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RESUMO 

 

Esta pesquisa observa os figurinos de bailados como possíveis objetos da arte que contam 

histórias a partir de suas concepções conceituais e formais. Os bailados aparecem, neste estudo, 

como base para investigação da década de 1930, no Brasil, especialmente entre os anos de 1933 

e 1934, quando dois artistas brasileiros, Flávio de Carvalho (1899-1973) e Cícero Dias (1907-

2003), participam da criação de figurinos para o “Bailado do Deus Morto” e “Jurupary”, 

respectivamente. As apresentações aconteceram nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 

separadamente, e revelam como a modernidade artística desenvolvia-se em cada um destes 

centros urbanos em meio às tensões do período. Nesta perspectiva, os dois artistas, já 

amplamente pesquisados por outros estudos em suas atividades de pintores, são revelados, aqui, 

por meio dos figurinos, focando no aspecto da transferência entre as artes, compreendendo 

como o figurino é influenciado pelos “pincéis” e até que ponto o trabalho como figurinista 

determinou suas trajetórias artísticas.  

 

Palavras-chave: Figurino; Flávio de Carvalho; Bailado do Deus Morto; Cícero Dias; Jurupary; 

1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research looks at “bailados” costumes as possible objects of art that tell stories from their 

conceptual and formal conceptions. The “bailados” appear in this study as a basis for 

investigation of the 1930s in Brazil, especially between the years 1933 and 1934, when two 

Brazilian artists, Flávio de Carvalho (1899-1973) and Cícero Dias (1907-2003), participated in 

the creation of costumes for “Bailado do Deus Morto” and “Jurupary”, respectively. The 

presentations took place in the cities of São Paulo and Rio de Janeiro, separately, and reveal 

how artistic modernity developed in each of these urban centers amid the tensions of the period. 

In this perspective, the two artists already widely researched by other studies in their activities 

as painters, are revealed, here, through the costumes, focusing on the aspect of interchange 

between the arts, understanding how the costume is influenced by the “brushes” and until point 

the work as a costume designer determined his artistic trajectories. 

 

Keywords: Costume; Flávio de Carvalho; Bailado do Deus Morto; Cícero Dias; Jurupary; 

1930.  
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INTRODUÇÃO 

 

A exposição “Cícero Dias – um percurso poético 1907 – 2003” foi o ponto de partida 

para o desenvolvimento desta pesquisa. Em meio aos trabalhos pictóricos do artista, essa 

revelava a participação de Cícero Dias (1907-2003) em figurinos de bailados. A princípio, tal 

mostra estimulou a investigação das diferentes experiências articuladas pelo artista, além da 

tradição das belas-artes, na pintura, em especial, já repleta de estudos e análises. Dentre os 

figurinos apresentados, o bailado “Jurupary”, na apresentação de 1934, foi o escolhido pelos 

organizadores da mostra. 

A partir disso, a ideia cresceu e oportunizou a abertura para o interesse em relação a um 

maior número de artistas que tivessem seguido caminhos semelhantes ao de Cícero Dias, 

buscando a participação em bailados na criação de figurinos. O recorte histórico foi 

determinante para delimitar quais seriam os artistas que caberiam nesta abordagem. Seguindo 

a primeira escolha, “Jurupary”, um bailado realizado em 1934, no Rio de Janeiro, como parte 

de um programa de implantação de bailados “tipicamente brasileiros”, justamente uma daquelas 

com as quais tive contato na exposição dedicada a Cícero Dias, parecia substancial a procura 

por um contraponto. Ocorreu que o “Bailado do Deus Morto”, de Flávio de Carvalho (1899-

1973), em 1933, completaria o esquema. Em paralelo, os dois contariam sobre um período da 

história do Brasil, a década de 1930, repleta de transformações, que estruturaram a 

modernização do país e corroboraram, cada um a seu modo, na busca identitária artística e 

culturalmente.  

Os dois artistas fazem parte, nesta pesquisa, de uma época que iniciara de uma grande 

crise que abalou o mercado de arte com a quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929, e a agitação, 

em nível mundial, de propostas de lideranças mais autoritárias (ALMEIDA, 2004). As 

preocupações formais das artes passariam a ser, de certa forma, abafadas por problemas 

“maiores”.  

 

O Brasil não é exceção. O mundo vê-se imerso, a partir dos anos 30, em 

preocupações sociais e econômicas da maior gravidade, e les années folles da 

década anterior parecem distantes. Não há mais, nos anos 30, a preocupação 

com a ruptura, com a academia ou com a linguagem formal renovada. Voltam-

se todos para a problemática das massas. A pintura social está por toda a parte: 

no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e no México, de onde vem 

impulso maior de inspiração para toda a América; na Europa, com o fascismo, 

pintura social-nazista; ou na URSS, stalinista. (AMARAL, 2006, p. 135). 
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Amaral elucida sobre um movimento reagente às turbulências do período em que a 

maioria dos pintores recorreu a uma pintura social, em que temos grandes nomes do 

modernismo brasileiro envolvidos. Tarsila fizera a obra “Operários”, em 1933, Cândido 

Portinari pintara “O Mestiço”, em 1934 - além de sua vasta obra dedicada a uma releitura do 

papel do trabalhador na história do Brasil. As duas datas, 1933 e 1934, conferem com as datas 

dos bailados O “Bailado do Deus Morto” e “Jurupary”, respectivamente. Neste sentido, o 

estudo desses trabalhos de Flávio de Carvalho e Cícero Dias são valorosos por mostrarem outras 

facetas da arte do período, por meio de dois conjuntos de figurinos idealizados para os bailados 

analisados nesta pesquisa. Expandem, ambos, a afirmação de Amaral para outros 

acontecimentos que constituem a arte daquele tempo. Em geral, Carvalho e Dias seguiram a 

direção análoga ao tema social em evidência naquele momento, entretanto, (o que nos interessa 

aqui) realizados em outra plataforma: no palco. Análogos no tema, porém distantes na forma, 

por um lado, Dias submetera-se formalmente à indumentária dos povos indígenas e buscara 

elaborar um figurino que atenderia à comunicação aproximada ao representado. Carvalho, por 

seu turno, fora na contramão, pois caminhara para a rebeldia, o choque, o transtorno visual em 

seus representados. Nenhum deles acolhera a pintura social literalmente como temática 

principal nesta fase e, ainda, experimentaram outro medium.  

Esta pesquisa se justifica ao escolher os figurinos que, muitas vezes, ficam “abafados” 

pela conjuntura do teatro, do balé, da performance, mas que podem agregar uma série de 

concepções para além dos movimentos artísticos mais comumente reconhecidos de uma época, 

como aqueles relacionados a arquiteturas, pinturas ou esculturas.   

Utilizando o figurino como um fio condutor, procura-se estimular a diversidade da 

história e exibir novas interpretações que, por sua vez, são vitais para edificar e multiplicar 

saberes. Isso mostra a oportunidade no exame do assunto, costurando as fontes para a 

construção da história da arte e saindo dos cânones, onde o figurino é um possível objeto 

artístico que revela sobre os artistas, os materiais, os contextos culturais e o intercâmbio e 

conhecimento sobre as artes.       

Deste ponto, precisou-se investigar o que é o figurino, qual sua origem, como se 

constitui na contemporaneidade, sua relação social - tanto no corpo que habita quanto no corpo 

que assiste -, e sua força comunicadora dentro do espetáculo.  

Há diversas aplicações do termo “figurino”. O trabalho de Graça Maria da Silva Santa 

Clara esclarece o vocábulo a partir de definições de diversos autores e da etimologia das 

palavras muitas vezes atribuídas ao figurino, tais como: indumentária, vestuário e traje. A autora 

começa explicando sobre elasticidade do conteúdo ao mencionar Manuela Bronze, que afirma: 
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 [o figurino] ultrapassa com facilidade o âmbito do vestuário, que encontramos 

nos discursos políticos e nas conversas sociais, assumindo aí o valor de 

paradigma ou de regra. [...] No teatro e nas artes cênicas em geral, o figurino 

implica, em definitivo, a concepção e a realização do Vestuário de um 

personagem. (BRONZE apud CLARA, 2018, p. 98).  

 

Clara segue na investigação sobre o Vestuário e pontua que o mesmo vem do “latim 

vestuariu, com o significado de roupa usado por uma pessoa.” (CLARA, 2018, p. 98). Como 

sinônimo dos dois outros termos, Indumentária e Traje: 

 

A palavra indumentária carrega um sentido mais erudito, até pela sua origem. 

Indumentum em latim significa cobertura, passando ao italiano indumento, 

palavra que tanto pode significar roupa que se usa, como, em Botânica, a 

cobertura externa de um vegetal. [...] [Traje tem] origem do latim trahere, com 

muitas traduções, entre as quais trazer, atrair, tração. Ou seja, algo que pode 

ser relacionado com a dinâmica da Moda. Traje é utilizado de forma mais 

restritiva que os outros dois sinônimos acima referidos, como quando se refere 

a um traje de cerimônia. [...] Traje em cena entra nesse conceito restritivo, 

como uma forma de vestir destinada a compor uma personagem. (CLARA, 

2018, p. 99). 

 

Sua tentativa, dentre seus paralelos terminológicos, estabelece-se finalmente ao 

entender a dimensão da linguagem e influências trazidas por culturas dominantes. A introdução 

do termo figurino aconteceu na França, onde o vocabulário popularizou-se junto à massificação 

da Moda, operada mais evidentemente a partir do século XIX.  

Por um longo período, o ator, bailarino e performer subiram ao palco com roupas de 

cena que pertenciam aos seus próprios guarda-roupas, sem confundir-se com suas roupas de 

uso cotidiano - confeccionadas por eles mesmos ou terceiros sob seus comandos -, como 

integrante do seu corpo emprestado à cena. (LANDIS, 2007, p. 1-4). A mudança de pensamento 

é apontada no teatro naturalista que: 

 

busca de uma adequação mais profunda do figurino à personagem, analisando 

seu aspecto psicológico e social. [...] torna-se um depoimento sobre a pessoa 

que o usa e, indiretamente, sobre o panorama no qual aparece. (MUNIZ, 2004, 

p. 21).  

 

Enfim, o pensamento moderno é determinante na nova situação para o traje em cena 

através dos manifestos e conceitos da vanguarda artística.  

