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VIDA CULTURAL EM SANTA MARIA: O CASO DA ESCOLA DE TEATRO 
LEOPOLDO FRÓES (1943-1983) 

 

A autora desenvolveu a pesquisa como requisito final para obtenção do título de 
mestre em História das Sociedades Ibéricas e Americanas, pela Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

A obra procura resgatar a história da Escola de Teatro Leopoldo Fróes, na cidade de 
Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, tendo como pano de fundo a própria cidade, 
onde busca o contexto histórico do trabalho. 

A pesquisa divide-se em três capítulos, atendo-se o primeiro a apresentar dados 
históricos da cidade e sua modernização urbana. 

O capítulo dois é palco do surgimento da Escola de Teatro Leopoldo Fróes, suas 
dificuldades e suas conquistas. 

No terceiro capítulo, denominado “O palco, os personagens e o espetáculo...”, são 
historiadas cada uma das quarenta peças encenadas pela Escola, de forma linear, 
concretizando assim o produto final do trabalho. 

O objetivo da pesquisa teve o propósito de resgatar a trajetória e as realizações 
artísticas de um grupo de teatro amador na cidade de Santa Maria, entre os anos de 1943 e 
1983, reconstituindo parte da vida cultural dessa cidade, a partir da atuação desses atores. 

A pesquisadora gozou de um privilégio muito grande ao poder conviver, ainda que por 
pouco tempo, com seu maior colaborador nessa pesquisa: o Sr. Edmundo Cardoso, um dos 
fundadores e dirigente da Escola de Teatro. 

Capítulo I – O cenário: Santa Maria – Processo Histórico e Práticas Culturais 

A autora demonstra uma afeição natural pela cidade, pela forma como desenvolve o 
cenário de sua pesquisa, detendo-se excessivamente na descrição, o que não deixa de ser 
benéfico ao leitor, dada a agradabilidade que a leitura trás com a riqueza dos detalhes, a 
clareza dos dados e o entusiasmo demonstrado no trabalho de pesquisa. 

A história de Santa Maria é dividida em três períodos, sendo o primeiro, o período em 
que o núcleo urbano esteve vinculado às atividades militares de fronteira, o segundo, quando 
se torna centro da malha ferroviária do Rio Grande do Sul e passa a ser alvo de grande 
modernização urbana, e o terceiro, que, com a instalação da Universidade Federal de Santa 
Maria, a primeira universidade federal em uma cidade do interior, dá à cidade o perfil de 
cidade universitária. 

É nesse cenário que o grupo de amantes da ribalta vai desenvolver as suas atividades, 
a sua trama, baseada em personagens, palco e espetáculos. 
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O mundo dos espetáculos em Santa Maria é marcado por duas atividades que se 
assemelham e se distanciam quanto ao propósito de proporcionar lazer e cultura: teatro e 
cinema; aquele, produzido de forma artesanal e este, em escala industrial. 

O cinema foi avançando e ocupando o espaço cênico, o que acabou encurralando o 
teatro, cujas peças precisavam ser encenadas em palcos emprestados pelos cine-teatros.  

O golpe maior, todavia, ainda estava por vir, quando, na década de 50, foi introduzida 
a televisão no Brasil, que, sendo de usufruto privado, retirou as pessoas do circuito social da 
cultura. 

Capítulo II – A trama: O caso da Escola de Teatro Leopoldo Fróes 

A pesquisadora resgata, inicialmente, a trajetória do teatro brasileiro, desde a 
influência portuguesa, durante o Brasil Colônia, até os anos 80. 

Embora estimulada a partir do Segundo Reinado, a arte teatral no Brasil só ganhou 
ares experimentais e buscou a profissionalização a partir da década de 30, haja vista que o 
Estado, sob a República, não favorecia a política cultural até a época. 

Com o advento da Primeira Guerra Mundial, que isolou, de certa forma, o Brasil da 
Europa, os atores brasileiros começaram a amadurecer modelos próprios de interpretação, ao 
mesmo tempo que atores estrangeiros, impossibilitados de retornarem a seus países, 
começaram a realização de vários espetáculos ao ar livre, fomentando assim a dramaturgia 
brasileira, mas, foi no início do século XX, após a Semana da Arte Moderna, que surgem em 
São Paulo e Rio de Janeiro, manifestações de um teatro operário. 

