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Arte e Consciência:
os festivais operários no Rio de Janeiro

emecêMemória é Luta! 

          Resgatar a obra artística dos trabalhadores anarquistas 
no primeiro terço do século passado é uma tarefa hercúlea 
e, obviamente, não pretendemos fazê-lo no exíguo espaço 
do nosso Emecê. Queremos apenas destacar e despertar na 
cabeça de nossos leitores a imensa importância que o teatro, 
a música e a cultura 
desempenharam na 
formação de pelo me-
nos duas gerações de 
militantes anarquistas e 
suas famílias, bem como 
o entrelaçamento do 
sindicalismo revolucio-
nário com as inúmeras 
manifestações artísticas 
desenvolvidas pelos 
anarquistas do Rio de 
Janeiro nesse período. 
Antes do raiar do sécu-
lo XX, desembarcaram 
no Brasil, junto com os 
imigrantes europeus, o 
anarquismo, o sindica-
lismo revolucionário e 
toda uma rica tradição de cultura operária que aqui floresce-
ram, absorvendo uma enorme gama de influências locais e da 
própria mistura de origens desses imigrantes. Simultaneamente 
à organização dos trabalhadores em associações de classe e 
ao aparecimento da imprensa operária, surgiram nas primeiras 
décadas do século passado inúmeros grupos de teatro social 
e musicais, que envolveram um sem número de trabalhadores 
e seus familiares. 

          No início dos anos 20, existiam no Rio de Janeiro diver-
sos agrupamentos dramáticos e musicais, tais como o Grupo 
Arte e Instrução, o Grupo de Teatro Social, o Grupo Dramático 
Germinal e a Orquestra Social 4 de Abril, sendo que os dois 
últimos ao se fundirem em dezembro de 1920, formaram o 
Grupo Artístico Renovação1. Em 1923, apareceu o principal 
grupo dramático e musical operário da cidade até os anos 30: o 
Renovação (Theatro e Música). Este, em suas bases de acordo2, 
apresentava como um dos seus objetivos “batalhar ao lado das 
organizações obreiras, disseminando idéias para o advento de 
uma sociedade nova, de indivíduos livres e iguais em atribuições 

e direitos” e prometia “esforçar-se pelo alavancamento moral 
das diversões públicas em geral e, particularmente, pelas que 
são proporcionadas aos trabalhadores, fomentando por todos 
os meios a execução de programas teatrais, musicais e literários 
opostos aos que são organizados atualmente pelos monopoliza-

dores do Teatro. E isto 
porque o teatro que é 
uma grande escola, só 
tem prestado para o 
rebaixamento moral e 
embrutecimento das 
massas, com a exibição 
de revistas, operetas e 
maxixes que em vez 
de despertarem aos 
homens sentimentos 
nobres de humanidade, 
lhes provocam a em-
briaguez luxuriosa dos 
sentidos, arrastando-os 
aos bacanais, aos pros-
tíbulos e ao crime, em 
vez de os impelir para 
o amor, para o trabalho, 

para o aperfeiçoamento próprio e da espécie.” O Renovação, 
“ainda para dar cumprimento às presentes bases de acordo, 
logo que os seus recursos o permitam, criará escolas racionais 
para instrução e educação dos trabalhadores, bem como da 
língua auxiliar internacional, - Esperanto - para o entendimento 
e aproximação da família obreira de todo o mundo.”