Com o tempo, fortalecido e ganhando espaço, o figurino aperfeiçoa-se no palco, 

emancipando-se (resguardando a sua condição de existência vinculada ao corpo do ator, 

bailarino ou performer em todo o contexto do espetáculo). Esta liberdade acarreta, na concepção 
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do traje, em dois aspectos - a caracterização mimética ou a caracterização poética -, como 

esclarece Adriana Vaz Ramos:  

 

Há a ação criativa que produz uma construção de caráter histórico ou 

referencial, cuja elaboração pode anteceder o espetáculo a ser criado. É o caso 

dos figurinos de determinada época ou de determinada região geográfica, por 

exemplo. Essa criação busca mimetizar o real e, em geral, tem um caráter 

técnico acentuado. [...] indicam algo que se relaciona com um ‘modelo ou 

exemplo’. [...] Há outra forma de organizar a caracterização visual de atores 

que produz aparências inusitadas, muitas vezes sem linearidade histórica ou 

qualquer outro referente existente, porém construídas em íntima sintonia com 

a obra em que estão inseridas, e produzem conhecimento, porque instigam o 

receptor a desvendar seus significados. [...] Não busca mimetizar o real e 

tampouco observa a linearidade histórica ou geográfica. São criações oriundas 

do processo conjunto de elaboração de cena e somente podem ser 

compreendidas dentro de tal contexto artístico, de modo relacional. [...] é fruto 

de um projeto originado em um processo criativo e não apenas deriva de um 

modelo anteriormente programado. (VAZ RAMOS apud VIANA, 2012, p. 

89-90). 

 

Dentro destes aspectos de execução, o figurino permeia etapas do conceito à 

materialização que estão relacionadas ao seu criador e intenções no espetáculo. O figurinista 

delega se o traje será criado diretamente no corpo do ator ou bailarino através da adaptação de 

materiais ou vai se originar a partir do desenho de croqui. Ele requer a pesquisa de materiais 

que melhor se comportem na narrativa, bem como na sua interrelação com outros elementos 

que compõem a cena, como a luz, movimentação, etc. Desta dinâmica se delibera as cores, 

formas, texturas, volumes e demais componentes do traje. Segundo as definições de Graça 

Maria da Silva Santa Clara: 

  

O figurino comporta duas realidades. A primeira diz respeito à sua expressão 

gráfica, e esta, desde o seu modesto nascimento em papel, tem tido suportes 

cada vez mais diversos, desde o clássico e já referido papel até a expressão 

visual em computador, utilizando, portanto, desde o mais elementar riscador 

ou lápis à mais complexa tecnologia. Esta forma de expressão, enquanto modo 

de materialização de uma ideia, constitui em si mesma uma obra de arte, e 

como tal é apresentada em museus, exposições e mostras - da mesma forma 

que um estudo para uma pintura é, em si, uma obra de arte. [...] A outra 

realidade é a própria materialização do figurino enquanto objeto, quer em si 

mesmo, quer enquadrado num espaço cênico. O objeto tem um valor 

intrínseco que lhe vem não só do material aplicado, mas sobretudo pela forma 

como ele transmite a quem o vê a ideia imposta pelo encenador ou diretor, 

desenvolvida pelo figurinista, trabalhada pelo executante. (CLARA, 2018, p. 

102). 
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Estas realidades, como citadas, são elementos imprescindíveis na clareza da jornada do 

figurino e colaboram na análise destes possíveis objetos artísticos como atos criativos.  

Um ponto central está na relação figurino e corpo. Ainda que considerado um elemento 

externo anexado ao corpo humano, ele se tornará corpo à medida em que a personagem 

necessitar dele como parte da sua expressividade e ação. A sociologia do corpo amplia-nos essa 

visão a partir da compreensão da corporeidade enquanto estrutura simbólica, onde o corpo vai 

além de um conjunto de órgãos ordenados por um sistema. 

 

O estudo sociológico das técnicas do corpo é uma via proveitosa com a 

condição de esclarecer, para não cair num dualismo elementar, que mesmo 

sendo o corpo uma ferramenta, ele continua sendo o “fato homem” e depende 

então da dimensão simbólica. O corpo não é um simples objeto técnico (nem 

mesmo o objeto técnico). Além disso, a utilização de certos segmentos 

corporais como ferramenta não torna o homem um instrumento. Os gestos que 

executa, até os mais elaborados tecnicamente, incluem significado e valor. 

(LE BRETON, 2012, p. 44). 

 

Deste ponto de vista, o figurino corporifica-se. Não há personagem nem espetáculo sem 

ele. Como exemplo, se o figurinista escolher a nudez como mensagem, essa será materializada 

como o figurino.  

A autora Beatriz Ferreira Pires reforça a definição ao enfatizar as mudanças externas 

como reflexos de manifestações internas e vice-versa. O ator da peça, o performer ou o bailarino 

utiliza-se dos elementos do traje em cena para comunicar sentimentos, sua história, sintomas 

não apresentados no diálogo ou na narração, entretanto, relevantes às atitudes e decisões ao 

longo do espetáculo. Também, na construção de personagem, muitas vezes a indumentária 

coloca-o em contato com sentimentos que precisam ser despertados e, enfim, o figurino se 

constrói a partir de elementos dessa construção inicial.  

 

Sabemos que antes de qualquer opinião, estética ou não, é a sensação que nos 

invade, e que a base de todas as nossas sensações é o corpo físico. É através 

dele que estabelecemos nossas relações com tudo o que é externo a nós, e é 

através dele que, mesmo inconscientemente, se manifesta tudo o que é interno 

a nós. Podemos dizer que todas as mudanças corporais, das mais simples às 

mais elaboradas, refletem uma mudança de comportamento, de entendimento, 

uma mudança de alma. Quando o indivíduo quer mudar sua aparência, seja 

através de elementos externos a ele, ou não, na verdade quer exteriorizar uma 

mudança que ocorreu, ou que está ocorrendo, internamente. É claro que o 

inverso também é verdadeiro: toda interferência aplicada ao corpo vai resultar 

numa alteração no espírito. Essas mudanças tanto podem ser demonstradas 

através de pequenas, como de grandes alterações. (PIRES, 2001, p. 14). 
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Na história da indumentária, vemos essa relação explícita e como a silhueta humana é 

remodelada pelo traje. No modismo das crinolinas, as saias ganham estruturas de aço e ampliam 

a parte inferior do corpo (Figura 1). No desfile da Comme des Garçons de Primavera/Verão da 

costureira japonesa Rei Kawakubo, em 1997, sua criação confronta a ideia de corpo e traje 

estabelecida pela Moda e insere assimetrias e formas angulares que extrapolam o espaço-corpo, 

promovendo questionamento sobre a beleza na deformidade (Figura 2). Na exposição de 

Bernard Rudofsky, no Moma, em 1944, a anatomia humana muda em consonância ao que 

vestimos (Figura 3). São as visões sociais que a roupa imprime. O que existe, nessa relação, são 

as partes expostas e apresentadas ao público. O figurino segue esta lógica. 

 

 

Figura 1 – Crinolina. Sem data. Artigo online. Dimensões indeterminadas. Fonte: Site História da Moda: Lingerie 

Histórica – Parte 4: Crinolina/Cage. 

  



17 

 

 

 
Figura 2 - Desfile de Primavera/Verão 1997 da Comme Des Garçons. Ano: 1997. Artigo online. Dimensões 

indeterminadas. Fonte: 5 Moments a Rei Kawakubo Exhibition Should Include: the japonese designer is the next 

subject of the Costume Institute’s iconic Met exhibition.   

 

 
Figura 3 - Pé deformado, molde de sapato, sapato e molde imaginário deformado. Pé deformado, molde de sapato, 

sapato e molde imaginário deformado. Ano: 1947. Reprodução fotográfica. Dimensões indeterminadas. Fonte: 

Livro “Are clothes modern? An essay on contemporary apparel”.  
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Por fim, cabe salientar a memória e a multidisciplinaridade do figurino. Nas palavras de 

Filipa Carolina Carvalho Martins:  

 

é através da memória que o figurinista convoca sentido histórico ao figurino, 

situando-o num tempo e espaço. Servindo-se de um conjunto de códigos ou 

de signos cujo significado despoleta por sua vez um conjunto de imagens que 

acionam o reconhecimento por parte do espectador. Nesse raciocínio, 

compreendemos o figurino enquanto ferramenta expressiva para a 

comunicação de mensagens visuais. O figurino é, desta forma, capaz de 

elucidar questões intrínsecas à História, valendo-se do valor simbólico, de 

acordo com a subjetividade que se pretende fazer valer perante a percepção do 

espectador. (MARTINS, 2014, p. 25).  

 

Valendo desta potência comunicativa proporcionada pelo figurino ao transitar entre o 

presente, passado e futuro, somadas às suas áreas de interlocução, o figurino mostra-se uma 

disciplina relevante, justamente por suas conexões diversas.  

Elucidadas, ainda que brevemente, as questões essenciais na sugestão de objeto artístico 

que será analisado, seguimos a pesquisa para entender efetivamente o que o figurino revela 

sobre os artistas que os criaram, formal e conceitualmente. Esta questão será abordada no 

segundo capítulo, onde falaremos sobre o “Bailado do Deus Morto”, de Flávio de Carvalho, 

traçando a correspondência entre a fonte da criação do bailado a partir de textos filosóficos 

criados pelo próprio artista e sua tradução cênica, aclarando como as descrições textuais 

materializam-se nos figurinos das personagens em cena.  

Diante das especificidades deste trabalho do artista, busca-se as influências, 

identificadas em suas Experiências anteriores, seu envolvimento com o Movimento 

Antropofágico, as especulações em espetáculos de dança apresentados na cidade de São Paulo, 

as quais o artista ilustrou e opinou e, principalmente, a publicação comemorativa, em 1973, 

sobre o Bailado, intitulada “Origem do Deus Animal”. Ainda, o segundo capítulo aprofunda as 

informações sobre os trajes em cena, analisando seus traços, materialidade e simbologias 

correlacionados à feitura pictórica do artista.     

Já no terceiro capítulo, o exame volta-se para o bailado “Jurupary”, de Cícero Dias, 

comparando o ritual de Jurupari, originário dos povos indígenas, ao balé de influência russa 

coreografado pelo bailarino Serge Lifar (1905-1986). As observações de Dias sobre os artefatos 

indígenas expostos no Museu Nacional do Rio de Janeiro, na época, concebem-se no figurino 

do bailado.   

Este capítulo é fundamentado na verificação do processo de pesquisa do artista, 

detalhando como a artesania dos povos indígenas transforma-se em inspiração/referência nos 
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desenhos criados por Dias para as personagens de “Jurupary”. Finalmente, a análise concatena 

o seu relato pessoal, a repercussão em periódicos da época, os seus desenhos de estudo de 

figurinos e as fotografias do espetáculo, reconhecendo qualidades do artista no feitio dos trajes.  

A posição dos figurinos junto às demais criações dos artistas investigados, estipulando 

formalmente a transmissão dos seus conhecimentos de desenho e pintura, é vista, nesses 

mesmos capítulos, como a busca pela compreensão da individualidade e da originalidade de 

cada artista e como estas aparecem em criações de trajes. 

Antes desses exames nos figurinos e bailados propriamente ditos, foi preciso explorar 

em que contextos estavam inseridos. A relação com o quadro histórico aparece no primeiro 

capítulo, indicando o que são os bailados, o contexto da década de 1930, com ênfase na situação 

artística e cultural em que os bailados se inseriam, em particular, nas cidades em que foram 

apresentados: Rio de Janeiro e São Paulo. Tais evidências exibem a intenção na elaboração 

destes bailados, os temas em relevância no período e os motivos de suas recepções, boas ou 

ruins, perante a sociedade local.  