Finalmente, em 1937, o Governo Federal criou, por decreto, o Serviço Nacional de 
Teatro, e em maio de 1940, foi efetivamente fundada uma companhia teatral no Brasil: A 
Companhia de Teatro Brasileira. 

Foi nesse contexto político do Estado Novo, quando ocorreu o efetivo 
comprometimento do Estado com o desenvolvimento das artes, que, em 10 de dezembro de 
1943, em reunião no salão da antiga Faculdade de Farmácia, foi fundada a Escola de Teatro 
Leopoldo Fróes, consolidando o teatro amador santa-mariense. 

Em 1952 a Escola de Teatro começou a elaborar a idéia da construção da sede própria. 
Foi o momento de amadurecimento da Escola, que deixou a visão pragmática e investiu numa 
linguagem cênica mais apurada, dando preferência aos textos de maior relevância cultural. 
Nesse contexto cabe salientar a conclusão da autora de que esse era um conflito sem solução, 
uma vez que o desenvolvimento cultural da cidade impulsionava um amadurecimento no 

campo das artes, mas o restrito desenvolvimento econômico estabelecia claros limites para o 

crescimento de um mercado de artes. 

O sonho da construção do teatro nunca se efetivou. No terreno doado pelo governo 
municipal em 1952, para esse fim, permanecem, até hoje, as fundações iniciadas em 1961. 

De acordo com os registros pesquisados pela autora, o imóvel foi devolvido à 
Prefeitura Municipal de Santa Maria em 17 de abril de 2001, e, nove dias depois, a Escola de 
Teatro Leopoldo Fróes, foi oficialmente dissolvida, embora tenha encerrado suas atividades 
em favor da arte em 1983. 

Após o desenrolar da saga do teatro propriamente dito, a pesquisadora desenvolve 
mini-biografias dos atores que fizeram parte da Escola nos seus quarenta anos de existência, a 
começar pelo seu patrono, o ator carioca Leopoldo Fróes. Segue-se à biografia de Edmundo 
Cardoso, ator, fundador, diretor e idealizador da Escola, as, não menos importantes, biografias 
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de seus colaboradores, atores e atrizes que, de uma forma ou outra, tiveram suas vidas 
intimamente ligadas à da Escola de Teatro Leopoldo Fróes. 

Capítulo III - O Palco, os personagens e o espetáculo: Peças encenadas pela Escola de 
Teatro Leopoldo Fróes. 

As peças encenadas pela ETLF se constituem em 40 textos distribuídos entre comédias 
e dramas, destinados ao público infantil e adulto, que eram apresentadas na cidade de Santa 
Maria, nos palcos do Cine Independência, Cine Imperial, Instituto Olavo Bilac, Colégio 
Centenário e demais salas em que se pudessem propiciar tais espetáculos, uma vez que a 
Escola não conseguiu construir sua sede própria. Destes, onde mais se apresentou foi no Cine 
Imperial, que emprestava o palco para a Escola somente as segundas e terças-feiras. 

A autora reitera a inediticidade da pesquisa, haja vista não haver sido feita, até a data, 
nenhum tipo de registro ou levantamento das peças encenadas pela Escola de Teatro Leopoldo 
Fróes. 

A partir deste ponto, a obra relata cada uma das quarenta peças encenadas pela Escola, 
extraídas dos dossiês existentes no acervo particular do Sr. Edmundo Cardoso: 

1. Saudade (1943): comédia; estréia da Escola, em 30 de julho de 1943; a peça trata do 
amor entre pessoas velhas; 

2. Compra-se um marido (1943): comédia; sátira dos costumes modernos; 

3. Deus lhe pague (1944): comédia dramática; crítica que os socialistas faziam ao 
capitalismo; 

4. Marido número cinco (1944): comédia; casal burguês com dificuldades financeiras 
resolve casar filho tímido com moça rica; 