          O Renovação era constituído por dois órgãos autôno-
mos: o Quadro de Amadores (Corpo Cênico) e a Orquestra, 
sendo administrado por uma comissão de cinco membros eleita 
semestralmente, formada por secretário-geral, bibliotecário, 
tesoureiro e dois secretários adjuntos, um de cada órgão.  Do 
Corpo Cênico participavam além das famílias Matera, Soares 
(de Primitivo Raimundo Soares, mais conhecido como Floren-
tino de Carvalho) e Oiticica (José Oiticica era ensaiador), mui-
tos militantes importantes da época, como Domingos Passos, 
José Rezza, Antonio Leite e Marques da Costa.  Da Orquestra, 
ensaiada por Affonso da Silva, podemos citar o anarquista ucra-
niano Ossep Stefanov (violinista) e o militante da construção 
civil Henrique Ferreira, que além de maestro tocava violoncelo 



e violino3. Os membros da Orquestra do Renovação também 
produziam músicas, como o hino revolucionário Anarquia, escri-
to por Affonso Rodrigues e, nos muitos festivais em que esteve 
presente, emocionava o público com as clássicas Internacional, 
Filhos do Povo e o Canto dos Trabalhadores.

         Muitas peças compostas por anarquistas foram encenadas 
pelos quadros de amadores não só do Renovação, como de 
muitos grupos dramáticos anteriores.  Podemos citar o clássico 
A Greve de Inquilinos de Neno Vasco; Miséria, de Manuel Mos-
coso; O Exemplo, de Mota Assunção; Ideal Fecundo e Pró-Pátria 
de Zenon de Almeida; Palácio em Ruínas de Vicente Llorca e 
Primeiro de Maio, de Pietro Gori.

         Segundo depoimento de Amílcar dos Santos4, barbeiro 
e ator amador, o Renovação organizava também piqueniques 
de confraternização em Paquetá, Ilha do Governador, Niterói, 
Floresta da Tijuca, e até na distante Pedra de Guaratiba. O grupo 
também foi precursor das práticas de alimentação saudável, 
então denominada de Naturismo.

         Como um bom exemplo para ilustrar as atividades de 
teatro social anarquista no Rio de Janeiro, podemos focalizar 
o Grande Sarau Literário-Musical de Propaganda Social e de 
Confraternização Proletária5, típico festival de propaganda e 
de lazer, organizado pelos próprios trabalhadores no dia 12 
de maio de 1923 na sede dos gastronômicos, à Rua Buenos 
Aires, 235. Este começou com o público entoando O Sol dos 
Livres (canção libertária com letra de Santos Barbosa e música 
de E. di Cápua) acompanhado pela orquestra, seguido de uma 
breve conferência de Marques da Costa. Na sequência da 1ª 
parte do evento, a pequena América Matera (filha do anarquista 
italiano Pedro Matera) declamou a poesia Liberdade; o operário 
maleiro Antônio Vaz, fundador do Laborista Esperantista Grupo, 
proporcionou à platéia a peça Um Monólogo (muitas vezes Vaz 
declamava, por 10 minutos, um texto em esperanto); o ope-
rário gastronômico Manuel Pereira entoou A Voz do Povo e, o 
ator português Julio Moreno, o famoso e apreciado monólogo 
dramático O Cavador (de Avelino de Souza). A 2ª parte do fes-
tival consistiu em uma tômbola (sorteio) e leilão de objetos 
oferecidos pelos trabalhadores, sendo a renda revertida para 
o sindicato e para a edição do livro Da Escravidão à Liberdade, 
de Florentino de Carvalho. A 3ª parte começou com Pedro 
Matera entoando um canto de sua autoria, seguido pela famosa 
peça O Sertanejo Rebelde, pelo Grupo Dramático 1º de Maio e, 
novamente, Julio Moreno cantando com o acompanhamento 
da orquestra o Fado das Mãos, que emocionava a todos. Encer-
raram o festival as famílias Matera e Soares: Angelina Soares 
(esposa de Florentino) declamou a poesia A Canalha, e suas 
filhas Mathilde e Pilar, respectivamente, Os Lobos (de Gomes 
Leal) e Rebeldias; e as pequenas Nair e Ilma Matera, duas poesia 
anticlericais, Deus e Vade Retro. Destaca-se nesse festival, como 
eu quase todos os outros do período, o forte conteúdo social 
e o intenso envolvimento das famílias operárias, tanto nas 
apresentações como na organização e na assistência.