A abordagem desta pesquisa revela uma metodologia de análise de fontes primárias 

escritas e visuais, assim como de análise bibliográfica, que consultou periódicos e desenhos da 

década, biografias dos artistas, catálogos de exposições referentes às suas obras e trajetórias, 

visita aos museus e galerias pautadas nos artistas, contato com especialistas da obra de Cícero 

Dias e Flávio de Carvalho, e leitura de análises e ensaios sobre o decênio de 1930 a partir de 

historiadores e historiadores da arte. Esta investigação foi amparada, também, pelas publicações 

dos próprios artistas, Dias e Carvalho, que escreveram sobre suas vivências artísticas ainda em 

vida. A pesquisa, no entanto, desenvolveu-se, principalmente, a partir da análise de imagens 

dos figurinos dos bailados. O conteúdo relatado, portanto, serviu como base do eixo central 

para compreender os figurinos como obras significativas no âmbito da história da arte. Podemos 

afirmar, igualmente, que este trabalho lança mão de um estudo comparativo entre duas obras, 

dois bailados, ocorridos num pequeno intervalo de tempo, em duas importantes cidades 

brasileiras, especialmente no que se refere a seus figurinos, idealizados por dois relevantes 

artistas brasileiros. Esta análise comparativa permitirá evidenciar contrastes e semelhanças 

entre as duas obras como diferentes respostas fornecidas pelos dois artistas diante das 

vertiginosas transformações que o Brasil vivia na década de 1930. 
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1 BAILADOS NO RIO DE JANEIRO E EM SÃO PAULO DE 1930 

 

Os bailados são manifestações que podem ser consideradas como intermediárias entre a 

dança e o teatro. Em outras palavras, são composições coreográficas teatrais, entendidas, 

também, como uma flexão do balé, por possuírem características próprias, menos engessadas 

às técnicas rigorosas do balé, em decorrência de uma maior aproximação à encenação teatral. 

(BAILADO, 2019). O termo bailado eclode a partir das traduções, cuja explicação seria “uma 

tradução do outro, francês, ballet. O caminho de suas traduções, que parte do italiano balletto, 

forma diminutiva de ballo, já emblematiza as transformações sofridas por essa forma de dança 

cênica ao longo da história.” (PEREIRA, 2002, p. 72). 

Os figurinos que serão analisados nesta pesquisa conferem duas propostas de bailados 

completamente distintas em diversas instâncias. Foram realizados, respectivamente, por dois 

artistas que trabalharam no Brasil de 1930, Flávio de Carvalho e Cícero Dias, singulares em 

suas abordagens artísticas, as quais refletem suas diferentes trajetórias. 

Flávio de Carvalho nasceu em Valinhos, entretanto, ainda sem completar um ano de 

idade, sua família mudou-se para São Paulo. Permaneceu na cidade algum tempo e, ainda 

jovem, foi com a família para a Europa. Transitou por Paris e concluiu os estudos na Inglaterra. 

Envolveu-se com as artes plásticas em toda a sua temporada acadêmica, mas, por pressões da 

família, formou-se em engenharia civil. Carvalho voltou ao Brasil apenas em agosto de 1922 

para uma breve visita ao Rio de Janeiro, afinal, logo se estabeleceria em São Paulo novamente. 

Na ocasião, visitou o evento de Exposição Internacional em comemoração ao Centenário da 

Independência na então capital carioca. Chegara, deste modo, seis meses após ter ocorrido a 

Semana de Arte Moderna, em São Paulo. De qualquer forma, trazia consigo a vontade 

vanguardista que encontraria reflexos em alguns de seus contemporâneos. Não demorou em se 

atualizar dos acontecimentos e propor novidades modernas em diálogo às vontades dos artistas 

e apreciadores das artes. O envolvimento com o figurino foi acontecendo lentamente. Fez 

trabalhos na área da sua formação, depois migrou para o jornalismo e, por fim, estabeleceu-se 

nas artes plásticas, pintando e esculpindo figuras expressionistas. O figurino apareceu 

articulado ao seu fazer multifacetado, o qual, como idealizador e diretor do “Bailado do Deus 

Morto”, em 1933, também criou os cenários para o espetáculo. (TOLEDO, 1994). 

Cícero Dias fez o caminho contrário ao de Carvalho. Viveu no Brasil até formar-se e 

iniciar como artista. Dias nasceu em Escada, Pernambuco. Passou a infância na fazenda da 

família, onde construiu uma atividade artística original que, mais tarde, seria interpretada por 
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críticos de arte como surrealista. Para ele, era apenas a realidade mágica do interior da fazenda 

e da sua infância. Quando jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro a fim de cursar arquitetura, 

curso que não concluiu. A pintura encantou-lhe e logo foi reconhecido pelas habilidades 

artísticas entre os modernistas cariocas. (DIAS, 2011). A situação de troca de ideias e vivências 

com estes artistas culminou na produção de figurinos. Foi repentina a participação de Dias com 

os trajes em cena, ao passo que partiu de convite das seguintes personalidades: primeiro, de 

Mario de Andrade (1893-1945) para o bailado Maracatú do Chico Rei e, posteriormente, para 

“Jurupary”, em 1934, a pedidos de Heitor Villa-Lobos1 (1887-1985). Ambos eram criações 

alheias à tradição de arte que Dias seguia, a pintura e a aquarela. Entretanto, Dias aceitou sem 

hesitar os convites e aprendeu o ofício de figurinista junto aos parceiros envolvidos nos 

projetos. (MATTAR, 2017). 

Esta breve exposição que antecede à análise mais detida que faremos adiante sobre a 

criação dos trajes em cena dos bailados estudados já demonstra os contrastes entre os dois 

artistas. Justamente o contraste entre suas criações interessa-nos como forma de compreender - 

de forma dicotômica - como os dois artistas abordaram o problema e o desafio do figurino. Suas 

criações partem de referências de arte distintas, em situações destoantes e em contextos de 

atuação diversificados, embora ambos imersos na realidade brasileira dos anos 1930. É a este 

último, o contexto, que daremos atenção para esclarecer alguns aspectos de suas criações para 

os trajes. O ambiente em que cada um se colocou para as suas produções de arte parecem refletir 

em suas ideias. Dias criou os figurinos de temáticas indígenas a partir da pesquisa em artefatos 

dos povos originários expostos no Museu Nacional do Rio de Janeiro, destinados ao projeto de 

bailado de um grupo consolidado em Paris, dentro dos balés russos, que viriam se apresentar 

no Brasil, coreografados pelo famoso bailarino, Serge Lifar, e musicados pelo importante 

músico moderno brasileiro Heitor Villa-Lobos. A obra de Villa-Lobos escolhida por Lifar foi a 

composição Choros nº.102. 

 
1
 Considerado ainda em vida o maior compositor das Américas, Heitor Villa-Lobos compôs cerca de 1.000 obras 

e sua importância reside, entre outros aspectos, no fato de ter reformulado o conceito brasileiro de nacionalismo 

musical, tornando-se seu maior expoente. Foi, também, através de Villa-Lobos, que a música brasileira se fez 

representar em outros países, culminando por se universalizar. (MUSEU VILLA-LOBOS, 2019). 
2
 O trabalho de Júlia Zanlorenzi Tygel esclarece-nos questões sobre a música do bailado “Jurupary” ao explanar 

detalhes compositivos de Villa-Lobos além da sua função como artista nacionalista, o qual exigia que a música 

tivesse condições de “lapidar elementos dessas fontes puras do folclore de forma culta ou erudita, como forma 

simbólica – e decorrentemente prática – de “domar” as forças naturais do povo para construir uma sociedade 

educada.” (TYGEL, 2012, p. 2283). A obra foi criada com um misto de orquestra e coro em 1926 e, portanto, 

seguiria os pensamentos do período, mais do que quando fora apresentado, em 1933 e 1936. “o Choros No.10 

apresenta uma fusão dos três elementos formadores da cultura brasileira, conforme descritos por Mário de Andrade 

(1972): indígena, africano e europeu. Na obra, elementos musicais característicos marcam essas referências: um 

canto original dos índios Parecis (Salles, 2009); instrumentos de percussão de origem africana, como o reco-reco 

e o caxambu; instrumentação e diatonicismo europeus. Esses três universos mesclam-se no decorrer da obra, 
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Já Flávio de Carvalho, por sua vez, criou os figurinos para uma obra original, de sua 

autoria, com atores desconhecidos, tratando de temas sobre a psicanálise em um drama que 

brincava com luzes e sombras e objetos de cena metalizados e simbolistas, nada tradicionais. 

Como veremos, o conceito do bailado em que Dias se envolveu conferia um tom didático ao 

público sobre seu passado e herança, ao contrário de Carvalho, que provocou no público uma 

confusão mental que pretendia fazê-los pensar sobre as consequências do futuro da 

modernidade. “Jurupary” resultava de um programa oficial que depois viria a ser acolhido pelo 

Governo de Getúlio Vargas3, enquanto o “Bailado do Deus Morto” provinha de um grupo 

independente que envolvia a expertise de artistas brasileiros querendo abrir os horizontes da 

arte nacional.  

 
culminando em uma sonoridade que alude a uma escola de samba (Salles, 2009). […] O motivo indígena, que 

baseia todo o segundo movimento do Choros No.10, é tratado de forma coerente à lógica de sua própria essência, 

ou à lógica que o senso comum e provavelmente o compositor teriam dessa essência: de maneira repetitiva e 

constante durante todo o movimento, sofrendo pequenas alterações. O motivo é reiterado principalmente pelo coro, 

reforçando a idéia de conexão com cantos indígenas tradicionais (na percepção ou tradução do compositor). […] 

Durante as ocorrências dessa melodia, ocorrem mudanças de textura e instrumentação, além de intervenções 

frásicas paralelas, de forma semelhante ao que ocorre em uma performance de música popular: a forma e estrutura 

melódica geral se mantêm, e há muitas variações de textura construídas pelas variações, improvisações e interações 

entre os intérpretes em tempo real. […] O único elemento musical no segundo movimento do Choros No.10 que 

se comporta de maneira “européia”, ou seja, de forma ligada à idéia de desenvolvimento, é uma melodia criada a 

partir do motivo indígena original, que ocorre em vários momentos do movimento. […] As transformações do 

motivo indígena original para a formação dessa melodia envolvem especialmente alterações de ritmo e altura. […] 

A melodia em contraponto é uma variação do tema invertido, faltando uma nota, e também diatonicizado 

melodicamente. […] Dos elementos de referência indígena, européia e africana, o motivo indígena é certamente o 

que baseia o movimento inteiro, estando presente o tempo todo como camada sobre a qual desenvolvem-se os 

demais elementos. […] A impressão que fica é que, a despeito do que ocorre à sua volta e das possíveis adaptações 

necessárias à sua continuidade, o elemento indígena mantém-se constante em sua essência, preservando sua própria 

lógica interna de mudança. […] De forma análoga, em sentido inverso, o fato de a melodia “européia” ser 

construída com base no motivo indígena é também bastante significativo, como se houvesse nela uma tentativa de 

interpretação do outro sob seus próprios paradigmas. […] A letra da canção popular Rasga o Coração, como 

apontado em Salles (2009), se parece aludir à paixão carnal, tem na verdade o significado de paixão cristã – 

ambigüidade que se relaciona com essas trocas de sentido entre culturas européias e indígenas, e que resulta em 

interpretações diversas de um lado e de outro. A sonoridade final da peça e seu padrão de repetição, quando essa 

melodia ocorre, alude provavelmente à sonoridade das escolas de samba recém-criadas à época (Salles, 2009), ou 

quem sabe os blocos de carnaval. Essa alusão pode representar, de certa forma, o único lugar possível de encontro 

e trocas simbólicas entre as culturas formadoras da sociedade brasileira: os centros urbanos, sendo a sua música, 

à época rechaçada e diminuída, a verdadeira síntese possível da cultura brasileira. […] Essa obra pode ser vista 

como alegoria da construção de uma identidade nacional não pelas mãos ocidentalizantes e educativas do artista 

culto, mas pelo respeito do artista às dinâmicas intrínsecas originais dos elementos populares e tradicionais, que 

dialogam de forma complexa e se influenciam mutualmente além da capacidade de controle da lógica ocidental.” 