5. Os divorciados (1944): comédia; divórcio; 

6. Maria Cachucha (1945): comédia; o conforto da riqueza e a liberdade da pobreza;  

7. Feitiço (1945 e 1977): comédia romântica; casal ideal enfrenta problemas, logo 
resolvidos pelo feitiço; 

8. A barbada (1945): comédia; as dificuldades financeiras de um funcionário público 
no Rio de Janeiro;  

9. Pertinho do céu (1945): comédia romântica; dificuldades financeiras de um casal 
apaixonado; 

10. Era uma vez um vagabundo (1947): comédia; sobre a farsa do casamento, ditado 
por interesses familiares; 

11. Pense alto (1947): comédia sentimental; trata do drama das convenções sociais; 
manter as aparências; 

12. O burro (1948): comédia; cita teóricos do capitalismo e da psicanálise, com a 
pretensão de uma denúncia social; 

13. O Calcanhar de Aquiles (1948): comédia; sobre costumes, com fundo moralista; 

14. Lar, doce lar (1949): comédia; visão bem-humorada sobre as mazelas da vida 
doméstica da pequena burguesia; 

15. Avatar (1960): comédia; troca de corpos/almas através de magia; 

16. É proibido suicidar-se na primavera (1951): comédia; a trama se desenvolve em 
um sanatório, onde as pessoas se internam com o fim específico de se suicidar; 
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17. A raposa e as uvas (1952-55): comédia; metáfora do eterno anseio do homem pela 
sua liberdade; 

18. As bodas do diabo (1952-55): fantasia; imaginação e criação; 

19. Curvas Perigosas (1953-54): drama; as distorções do caráter humano; 

20. Espectros (1954-55): drama; traição e inconveniências familiares; 

21. A camisola do anjo (1956): comédia; essencialmente engradaçada; 

22. Delito na Ilha das Cabras (1956): comédia; com fundo moralista, sobre a 
inexistência do direito de julgar o seu semelhante; 

23. Está lá fora um inspetor (1957): crítica; denúncia à hipocrisia social; 

24. O casaco encantado (1959): infantil; as peripécias de um alfaiate do rei que lhe 
costura um casaco enfeitiçado, que faz pular quem o veste; 

25. Pluft, o fantasminha (1960): infantil; a vitória do bem contra o mal; 

26. O Caixa que foi até a esquina (1961): drama; farsa sobre a moral e os bons 
costumes; 

27. Via Sacra (1961): drama poética; a história de Cristo; 

28. O cavalinho azul (1963): infantil; sonho versus realidade; 

29. O asilado (1963): sátira cômica; sátira às ditaduras latino-americanas da época; 

30. Roleta paulista (1966): drama; a desagregação familiar em ambiente de classe 
elevada; 

31. A falecida (1967): tragicomédia; obsessão pela morte; 

32. Maria minhoca (1968): comédia infantil; triângulo amoroso com final feliz; 

33. Pic-nic no front (1969): comédia; mistura de inocência e ferocidade; 

34. A história do zoológico (1969): comédia dramática; a luta absurda de dois 
desconhecidos pela posse de um banco da praça; 

35. A canção dentro do pão (1970): comédia; triângulo amoroso tendo como pano de 
fundo a tomada da Bastilha, Paris, 1789; 

36. A revolta dos brinquedos (1971-72): comédia infantil; de caráter pedagógico, 
ensina as crianças a respeitarem seus brinquedos; 

37. Soraya, posto dois (1973): comédia; trata das aspirações humanas atuais e das 
questões pertinentes à urbanização e modernização das cidades; 

38. Dona patinha vai ser miss (1975): infantil; exclusivamente de entretenimento; 

39. Dona Maroquinhas Fru-fru (1978): infantil; exclusivamente de entretenimento; 

40. Joãozinho anda pra trás (1983): comédia infantil; exclusivamente de 
entretenimento; 

Considerações Finais 

Com ou sem seu sonhado teatro, os artistas da Escola de Teatro Leopoldo Fróes 
encenaram seus espetáculos por quarenta anos. A agremiação teve suas crises, houveram 
mudanças de rumos no repertório a ser encenado, mas o objetivo ideal foi alcançado: 
vincular-se à vida teatral brasileira e expressar-se na sua linguagem. 
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A pesquisadora logrou excelente êxito na sua obra, resgatando a memória da Escola de 
Teatro Leopoldo Fróes. A riqueza dos detalhes e o empenho da autora em buscar cada 
minúcia, leva o leitor aos palcos das encenações, e o coloca a imaginar que o espetáculo 

continua... 
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