. Leva-o por fim o exílio no destino da condenação informe 

o que o arrastam. 

O crime aponta o crime. E surge então depois de ter vencido as ondas do 

mar, o marinheiro valente. Venceu-as como um “Lobo do Mar”, marca então 

a mais emocionante odisseia de sua vida. 

E o mesmo homem, forte resoluto. Enfrenta o abismo como aprendeu a 

zombar das barroscas na vastidão do oceano. Tem sede de vingança, marcha 

contra o perigo em desforro da sua honra ultrajada. E vê então o criminoso, o 

seu algoz. Cheio de ânimo, vinga-se. (GILBERTO... 1933, p. 02) 

 

A história de Gilberto, o marinheiro, é a típica história de um herói intrépido. Que 

após enfrentar todos os impasses, quer no mar, quer na terra, reaparece com sede de vingança 

a quem lhe provocou o exílio. A linguagem poética, de quem narra o espetáculo e as partes 

escolhidas para serem narradas demonstram o interesse do redator. Esta peça foi a mais 
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anunciada tanto no jornal Folha da Feira, como no jornal Folha do Norte, por representar a 

volta do grupo dramático Taborda, que havia suspenso suas apresentações por um tempo. No 

jornal Folha da Feira, o espetáculo foi noticiado duas vezes antes de sua apresentação, e uma 

vez após o espetáculo, tendo, acerca deste, dito o articulista: 

 

Gostei, parece aliás que todos gostaram... E apesar de umas falhas que são 

bastante desculpáveis, esteve bom, ressalvas para o Sr. Manoel Costa 

Ferreira... A cena do encontro dos amigos no cárcere foi um tanto forçada 

pelos principais protagonistas. E aquele abraço estava um tanto rebarbativo, 

padece-se dizer que era abraço de cabeças. (O ESPETÁCULO... 1933, p. 2) 

 

Já o jornal Folha do Norte diz sobre a peça: 

            

história trágica de todos os dias, da perversidade humana contra a vida 

laboriosa e honrada do pobre indefeso. Taborda juntamente com seus 

amadores ofereceram a melhor interpretação que se já assistiu nos 

espetáculos levados a efeito ultimamente entre nós. (GILBERTO...1933, p. 

2) 

 

O contraste de ambos os comentários mostra como as colunas tecidas pelos jornais a 

respeito das peças falam mais das relações que os mesmos possuíam com os grupos e não do 

gosto popular em si.  

No caso do já mencionado romance. Cego de amor, peça de Carlos Cavaco, 

apresentada pelo grupo dramático Salles Barbosa no ano de 1923, a descrição feita pelo jornal 

Folha da Feira foi a de uma peça de “linguagem poética, arrebatadora, porém sem muita 

tragédia”. Ao tratar do grupo Salles Barbosa, o jornal em questão não poupava críticas aos 

artistas, ao que tudo indica, menos por zelo à dramaturgia em si do que por certo partidarismo, 

já que seus articulistas tinham notória envolvimento com um grupo rival, o Taborda. O teor 

dessa abordagem crítica pode de ser percebida na nota abaixo: 

 

A cena deste romance se passa na primavera, a história de Walter e Mayda 

através de seus gestos, não dando o colorido à expressão de mãe e filho. 

Flora a ceguinha insinuante e formosa que sonhou um coração para 

crucificá-lo. Simples, mas significativa foi a oferenda dos ramalhetes de 

rosas rubras ao seu eleito. 

Walter ao receber as flores da “luz de sua alma” faltou com a sofreguidão de 

acariciá-las aconchegá-las intimamente, cobri-las de beijos cálidos, num 

êxtase de um cego amor. 

Mayda, nesse ínterim, volta-se a plateia, indiferentemente, distraidamente, 

despercebidamente. A solicitação da cega para um guia acompanhá-la, 

neutralizou a morbidez observada. 

Mayda, a mãe torturada pela desvairia do filho, falou com certa 

sensibilidade, e Walter e Hélio dialogaram com vibração.  