(TYGEL, 2012, p. 2283-2290). 
3
 Os Bailados Nacionais do programa de Getúlio Vargas configuram-se a partir de 1939 no período que se 

estabelece como Estado Novo. “A primeira temporada, além de ser a primeira oficial, apresenta talvez o primeiro 

bailado brasileiro cujo tema é a figura do negro, tema tão caro ao Modernismo e aos movimentos a ele posteriores; 

já na segunda temporada, de 1943, os temas dos bailados já são mais abrangentes: ao lado da figura do negro, 

aparecem ainda o índio e o sertanejo, o que demonstra uma clara modificação do que se entendia como sendo o 

brasileiro dentro da perspectiva estadonovista; e, por fim, as ideias defendidas, na mesma época, pela então 

conhecida “criadora do bailado nacional”, Eros Volúsia, ganham eco na ideologia política defendida neste 

período.” (PEREIRA, 2002, p. 73). 
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Ambos mostraram facetas diferentes de como o Modernismo se desenvolveu no Brasil 

na década de 1930. Monica Pimenta Velloso esclarece como o Modernismo não aconteceu de 

forma homogênea por questões de territorialidade, alianças e afetos construídos da memória de 

formação do país:  

 

Desde o início do século XX, movimentos culturais relacionados ao advento 

de uma sensibilidade modernista vinham acontecendo em várias cidades 

brasileiras. Ocorre que as dinâmicas e os ritmos culturais desses lugares 

necessariamente não condiziam com o perfil urbano e tecnológico-industrial 

de São Paulo. A coexistência do arcaico e do moderno marcando distintas 

temporalidades era uma realidade na vida cultural brasileira. (VELLOSO, 

2010, p. 28).  

 

E persiste afirmando que o Modernismo:  

 

 [...] irradiara-se por vários estados do Brasil, propiciando a composições de 

grupos em torno de discussões que provocavam movimentos, manifestos, 

revistas além da difusão de ideias e práticas na vida social. [...] Poucos sabem 

que o Manifesto Futurista foi publicado pela primeira vez em junho de 1909, 

em jornais nordestinos como o Jornal de Notícias, de Salvador e no A 

República, de Natal. (VELLOSO, 2010, p. 26). 

 

A dimensão proposta por Velloso corrobora no entendimento da diversidade artística do 

país iniciada no começo do século XX e coloca-nos a par do pensamento da arte brasileira, dos 

que a produziam e demais envolvidos, e do que culminou na década de 1930 e as manifestações 

características daquele período.  

Uma destas manifestações foi a busca pela identidade nacional. Isso estabeleceu forte 

influência, direta ou indireta, nos temas dos bailados e, consequentemente, nos figurinos criados 

pelos artistas. No Rio de Janeiro, onde aconteceu o bailado “Jurupary”, a identidade nacional4 

buscou referências na literatura romântica do índio como herói nacional e os bailados 

funcionaram como implementadores deste conceito. (PEREIRA, 2002, p. 75). São Paulo, onde 

ocorreu o “Bailado do Deus Morto”, trataria a modernidade de forma diferente, respondendo à 

ideia de identidade nacional com o movimento antropofágico (ANEXO I), resgatado das 

culturas indígenas e aplicando como metáfora artística. (LEITE, 2019, p. 33). 

 
4
 O tom nacionalista ocupou a atenção de Carlos Gomes, sobretudo na década de 1850, na construção de uma 

“ópera brasileira”, o que logrou êxito no Brasil e no exterior, com O Guarany. Todavia, por mais nacionalista que 

a produção tenha sido, a música era essencialmente italiana. Não havia marca de uma música indígena “original”. 

Dentre as iniciativas após Gomes, o autor Roberto Wagner Pereira menciona Alberto Nepomuceno e Francisco 

Braga, também no século XIX. No século XX, a primeira geração anunciou-se com Heitor Villa Lobos, a segunda 

geração se estabeleceu com Lorenzo Fernandez e Francisco Mignone e a terceira com José Siqueira.   (PEREIRA, 

2002, p. 85-87) 
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Os povos indígenas não vieram por acaso como um grande assunto da fase modernista. 

Segundo Mary Del Priore e Renato Venancio, a ideia retrocede ao período do Império. Eles 

descrevem esse trecho da história com uma informalidade necessária no agrupamento de tantas 

informações aparentemente dispersas que resultaram em ideias essenciais do Modernismo 

brasileiro. Inicia quando, “em meado do século XIX, a capital do Império viu surgir uma nova 

moda cultural: a de procurar vestígios de antigas civilizações que teriam existido no interior do 

Brasil antes da chegada de Cabral.” (PRIORE e VENANCIO, 2016, p. 170). O esforço 

linguístico acontece em paralelo a esta ação, a qual comparava vocábulos indígenas aos de 

antigas civilizações, legitimando a origem euroasiática dos índios tupis-guaranis. O empenho 

de tais investimentos na pesquisa de um passado glorioso tinha o motivo da definição da 

identidade nacional brasileira. A elite imperial, para sua defesa, precisava desta nacionalidade 

com características próprias, todavia, a falta de uma unidade homogênea das três raças 

identificadas – branca, negra e indígena – promovia o diálogo sem resolver o problema. Outra 

problematização estava no rompimento que os portugueses teriam com a Europa ao se 

definirem como brancos brasileiros. A interpretação positiva de trabalhar o tema seria a dos 

povos indígenas. Assim, os brancos brasileiros “descendiam de uma antiga civilização que teria 

migrado para o Novo Mundo e entrado em decadência, regredindo ao estado de selvageria.” 

(PRIORE e VENANCIO, 2016, p. 174).  

Estas atribuições baseavam-se numa ancestralidade de “alta cultura”, ao mesmo tempo 

em que a característica de decadência daria aos portugueses um ímpeto civilizatório necessário 

ao país. Nesta tradição minuciosamente elaborada, o brasileiro poderia se sentir valorizado 

pelas memórias indígenas de “nobreza, a generosidade e a bravura do mundo antigo, valores 

que não existiam mais nas sociedades contemporâneas.” (PRIORE e VENANCIO, 2016, p. 

175). Enquanto isso, o negro permanecia marginalizado em meio à implementação dessas 

concepções idealizadas de uma identidade brasileira unificada, baseada nos povos indígenas. 

Os autores defendem que esse “intricado debate” se estende em “boa parte da literatura 

brasileira do século XIX” destacando o florescimento do Romantismo no Brasil que, em 

oposição às teorias evolucionistas, classificavam as nações como diferentes entre si - elemento 

imprescindível nesta construção identitária. Não bastasse a proposição, era necessário divulgá-

la de modo pedagógico. Couberam às misturas de “arqueologia com poesia, linguística com 

romance de folhetim, pintura com ópera” (PRIORE e VENANCIO, 2016, p. 176) determinar a 

origem do brasileiro.  
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Enfim, Aracy Amaral ampara-nos no desenrolar dessa história a partir das 

comemorações do Centenário da Independência, o qual oportunizou o encontro com a história 

do país e o desdobramento de uma arte nacionalmente moderna: 

 

Os preparativos para a comemoração do Centenário da Independência em 

1922 acirrariam os ânimos nativistas. Desde a Primeira Guerra Mundial, a 

fundação da Liga da Defesa Nacional, liderada pelo poeta Olavo Bilac, 

chamaria a atenção para a importância do sentido cívico. Do ponto de vista 

artístico, o intelectual e escritor Oswald de Andrade, já em artigo de 1912, 

reclamaria características nacionais para a arte do país, reivindicando uma 

forma de expressão que não fosse arte acadêmica consagrada na Europa. 

(AMARAL, 1998, p. 22).  

 

Os ecos desta identidade brasileira não ressoavam de maneira análoga nos dois 

territórios analisados, carioca e paulistano. A declaração expressionista de Anita Malfatti, em 

suas primeiras exposições individuais de arte, marcou a interpretação do Modernismo no país5. 

Na tentativa de traçar um paralelo do âmbito internacional da arte à produção dos artistas 

brasileiros, a associação aos movimentos expressionistas influenciou a arte nacional como 

motores da modernidade.  

 

Anita Mafatti, “o estopim do Modernismo”, foi estudada em sua fase 

fundamental, em análise detalhada, por Mário da Silva Brito. E, antes mesmo 

da sua exposição que marcaria época, em dezembro de 1917, Anita já expusera 

em 1914, de volta de seus estudos na Alemanha. E ela própria reconhece que 

reunia já essa mostra a semente do que seria posteriormente desenvolvido e 

exposto em 1917: “Esta minha exposição de 1914 era composta de estudos 

expressionistas feitos no ateliê de Lovis Corinth; realmente já era a semente 

do que seria o trabalho apresentado então.” [...] A catalisadora do movimento 

foi Anita. (AMARAL, 1998, p. 96). 