          Em uma época em que a jornada de trabalho era supe-
rior a 12 horas diárias, em que os sábados eram “dias úteis” 
(para os patrões!) e os salários miseráveis, os festivais operá-
rios além de terem sido a maior opção de lazer para a família 
operária, foram verdadeiras escolas onde os trabalhadores 

conscientes e seus filhos puderam vislumbrar a esperança de 
um mundo novo.

Renato Ramos

1 RODRIGUES, Edgar. O Anarquismo na Escola, no Teatro, na Poesia. Rio 
de Janeiro:  Achiamé, 1992.
2 Seção Trabalhista do jornal A Pátria, 27 de dezembro de 1923.
3 RODRIGUES, Edgar, obra citada.
4 RODRIGUES, Edgar, idem.
5 Seção Trabalhista do jornal A Pátria, 11 de maio de 1923.

Evento Proudhon 200 anos
Agente de toda uma militância e de um vasto pensamento 
libertário, na verdade o fundador do que hoje se compreen-
de como anarquismo, Pierre Joseph Proudhon teve os 200 
anos de seu nascimento (que aconteceu a 14 de janeiro de 
1809) relembrados no Colóquio 200 Anos de Proudhon. O 
evento foi realizado nos dias 26 e 27 de maio no auditório da 
Biblioteca Central da UNIRIO e na sala Evaristo de Moraes 
do Arquivo da Memória Operária do Rio de Janeiro no IFCS/
UFRJ. Sua organização esteve a cargo de comissão composta 
pelo Núcleo de Pesquisa Marques da Costa (NPMC), CIRA-
Brasil, do Grupo de Estudos de Anarquismo da UFF,  do Núcleo 
de Estudos em Educação Brasileira (NEB,NEPHEB/UNIRIO), 
do Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Arquivo de 
Memória Operária do Rio de Janeiro (AMORJ/UFRJ). Objeto de 
um “esquecimento” sistemático ou de tentativas de distorção 
de seus conceitos nos meios acadêmicos ou político-sociais, o 
anarquista de Besançon teve durante dois dias inteiros diversos 
aspectos de sua obra analisados, como Proudhon e a Dialética 
(pela professora da UNIRIO-NEB-NEPHEB/UNIRIO Ângela 
Maria Sousa Martins), O Mito da Classe Produtiva em Proudhon 
(por Leo Vinicious Maia Liberato, pós-doutorando da USP), 
A Contribuição de Proudhon para o Brasil (por Milton Lopes, 
jornalista, pesquisador do anarquismo, integrante do NPMC e 
do CIRA-B), Crítica à Propriedade pelos Movimentos Sociais (por 
Rafael Borges Deminicis, mestrando da Universidade Estadual 
do Norte Fluminense e membro fundador do GEA-NEC-UFF), 
Proudhon e a Franco-Maçonaria (por Robledo Mendes da Silva, 
mestrando em educação pela UNIRIO, membro do NPMC 
e do CIRA-B), Proudhon e a Educação (por Silvério Augusto 
Moura Soares de Sousa (mestre em educação pela UNIRIO). 
Em outubro próximo, realizaremos um evento sobre o educa-
dor anarquista Francisco Ferrer y Guardia, fundador da Escola 
Moderna, fuzilado pelos fascistas em 1909.

Núcleo de Pesquisa Marques da Costa 
de Site Novo

Reformulado, o site do Núcleo de Pesquisa Marques da Costa 
encontra-se em constante atualização. Lá é possível encontrar 
os artigos produzidos pelo grupo e os informativos Emecê em 
PDF para download. Além disso, em breve estarão disponíveis 
para acesso artigos históricos de destacados militantes do 
movimento operário, como José Oiticica, Domingos Passos e 
também Marques da Costa. 
visite: http://marquesdacosta.wordpress.com 