A surdina, o canto solitário, e cavernoso da cega, sensibiliza. Sua voz, triste 

e superficial desperta a lembrança que fez sofrer e a saudade que faz matar. 
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Hélio o amigo de caráter impoluto, sem preconceito, sem convencionalismo 

e sem vilanim, organização estoica, ereta, as emoções tremendas “arbustre 

resistindo ao vendaval arraigou-se no papel de nobreza” 

A transformação brusca de Mayda ao despertar, lacrimosa ao lembrar-se que 

a deixou amargurada. “Impressionou vivamente, enquanto a narrativa 

pungente de que Flora não correspondia o amor de Walter, despertava 

comoção...” 

 

Ao se observar todas as peças aqui descritas, percebemos que o perfil destas na década 

de 1930 era de contraste em relação aos anos iniciais da década de  1920, e principalmente 

aos anos anteriores a esta década, período estudado por Sampaio (de 1892 a 1912), e que 

ocorreu uma clara passagem do caráter educador do teatro, para o lúdico.  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O início do século XX foi efervescente para cidade de Feira de Santana, período no 

qual transformações alcançaram diversos âmbitos da dinâmica da cidade e da população 

feirense. Ao analisarmos as décadas de 1920 e 1930, foi possível perceber que estas 

transformações também alcançaram a prática teatral. Nos anos iniciais da década de 1920 o 

teatro ainda guardava feições educativas cultivadas desde fins do século anterior, exortando a 

população a adequar desde os seus padrões de fala a seu comportamento, para assegurar a 

ordem e a civilização. Após alguns anos, nos quais o teatro sofreu uma queda de frequência 

por conta da chegada do cinema, ainda que a temática moralizante permaneça tendo espaço, 

as peças teatrais incorporaram novas técnicas e roupagem às suas apresentações, investindo 

mais em um caráter lúdico, romanceado, que contrastava com o teatro do início dos anos 

1920, quando a natureza dramática das encenações eram mais valorizadas.  

Em paralelo, a política sempre esteve presente nos palcos do teatro, direcionando a 

dinâmica dos grêmios por detrás das cortinas, assim como a imprensa, ferramenta política, 

que serviu também para promover ou não estes grupos teatrais. Os jogos de interesse se 

cruzam na fronteira da arte, e oferecem ao público uma história que é porta-voz dos anseios 

de diferentes grupos sociais.  

 

 

 

 

Fontes documentais (Acervo Museu Casa do Sertão/UEFS)  
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• A ALMA e o sentimento judaico vistos através do seu teatro. Folha do Norte. Feira de 

Santana, p. 4, n. 1224, 31 jan. 1931.  

• O THEATRO nacional não periclita e nelle acaba de aparecer uma nova “estrella”. 

Folha do Norte. Feira de Santana, p. 3, n. 1239, 15 abr. 1933. 

• TEATRO e cinema são irmão. Folha do Norte. Feira de Santana, p. 4, n. 1432, 26 dez. 

1936. 

• FUNCÇÃO dramática do “Salles Barbosa”. Folha da Feira. Feira de Santana, p. 4, n. 

269, 27 nov. 1927. 

• GRUPO dramático “Taborda”. Folha da Feira. Feira de Santana, p. 4, n. 267, 13 nov. 

1933. 

• O “TABORDA” vai dar seu segundo espetáculo. Folha da Feira. Feira de Santana, p. 

1, n. 276, 4 dez. 1933. 

• O “TABORDA” vai dar seu espetáculo de arte e luxo. Folha da Feira. Feira de 

Santana, p. 1, n. 314, 14 out. 1934.  
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04 dez. 1932. 
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1236, 25 mar. 1933. 
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ago. 1925. 

• GRÊMIO Rio Branco. Folha do Norte. Feira de Santana, p. 1, n. 644, 19 ago. 1922. 

• CHRONICA teatral. Folha do Norte. Feira de Santana, p. 1, n. 1414, 22 ago. 1936. 

• GRUPO dramático Taborda. Folha da Feira. Feira de Santana, p. 4, n. 267, 13 nov. 

1933. 

• FILHO do adultério. Folha da Feira. Feira de Santana, p. 1, n. 301, 9 de jul. 1933.  
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