 

A revolução de Anita aconteceu em São Paulo, e Mário de Andrade opina sobre como 

no Rio de Janeiro não se teria repercutido a exposição na mesma intensidade se lá ocorresse, o 

que desencadearia um atraso do início do Modernismo brasileiro, no modo como este se 

estabeleceu: 

 

É mesmo de assombrar como o Rio mantém, dentro da sua malícia vibrátil de 

cidade internacional, uma espécie de ruralismo, um caráter parado tradicional 

muito maiores que São Paulo. O Rio é dessas cidades em que não só 

permanece indissolúvel o ‘exotismo’ nacional (o que aliás é prova da 

 
5
 Além de Anita Malfatti, Lasar Segall e Di Cavalcante também tiveram suas contribuições na mesma década com 

inovações em suas pinturas e, em especial Di, com suas caricaturas, que auxiliaram na chegada das vanguardas ao 

país e na mudança de chave para o modernismo. 
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vitalidade do seu caráter), mas a interpenetração do rural com o urbano. Coisa 

já impossível de se perceber em São Paulo. Como Belém, o Recife, a Cidade 

do Salvador; o Rio ainda é uma cidade folclórica. E São Paulo o exotismo 

folclórico não frequenta a rua Quinze, que nem os sambas que nascem nas 

caixas de fósforo do Bar Nacional.” Conclui: “Ora, no Rio malicioso, uma 

exposição como a de Anita Malfatti podia dar reações publicitárias, mas 

ninguém se deixava levar. Na São Paulo sem malícia, criou uma religião. Com 

seus Neros também… O artigo ‘contra’ do pintor Monteiro Lobato, embora 

fosse um chorrilho de tolices, sacudiu uma população, movimentou uma vida. 

(ANDRADE apud AMARAL, 1998, p. 100).  

 

Mais um autor nos traz informações sobre a situação discrepante entre as duas cidades, 

especialmente, no contexto teatral. David José Lessa Mattos define o “profissionalismo no Rio 

de Janeiro” e o “amadorismo em São Paulo” na virada dos séculos XIX e XX como 

consequências dos seus antecessores culturais. O Rio de Janeiro, como antiga sede da corte 

imperial e, ainda nos anos 1930, a capital do Brasil, centralizava a vida artística do país; 

enquanto São Paulo, com a presença maciça de imigrantes trabalhadores europeus, 

desenvolveria a alternativa do teatro em bairros populares pela falta de acesso aos espetáculos 

“pomposos” restritos às elites locais. Diante disso, a pluralidade paulistana provocada pela 

industrialização acelerada no início do século XX proporcionou a chegada de novos 

pensamentos e, consequentemente, novos anseios artísticos, que culminaram em uma cidade 

mais acessível às inovações em diversas frentes. 

 

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 limitavam-se a alguns espetáculos que buscavam 

seguir a tendência dominante nos palcos cariocas, na linha das comédias de 

costumes e do teatro de revista. [...] Um teatro de revista com características 

tipicamente paulistas irá surgir somente depois de 1910, com a encenação 

esporádica de espetáculos em que não faltavam humor, a sátira política e a 

caricatura, fazendo desfilar no palco, numa miscelânea de sotaques, tipos 

populares e personagens hilariantes como o caipira do interior, o mascate 

turco, o português, o espanhol e, principalmente, o imigrante italiano. 

(MATTOS, 2002, p. 112).    

 

Nos casos estudados nesta pesquisa, o Bailado “Jurupary” foi encomendado para 

apresentar-se no Theatro Municipal do Rio de Janeiro6, local propício para espetáculos 

 
6
 O Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi inaugurado pelo Presidente Nilo Peçanha e pelo Prefeito Sousa Aguiar 

no dia 14 de julho de 1909, quatro anos e meio após o início das obras. A arquitetura do Theatro foi o resultado da 

fusão dos dois projetos premiados, inspirados na Ópera de Paris. Para participar da decoração, foram convocados 

alguns dos mais ilustres e consagrados artistas da época, como Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo e os irmãos 

Bernardelli. Também foram recrutados artesãos europeus para a criação dos vitrais e mosaicos. No início, o 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebia, principalmente, companhias de ópera e dança vindas, em sua maioria, 

da Itália e da França. A partir da década de 1930, passa a contar com seus próprios corpos artísticos. Fonte: Theatro 
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grandiosos, que, apesar de “abrasileirados” com o tempo, ainda sofriam forte influência 

europeia. Em São Paulo, o Teatro Municipal7, similarmente, com seus recitais de poesia, música 

e canto para uma minoria social privilegiada, bem como apresentações artísticas nas finas 

residências e palacetes deste seleto grupo. Todavia, a proposta do “Bailado do Deus Morto”, de 

Flávio de Carvalho, também analisado nesta dissertação, por mais que dialogasse com o mesmo 

público de elite, foi uma proposta para transgredir o panorama cultural desses receptores, o que 

se tentará compreender nos capítulos que tratam das especificidades de cada um dos bailados.  

Ainda que apresentada uma possível abertura maior ao novo em São Paulo, 

principalmente a partir da fala de Andrade, é necessário enfatizar a censura que se irá impor 

sobre Flávio de Carvalho em seu bailado inovador. Havia um conservadorismo das autoridades 

em São Paulo cuja contradição abria portas para novidades, ao mesmo tempo em que impunha 

condições limitantes para sua execução ou cancelava-as instantaneamente após suas exibições 

para que não se repetissem. Porém, para além de uma questão geográfica e histórico-cultural 

que opunha a realidade das duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, o pano de fundo político 

da década de 1930 correspondia ao Governo de Getúlio Vargas e aos anos que antecederam a 

implantação do Estado Novo. Sob este viés, as cidades aproximam-se claramente, revelando 

uma conduta recorrente no país como um todo, o qual alimentava um nacionalismo tóxico que 

mais reprimia do que alicerçava uma construção de identidade própria. Os dois artistas inserem-

se no programa de modernidade e cada qual encontrou sua forma de declarar-se. Tanto Cícero 

Dias quanto Flávio de Carvalho atenderam às demandas que o país suportava.  

Segundo Ítalo Tronca (2004), o momento em que os bailados inserem-se foi um período 

subsequente aos movimentos tenentistas, anarquistas e comunistas da década anterior. O 

anarquismo havia florescido desde 1917 como uma das formas de luta dos trabalhadores no 

país; o ciclo de movimentos armados fora iniciado em 1922 a partir da revolta do Forte de 

Copacabana, a Revolução de São Paulo (1924) e a formação da Coluna Prestes-Miguel Costa 

(1924-1927); e, enfim, uma ação comunista, através do PCB (Partido Comunista do Brasil), 

pretendia aumentar a voz dos operários para que mudanças efetivas da República, na mão das 

 
Municipal do Rio de Janeiro, 2019. Disponível em <http://cultura.rj.gov.br/theatro-municipal/> Acesso em 11 jun. 

2019. 
7
 O Theatro Municipal de São Paulo, projeto assinado pelo escritório Ramos de Azevedo – em colaboração com 

os italianos Cláudio Rossi e Domiziano Rossi –, teve início em 1903 e foi entregue em setembro de 1911. 

influenciado por teatros de ópera da Europa, O Teatro Municipal de São Paulo foi erguido como símbolo da alta 

sociedade paulistana, que com a fartura do ciclo do café desejava uma casa de espetáculos à altura de suas posses 

e pretensões europeias para receber os grandes artistas da música lírica e do teatro. Indo sempre além da cena 

clássica, coroou sua vocação cosmopolita ao receber um dos principais eventos da história das artes no Brasil, a 

Semana de Arte de 1922. Teatro Municipal de São Paulo, 2021. Disponível em <https://theatromunicipal.org.br/pt-

br/theatro-municipal/> Acesso em 11 jan. 2020. 

http://cultura.rj.gov.br/theatro-municipal/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/theatro-municipal/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/theatro-municipal/
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oligarquias, pudesse prosperar através de uma real transformação de classes, combatendo a 

estrutura feudal que ainda permanecia no país. Todavia, a década de 1930 não começou com 

essa reforma efetiva. Estes movimentos não foram capazes de desencadear, por diferentes 

motivos, uma força unificada que realmente combatesse as diferenças. Os interesses 

particulares, principalmente do PCB, que entrava cada vez mais no jogo burguês partidário e, 

assim, abandonava as demandas dos trabalhadores, culminou em uma transformação superficial 

que não negava o sistema social vigente, pleiteando reformas modernizadoras, mas apenas uma 

alteração em leis trabalhistas que, aparentemente, melhoraram a vida de operários e mulheres, 

porém, ainda os mantinha sob controle das hierarquias industriais. Esse jogo foi determinante 

para que, na “história dos vencedores” de 1930, dentre eles, Getúlio Vargas, os “líderes” se 

apropriassem desses benefícios em seus discursos para conquistar a nação. (TRONCA, 2004). 

Acontecia, portanto, um movimento modernizante no país através da industrialização, o que 

beneficiaria os trabalhadores com novos empregos e legislações, e os patrões, com uma 

aproximação do mercado exterior além do agronegócio. Entretanto, os interesses não seriam 

igualmente atendidos. 

 

Assim, por meio de uma autêntica parafernália de leis e decretos gerados no 

bojo da Revolução, os sindicatos foram sendo reduzidos a órgãos de 

cooperação técnica como o Estado, em agências de consulta sobre problemas 

da classe. Em caso de desrespeito à lei, as penas iam desde multas e suspensão 

das atividades até destituição da diretoria e à própria dissolução do sindicato. 

(TRONCA, 2004, p. 97).  

 

No campo das artes, a atitude foi semelhante. A partir de uma construção leviana de 

herança, como dito, construída desde a monarquia, foi se edificando uma ideia de arte brasileira 

que não realmente refletia as manifestações culturais do país em todas as classes. Acredita-se 

que a "apropriação" possa ser uma palavra-chave no entendimento dessa diáspora. Ao invés da 

inclusão de cidadãos e a diversidade cultural, os elementos foram recortados e reelaborados em 

cenários distantes dos seus originais.  

 

Existe uma investida contra o piano, instrumento que passa a simbolizar o 

erudito, sobretudo em Oswald de Andrade, em seu Manifesto da poesia pau-

brasil, de 1924. Por outro lado, elege-se o violão como um instrumento de 

força simbólica suficiente para possibilitar a transição entre dois mundos: o 

elevado (erudito) e o baixo (popular). Isso se deve, sobretudo, ao fato do 

violão ser “dotado de amplos recursos musicais” e de ser de “grande 

penetração social - aspecto que valoriza perante os artistas de orientação 

nacional, não só no Brasil como em outros países”, segundo Naves. Assim, “o 

violão começa, a partir dos anos 20, a interessar cada vez mais a grande parte 

dos músicos eruditos”, tanto que faz Manuel Bandeira declarar: “Para nós 
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brasileiros o violão tinha que ser o instrumento nacional, racial” (Naves, 

1998). Este trânsito entre essas duas culturas, premente nas investidas 

modernistas da década de 20, encontrou inevitavelmente no corpo que dança 

um canal possível, sobretudo na obra da bailarina Erus Volúpia [...] um corpo, 

entretanto, que vinha lentamente sendo formado, segundo uma técnica 

importada, europeia: a técnica do balé. (PEREIRA, 2002, p. 91). 

 

Retomando o que fora anteriormente citado, nos bailados, após o retrato dos povos 

indígenas com forte apelo romântico até meados dos anos 1930, abriu-se espaço para as vias da 

cultura popular, como o negro e o sertanejo, nos palcos dos teatros, porém, sem a participação, 

enquanto sujeitos, dos envolvidos em sua criação e desenvolvimento ao longo da história. No 

fim, não houve o rompimento da autoridade artística. As transformações de 1920 foram, pouco 

a pouco, absorvidas nas investidas de 1930 sem serem, efetivamente, incorporadas como 

reformas culturais.  

É nesse panorama que voltamos à censura ao que Flávio de Carvalho estava fazendo 

como uma atitude que ressoava o temor das transformações como subversivas, pois garantiam 

voz a mais expressões artísticas. O enredo do “Bailado do Deus Morto”, os atores, os figurinos 

e a dinâmica do espetáculo, dos quais falaremos mais à frente, revelam uma atitude no país 

desse momento, em que as mudanças favoreciam apenas algumas parcelas da população. Violar 

os cânones artísticos era uma forma de fugir do controle.    

Enfim, a contrariedade dada a Carvalho não se tornou impeditivo e, inclusive, o 

impulsionou a voar cada vez mais alto em suas ideias artísticas e filosóficas. Para Dias, os 

obstáculos mudaram-no literalmente ao passo que não demorou muito, após os bailados, para 

transferir sua residência para Paris. (DIAS, 2011). Embora a saudade da sua terra natal fosse 

constante, como o mesmo conta, a Europa rendeu-lhe frutos nas trocas de conhecimento com 

intelectuais contemporâneos e, principalmente, com Pablo Picasso (1881-1973). 

A partir da compreensão das circunstâncias gerais em que se envolviam, ambos os 

projetos de figurinos para bailados, “Jurupary” e “Deus Morto”, é preciso imergir nos 

ambientes dos balés no Municipal do Rio de Janeiro e nas festividades dos clubes e sociedades 

artísticas de São Paulo com maior profundidade compreendendo as particularidades em que 

estavam inseridos os bailados e seus trajes em cena, que serão posteriormente analisados. 
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1.1 BAILADOS NO RIO DE JANEIRO 

 

O autor Roberto Wagner Pereira fornece elementos para compreender o contexto dos 

bailados no Rio de Janeiro, onde nasceu a primeira escola oficial de bailados brasileiros, ainda 

na década de 1920. 

O balé clássico deste período incorpora-se no cenário brasileiro moderno, em especial 

devido à fuga dos artistas russos para a França em razão da Revolução de 1917. (CARLONI 

2014, p. 169). Essa migração russa ecoava em todas as nações ocidentais, incluindo, nessa rota, 

o Brasil. Em 1926, chegou ao Brasil a russa Maria Olenewa. Professora, coreógrafa e bailarina, 

anteriormente primeira-bailarina na companhia de Anna Pavlova e de Léonide Massine, 

Olenewa seria a responsável pela primeira escola oficial de dança do Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro. Conta Wagner Pereira sobre a justificativa desta iniciativa: 

  

um corpo de baile constituído apenas por bailarinos brasileiros resultaria em 

menos despesas, quando montagens de óperas fossem importadas [...] tal 

como na literatura brasileira, cujo processo de formação se consolida 

justamente no período romântico, o balé talvez precisasse (re)visitar esse 

passado romântico para consolidar aqui, através do uso frequente da figura do 

índio, garantindo-lhe, assim, a ideia de sua formação. Mesmo que a época em 

que isso ocorra, no balé, seja outra, quase um século mais tarde. (PEREIRA, 

2002, p. 75).  

 

Desta forma, Olenewa foi, pouco a pouco, enaltecendo os símbolos nacionais com um 

tom didático ao passo “de explicar algumas noções básicas a um público não habituado a ver 

balé” (PEREIRA, 2002, p. 76) e exercendo no público o aprendizado desta temática brasileira 

com um sentimento histórico de origem e herança. Havia um ambiente de dança na cidade do 

Rio de Janeiro, porém, não oficial como determinado a partir de Olenewa dentro do Municipal. 

Em outras situações, estava mais voltado à promoção de postura e etiqueta para as moças da 

elite do que de formação artística de dança.  

Traçando uma cronologia que vai de 1927, já sob responsabilidade de Olenewa, a 1939, 

momento em que o balé, efetivamente, entra no programa estatal de Getúlio Vargas dos 

“Bailados Nacionais”, Wagner Pereira compõe, ano a ano, a presença dos bailados com temas 

brasileiros, dentre os quais, destacam-se: em 1930, uma reapresentação de O Guarany, de 

Carlos Gomes; em 1932, uma coreografia com o tema de regionalismo, intitulada Noite de festa 

no arraial, tocando na discussão sobre “as relações entre a cultura popular e cultura erudita” 

(PEREIRA, 2002, p. 89) e em correspondência às questões de unificação cultural analisadas e 

dissertadas no decênio; em 1934, no vasto programa da Temporada Lírica, temos “Jurupary”, 
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como grande destaque; e em 1937, a Companhia consolida-se, estabiliza-se e ousa nos 

repertórios, com programas que “passeavam entre as culturas indígena, africana e sertaneja” 

(PEREIRA, 2002, p. 98).  

Wagner Pereira (2002) comenta sobre o figurino em alguns momentos do texto, sem 

muito destaque, apenas criticando a sua falta de elaboração vinculada à falta de conhecimento 

profundo sobre os povos indígenas que eram representados nos bailados e o caráter da técnica 

importada do balé francês e italiano. Sobre as apresentações de Uirapuru (1943), cita o corpo 

de baile usando “uma malha cor-da-pele que simulava a nudez do índio, no palco” - ainda que 

a bailarina Eros Volúsia usasse figurino elaborado com plumagem e aplicações (Figura 4).  

Em Imbapara (1934), dançado por Olenewa, o autor apresenta as ideias de Vasco Mariz, 

que condena a música do bailado e confere aos trajes em cena um instrumento de aproximação 

aos povos indígenas retratados dizendo que “funcionava como passe livre para uma (pseudo) 

autenticidade que se pretendia alcançar”. Portanto, neste caso, os figurinos funcionavam como 

elemento firmador do tema.  

 
Figura 4 - Bailarina Eros Volúsia com figurino de Uirapuru. Ano: 1943. Reprodução fotográfica. Dimensões 

indeterminadas. Fonte: Centro de Documentação Online do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. “Heitor Villa-

Lobos e o Theatro Municipal do Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro. 

 

Como mencionado, o bailado “Jurupary” foi apresentado pela primeira vez em 1934, 

no mês de setembro. Serge Lifar (1905-1986), bailarino dos Ballet Russes de Diaghilev, viera 

ao Brasil no mesmo ano, responsável por uma temporada do Corpo de Baile do Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio, Lifar pediu a Heitor Villa-Lobos para dançar 
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o Choros nº 10. Villa-Lobos entusiasmou-se com a encomenda e estendeu o rogo a Cícero Dias 

para desenvolver os figurinos e cenários do bailado.  

Após a temporada no Brasil com algumas apresentações, o bailado ganhou uma segunda 

temporada no Salle Pleyel, em Paris, dois anos depois. (DIAS, 2011). 

 

1.2 BAILADOS EM SÃO PAULO 

 

O caso paulistano manifesta-se dentro do ímpeto de intelectuais e artistas da época que 

queriam a arte modernizada em consonância às vanguardas estrangeiras. A quebra da bolsa de 

Nova Iorque, em 1929, havia desconstruído a lógica do sistema agroexportador cafeeiro, base 

econômica do país, e o resultado desta desestabilização era visto tanto no conturbado cenário 

político da época, com o fim da República Velha, como nas relações artísticas. A Revolução de 

1930 e, principalmente, a Revolução Constitucionalista de 1932, dispersou os modernistas: 

 

 [...] uns indo encerrar-se nas fileiras de um nacionalismo político exacerbado, 

tal como o verde amarelismo xenófobo manifestado tão fortemente pelo 

nascente movimento integralista; outros, encaminhando-se para um 

nacionalismo político de caráter popular, nutrido no seio das doutrinas 

comunistas e socialistas. (MATTOS, 2002, p. 136). 

 

Estes posicionamentos políticos geraram reflexos na arte: 

 
 [...] se explica perfeitamente certo retraimento no setor das artes plásticas, 

pelo menos nos seus contatos com o público. É que os pintores, os escultores, 

os artistas, em geral, fazem suas exposições na esperança de vender os 

trabalhos, pois que disso tiram o seu sustento. E o ambiente de agitação 

política com a depressão econômica que a acompanhava, não era de molde a 

aconselhar ninguém a fazer despesas que não fossem absolutamente 

necessárias. Não havia, pois, mercado para a arte. Parece-nos esta uma 

explicação razoável. (ALMEIDA, 2014, p. 59).  

 

A crise geral, também, movimentou uma contracorrente. A união de artistas para que 

suas vozes destoantes desse cenário ecoassem e a arte estabilizasse e, por que não, crescesse, 

fez surgir, em 1933, a Sociedade Pró-Arte Moderna (SPAM) e o Clube dos Artistas Modernos 

(CAM), estes, com apenas um dia de diferença em suas datas de fundação. Ambos funcionavam 

como movimentos coletivos que propunham que artistas e interessados em arte conectassem-se 

promovendo palestras, conferências, reuniões, concertos, festas, bibliotecas e demais ideias que 

cumprissem seus propósitos. Apesar de servirem ao mesmo intento, foram, certamente, distintas 
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em seu corpo diretor, as suas manifestações artísticas, os temas abordados, as exposições. Cada 

uma, ao seu estilo, promovia o cenário modernista paulistano.  

Um dia de vida mais velho que o Clube dos Artistas Modernos (CAM), de Flávio de 

Carvalho, a Sociedade Pró-Arte Moderna (SPAM) surgiu de conversas e logo consolidou-se e 

formou uma sociedade de 39 membros de diversas artes. Dentre as primeiras atividades, 

destinadas à arrecadação de fundos para a elaboração do vasto programa cultural, fez-se um 

baile intitulado “São Silvestre em farrapos”. Certamente, a indumentária era a protagonista do 

evento uma vez que o uso de fantasia para a participação do evento era obrigatório. O mesmo 

aconteceu no “Carnaval na cidade de SPAM”, realizado no mês seguinte, que também exigia o 

vestuário especial. Deste segundo, coube a Lasar Segall8, Ester Bessel, Jenny K. Segall e John 

Graz, membros do SPAM, desenvolverem as vestes dos figurantes de um cortejo que 

acompanhava o Príncipe do Carnaval à sua chegada à cidade cenográfica do evento. Tudo 

construído com extrema elaboração (Figura 5). Chinita Ullmann, bailarina expressionista 

gaúcha residente em São Paulo e membro da SPAM, executou, na ocasião, um espetáculo de 

balé com outras bailarinas.  

  

 [...] o baile-espetáculo foi projetado por Lasar Segall como uma verdadeira 

representação teatral caricata, de estilo expressionista. De fato, as personagens 

principais do espetáculo, cujo enredo, diálogos, cenários e figurinos haviam 

sido preparados de antemão, apareciam vestidas com “sobrecasacas escuras, 

cobertas de decorações, cartolas, fisionomias carregadas de maquiagem, com 

sobrancelhas grossas e diabólicas, narizes enormes, tudo traduzido em senso 

agudo e grotesco”. O clima era de total irreverência às instituições e aos 

costumes estabelecidos, o que, sob certos aspectos, não deixava de lembrar as 

primeiras experiências de Tristan Tzara e seus amigos dadaístas no Cabaret 

Voltaire, na longínqua Zurique do ano de 1916. Todavia, ao contrário de 

crítica social, de denúncia e caricatura dos vícios da alta sociedade à qual, 

diga-se de passagem, pertencia a maior parte dos organizadores do espetáculo. 

(MATTOS, 2002, p. 138).  

 

Percebe-se o esforço de uma realização de experiências inovadoras que transformaram 

o fazer artístico e, pela efemeridade, originalidade, independência e artesania, traziam signos 

vanguardistas ao cenário local.  

 
8
 O artista envolveu-se com figurinos elaborados na mesma década até seus últimos dias de vida. Produziu 

figurinos para o Teatro Municipal de São Paulo, em 1938, no balé “Sonho de uma Noite de Verão” e, mais tarde, 

em 1954, no balé “O Mandarim Maravilhoso”. 
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Figura 5 - Lasar Segall no baile “Carnaval na cidade de SPAM”.  Lasar Segall no baile “Carnaval na cidade de 

SPAM”. Ano: 1933. Foto: Rosenfeld. Dimensões: 15 x 8 cm. Fonte: Livro “De Anita ao Museu” (Arquivo 

Fotográfico Lasar Segall - Museu Lasar Segall, São Paulo). 

 

Além das questões de vestuário, que estavam fortemente envolvidas nas sociedades 

artísticas modernas de São Paulo, é interessante mencionar mais um evento realizado: a 1ª 

Exposição de Arte Moderna da SPAM. Estabelecida na Rua Barão de Itapetininga, no dia 28 

de abril de 1933, o público veria, pela primeira vez, obras de Picasso, Léger, De Chirico, Juan 

Gris, Vuillard, Lipchitz e Brancusi (ALMEIDA, 2014, p. 69), saídas das coleções particulares 

de Dona Olívia Guedes Penteado, Samuel Ribeiro, Paulo Prado, Mário de Andrade e Tarsila do 

Amaral.  

Uma segunda celebração de carnaval aconteceu na SPAM no ano seguinte, em 1934, 

sob o título “Uma expedição às selvas da Spamolândia”. 
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 [...] o local escolhido não foi a praça pública, mas o imenso salão do Ringue 

de Patinação São Paulo. [...] Neste grande espaço, sempre sob a direção de 

Lasar Segall, foi construída uma verdadeira selva. “Tiras de papel pintado 

imitando folhas de bananeira decoravam o teto, de onde pendiam animais 

insólitos: burros, cobras, zebras, borboletas, corujas e cachos gigantescos de 

banana”. Desta vez o príncipe do carnaval era representado por um ator 

profissional, Procópio Ferreira, que adentrou o recinto “acompanhado de um 

bando de selvagens cobertos de penas, ao som de atabaques e bumbos, 

correndo pelo salão, executando bailados com coreografias da bailarina 

expressionista Chinita Ulmann (MATTOS, 2002, p. 139). 

 

Um ano de atividade estabeleceu-se com fluidez, até a SPAM ser acusada de ofender os 

bons costumes e, por vezes, sugeriu-se o seu fechamento. Por mais aparentemente reativa aos 

movimentos nacionalistas extremos que aconteceram na década de 1930, muitos de seus 

adeptos acabaram defendendo as alegações da censura e acreditando que estas práticas artísticas 

eram pecaminosas e se distanciavam da moral cristã fortalecida no Brasil.   

O Clube dos Artista Modernos (CAM) abriu suas portas com o mesmo ímpeto 

vanguardista. Isso se comprova nos assuntos realizados nas dependências do Clube: 

 

o CAM funcionou. Realizou exposições, a de Käthe Kollwitz, a de cartazes 

russos, a de desenhos de crianças e loucos; concertos de música moderna, de 

Camargo Guarnieri, Frank Smith, Lavínia Viotti, Ofélia Nascimento e o do 

quarteto alemão Klein; recitais de cantos populares, com a grande Elsie 

Houston e com o já quase esquecido Marcelo Tupinambá; conferências, a de 

Nélson Tabajara de Oliveira, sobre a China; a de Tarsila, sobre arte proletária; 

a de Jaime Adour da Câmara, sobre Raul Bopp, com Maria Paula dizendo os 

versos do poeta; a de Nelson Rezende; a de Mário Pedrosa, “Teoria marxista 

sobre a evolução da arte”; a de Caio Prado Júnior, recém-chegado da União 

Soviética, que atraiu público em tal quantidade, que foi preciso organizar fila 

para entrada no salão; a de Jorge Amado, sobre a vida numa fazenda de cacau; 

a de Galeão Coutinho, “Elogio à usura”; a do fantasioso sertanista Halembeck 

e a do coronel Regalo Braga da Silva, sobre os índios xavantes, este, aliás, 

vivamente contestado por Hermano Ribeiro da Silva, que comandara a 

primeira expedição a ter contato com aqueles selvagens, na serra do Roncador. 

E ainda a palestra do pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, de 

extraordinário interesse e larga repercussão. Tais conferências se faziam sem 

formalismo, da maneira mais simples, em tom de conversa. E eram seguidas 

de debates. [...] (ALMEIDA, 2014, p. 80).  

 

O Clube dos Artistas Modernos tornou-se parada obrigatória e ponto de encontro de 

artistas e interessados em arte. Sobre algumas especificidades da dança dentro do 

estabelecimento do CAM, Luiz Carlos Daher explicita mais atividades como: 

  

 [...] a dança espanhola de Catita Passano, o samba rasgado de Henricão e 

Risoleta... No Teatro da Experiência, além de encenar o Bailado do Deus 

Morto, queria encenar um espetáculo de bailados russos, “com Lubow 
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Summarokova, que pertenceu ao famoso corpo de baile de Diaghilev, e o 

cantor russo Kusnettof, que interpretara canções de Wertinsky. Esses dois 

artistas russos aderiram completamente ao Teatro da Experiência”, declarou 

naquele então ao jovem repórter dos Diários e de O Jornal, um certo Rubens 

Braga. (DAHER, 1984, p. 14.). 

 

Exatamente um ano após sua abertura, o responsável pelo Clube, Flávio de Carvalho, 

criou o “Teatro da Experiência”. Um lugar que, como o próprio nome indica, funcionaria como 

um laboratório de experiência da performance: 

 

seria um laboratório e funcionaria com o espírito imparcial de pesquisa do 

laboratório. Lá seria experimentado o que surgiria de vital no mundo das 

ideias: cenários, modos de dicção, mímica, a dramatização de novos 

elementos de expressão, problemas de iluminação e de som e conjugados ao 

movimento de formas abstratas, aplicações de predeterminados testes 

(irritantes ou calmantes) para observar a reação do público com o intuito de 

formar uma base prática da psicologia do divertimento, realizar espetáculos-

provas só para autores, espetáculos de vozes, espetáculos de luzes, promover 

o estudo esmerado da influência da cor e da forma na composição teatral, 

diminuir ou eliminar a influência humana ou figurada na representação, 

incentivar elementos alheios à rotina a escrever para o teatro... e muitas coisas 

que no momento me escapam. (CARVALHO, 1973, p. 101-102).  

 

O Teatro inaugurou, com o “Bailado do Deus Morto”, o objeto desta pesquisa, em 15 

novembro de 1933 e, conta Carvalho, foi ocupado por mais apresentações, dentre elas, 

destacou-se “uma coletânea de danças com cânticos da época da escravidão.” (CARVALHO, 

1973, p. 104). O autor William Golino, que escreve sobre o Bailado de inauguração de Carvalho 

com precisão, define:  

 

O Bailado não pode ser visto (nem se propõe) como teatro acabado, é um 

ponto de partida, integração de novos temas e novas formas: uma proposta 

para disparar outras, dentro da história do teatro moderno brasileiro. Conta e 

discute uma história do mito e resolve a dessacralização da natureza, 

provocando o reconhecimento das dimensões naturais do homem e 

movimentando-o para dentro e para fora da peça ininterruptamente. É curioso 

ver como a peça, apesar de instigar o público, não é atacada por este no seu 

desenvolver. O fato de não agredir a personalidade individualizada, mas 

combater valores sociais amplos e totalmente enraizados, e ser encenada como 

parte de um projeto maior e artístico de experimentação leva o público a 

aceitar o problema e até considerá-lo interessante. (GOLINO, 2002, p. 60). 

 

Flávio de Carvalho relata que o Bailado voltou à cena mais duas vezes “numa noite 

quente e sem estrelas”. O fechamento do Teatro aconteceu na sequência, pouco depois da 

estreia. Em entrevista a Geraldo Ferraz, datada em 17 de novembro de 1933, o delegado que 

fechou o estabelecimento fez declarações indicando que o Teatro recebeu uma intimação 
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policial para não prosseguir. (CARVALHO, 1973, p. 104). Durante meses, uma guarda armada 

fixou-se em frente ao estabelecimento proibindo quaisquer repetições deste e de outros 

bailados. As autoridades, conta Flávio de Carvalho, justificavam o local como impróprio, sob 

perigo de incêndios entre outros sinistros. Em contrapartida, intelectuais do Brasil, segundo 

menciona Carvalho, protestaram, através de texto e abaixo-assinado, o fechamento do Teatro e 

a atitude de censura da polícia. A situação não mudou. 

Enfim, um bailado que, pelo seu tom revolucionário digno do que pretendia o “Teatro 

da Experiência”, favoreceu o fechamento das portas do estabelecimento. No embalo, o Clube 

dos Artistas Modernos durou mais alguns meses e finalizou suas atividades em junho do ano 

seguinte.  
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2 BAILADO DO DEUS MORTO: ORIGEM DO DEUS ANIMAL E A APRESENTAÇÃO 

CÊNICA 

 

As relações de Flávio de Carvalho com os figurinos configuram-se no passar de algumas 

décadas, tendo início no começo do decênio de 1920 - talvez pontualmente em experimentos 

durante a faculdade, como conta J. Toledo (1947-2007) - e depois, com maior evidência, nos 

anos 1950 e 1970, até pouco antes de seu falecimento, em 1973. 

O “Bailado do Deus Morto” (ANEXO II) foi apresentado pela primeira vez em São 

Paulo, na Rua Pedro Lessa, nº2, no “Teatro da Experiência”, no verão de 1933, às 21h do dia 

15 de novembro.  

 

A história específica do Bailado se inicia com um requerimento feito ao Chefe 

de Polícia pedindo “permissão para realizar no Teatro da Experiência um 

gênero de teatro ultra moderno”. O Bailado estréia no aniversário da 

proclamação da república, 15 de novembro de 1933, e no dia seguinte, a última 

das três apresentações é animada com a presença da polícia... e o público 

envolvido naquela situação inusitada. Terminada a apresentação da peça, o 

Teatro da Experiência é definitivamente fechado pelo delegado de costumes 

sob muitos protestos e poucos apoios, e segue a vida e outras coisas virão 

como vaticina a última fala da peça: depois da ciência crítica – em particular 

a psicanálise – o mundo não é mais o mesmo. (GOLINO, 2002, p. 49). 

 

Flávio de Carvalho idealizou o texto, o vestuário, o cenário e a coreografia; a música e 

o coro ficaram por conta de Henricão9, Nonê de Andrade10 e do próprio Flávio de Carvalho; e 

como repetidor, Oswaldo Sampaio. Dentre gritos e sons, movimentos com os braços para frente 

e para cima, ora em pé, ora ajoelhados, e lamentações com as mãos, o conto do Bailado passa-

se em um ambiente primitivo e mostra as emoções dos homens diante da morte de Deus. 

 
9
 Henrique Felipe da Costa (1908-1984) foi um cantor, compositor, jogador de futebol e ator. Ainda adolescente 

começa a jogar futebol em sua cidade natal, Itapira, até receber uma proposta para jogar em São Paulo. Na capital, 

além de jogador, participa da fundação do Cordão Carnavalesco Vai-Vai, compondo o primeiro samba com o qual 

o cordão desfila, em 1930. Após escrever vários sambas para cordões e blocos, recebe um convite de César Ladeira 

para se apresentar na rádio Record com uma jovem cantora, formando a dupla Henrique e Risoleta. Em 1937, 

participa com Flávio de Carvalho (1899-1973) do Clube dos Artistas Modernos (CAM) e forma dupla com Sarita, 

com quem grava dois maracatus: Noiô, Noiô, de Paulo e Sebastião Lopes, e Chora meu Goguê, de Benigno Gomes 

e Franz Ferrer, ambos no mesmo disco pela Odeon. Fonte: HENRICÃO. Enciclopédia Itaú Cultural, 2021. 

Disponível em <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa550227/henricao> Acesso em 01 de jun. 2021.  
10

 José Oswald Antônio de Andrade (1914-1972), filho do escritor Oswald de Andrade, torna-se conhecido como 

Nonê de Andrade. Durante os anos 1920, realiza várias viagens de estudos à Europa e ao Oriente Médio. Volta ao 

Brasil em 1929. Estuda pintura com importantes artistas do modernismo brasileiro, entre 1934 e 1936. Nessa 

época, participa do Clube dos Artistas Modernos - CAM - e colabora no Teatro da Experiência, criado por Flávio 

de Carvalho (1899 - 1973). Na década de 1950, integra o Grupo Guanabara. Atua ainda como redator e produz 

literatura infantil. Foi diretor do Museu de Artes e Técnicas Populares e do Theatro Municipal de São Paulo. Fonte: 

OSWALD de Andrade. Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em 

<https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10276/oswald-de-andrade-filho> Acesso em 01 de jun. 2021. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa550227/henricao
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10276/oswald-de-andrade-filho


39 

 

 

Embriagados pela descrença da morte, repetições de frases, sons e ruídos queixam-se do 

abandono. Relatando o fim de Deus, culpam-no de ter se relacionado com uma mulher inferior, 

de outra espécie, que o fizera pecar e, assim, perder sua divindade. Dita como uma traição de 

Deus, os homens estão diante do controle de seus destinos sem respostas prontas em escrituras 

sagradas. As respostas deste Deus ausente são criadas pelos homens e o desenvolvimento não 

se sustenta mais no sagrado. Dá-se uma despedida definitiva e o resíduo de um novo mundo 

com o nascimento da Psicanálise. O bailado é dividido em dois atos: 

  

I ATO: O primeiro ato trata da origem do animal do Deus, o aspecto e as 

emoções do monstro mitológico, a vida do Deus pastando entre as feras do 

mato e os laços afetivos que mantinha com estas. É o Deus peludo com o 

cabelo ondulado e comprido como o da mulher que pratica a grande traição, a 

traição de sangue, matando os seus amigos, as feras, abandonando os seus 

companheiros de pasto, para o amor de uma mulher inferior, um ser de uma 

outra espécie.  

II ATO: A mulher inferior explica ao mundo porque ela seduziu o monstro 

mitológico e pacato de entre os animais e colocou-o como Deus entre os 

homens. Uma profunda saudade marca a sua entonação e a sua ira contra o 

homem superior. Os homens do mundo imploram em vão um Deus calado e 

desaparecido, perplexos, eles decidem e controlam os destinos do pensamento, 

marcam e especificam o fim do Deus e como usar os seus resíduos no novo 

mundo. (CARVALHO, 1973, p. 97-98). 

 

Carvalho conta que o Bailado foi criado às pressas e os atores, recolhidos das ruas, pois, 

segundo ele, queria pessoas que soubessem tocar todos os instrumentos musicais selecionados 

para a peça - reco-reco, cuíca, tamborim, bumbo. Tudo pareceu bastante improvisado, ainda 

que muitíssimo bem feito. 

O interesse sobre o tema “Deus” havia sido iniciado, pelo menos em forma artística, já 

na “Experiência nº 2”, a qual foi realizada na procissão de Corpus Christi. Vestindo um chapéu 

durante o evento e contrariando o fluxo da caminhada, “a experiência foi um ato de iconoclastia, 

com vistas a investigar o comportamento das massas religiosas diante da crítica contra seus 

mitos e ritos. Por debater crítica e publicamente o ícone, sua ação é respeitosa e mostra o 

compromisso social do artista.”  (GOLINO, 2002, p. 48). 

O Bailado menciona questões tratadas no Manifesto Antropofágico (ANEXO II). Flávio 

de Carvalho aderiu à atitude antropofágica sendo, segundo Oswald de Andrade, um de seus 

maiores representantes. Portanto, não há surpresa em ver tais relações. A evidência é aclarada 

por Rui Moreira Leite a partir da descrição da participação do artista no IV Congresso Pan-

Americano de Arquitetos, em 1930, no Rio de Janeiro, quando apresentou a conferência “A 

cidade do homem nu” onde “endossava a ideia de que os indivíduos deveriam se despir dos 
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tabus impostos pelo cristianismo, sendo a abolição de tabus um dos pilares da Antropofagia” 

(LEITE, 2019, p. 34).  

Na publicação do Manifesto, há registros que estruturam o Bailado e algumas passagens 

que alicerçam as ideias para o cenário e o figurino. Os trechos mencionam Freud, a mulher, a 

psicologia, a ciência codificada em magia, o capitalismo, as elites, a sexualidade. A metáfora 

usando totens e vestidos que velam são artifícios que Flávio de Carvalho também acolheu do 

Manifesto. Uma narrativa que metaforiza o poder do homem, mecanizado e tecnológico, gestor 

da metamorfose à sua volta, o Bailado faz a revelação de um caminho sem volta aos 

espectadores. É um espelho do fazer artístico de Flávio de Carvalho e da sua conduta mutante 

presente nos projetos com os quais se envolveu. Suas referências no expressionismo são 

alocadas na dinâmica da cenografia e do figurino.  

Em 1973, ano de comemoração aos 40 anos do Bailado, o artista escreveu uma narrativa 

de base para o entendimento do “Bailado do Deus Morto” chamado “Origem Animal de Deus”. 

O apoio textual deixado pelo artista esclarece aspectos da criação, tanto do enredo como dos 

desdobramentos da criação. Entre tais aspectos, o figurino.  

Ele separa a “Origem” em três: fome, medo e sexo. 

A começar pela fome, veremos a explicação filosófica desse homem primitivo, contido 

nos atos do Bailado. O Deus e os homens que o veneravam, a causa da veneração, 

comportamento e a identidade visual desse grupo. No aspecto animal, ligado à sua dependência 

e sobrevivência, germinara a organização de um ritual teatral tornando-os semelhantes. 

Portanto, na gênese, tudo estava integrado e, na dinâmica evolutiva da sua posição perante o 

meio, os homens afastaram-se sutilmente e colocaram-se em posições de poder - ainda que 

submissos ao Deus. 

Carvalho cita:  

 

como a necessidade de proteção do indivíduo aparece no homem primitivo 

muito antes da necessidade de proteção à espécie, a sensação de fome para 

salvar o indivíduo aparece conscientemente antes da consciência do sexo 

como causador da continuação da espécie. [...] admitindo como verdadeira a 

hipótese de os deuses nasceram da Fome do homem, [...] pois que os ídolos 

animais e vegetais que forneciam alimento ao homem se colocam como 

leitmotiv da magia e por conseguinte a magia aparece como ritual religioso 

consequente da adoração dos diversos totens animais e vegetais que forneciam 

alimentos ao homem. (CARVALHO, 1973, p. 11-12). 

 

E continua: 
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[...] a ingestão de alimentos está ligada às emoções primordiais do homem, 

sustentáculo da sua sobrevivência, e no decorrer dos tempos as grandes 

ocasiões são celebradas com alimentos. [...] Em épocas recuadas, durante 

essas comemorações, o homem pintava sobre o seu corpo símbolos, 

abreviaturas e fórmulas da sua vida social e sexual, e foram estes os seus 

primeiros trajos. (CARVALHO, 1973, p. 21).  

 

Finalizando: 

 

O homem só poderia praticar o ritual após ter adquirido controle sobre certos 

distúrbios básicos da sua evolução. Só após ter controlado a amnésia, a 

paramnésia e a hiperamnésia teria ele capacidade de perceber em forma de 

ciclo as alterações climáticas e suas consequências. Após esse controle, ele 

estaria então apto a executar o seu bailado mímico representando as estações 

e o surto de vida que o libertaria da fome. É o seu primeiro teatro. 

(CARVALHO, 1973, p. 23). 

 

Obtemos a atitude de um humanoide consciente do grupo e parte da natureza que o 

rodeia. Considera-se a introdução de Carvalho em “Fome” como a identidade dada a eles. São 

as características essenciais das personagens.  

No capítulo seguinte, mergulhando no assunto sobre o medo, Carvalho começa: 

 

Este medo dos animais ferozes explica o motivo pelo qual os primeiros deuses 

eram animais. O deus-animal era adorado porque impunha terror e a adoração 

visava magicamente apaziguar o deus-animal: era um ato de submissão do 

homem ao animal. Essa adoração do animal e ao deus-animal e oriundo do 

medo é sem dúvida uma demonstração da origem animal de Deus. 

(CARVALHO, 1973, p. 30). 

 

Agora, fornece-nos a explicação da morfologia dos deuses que aclara as escolhas dos 

trajes utilizados no Bailado e que serão investigados adiante, no capítulo de análise deste 

.  

Considerando a morfologia dos deuses do Egito antigo, observa-se que a 

cabeça, a parte pensante do organismo, é a de um animal, enquanto que o 

corpo, a parte executiva do organismo, é humano. Conclui-se que esta 

apresentação indica a origem animal de Deus por ser a parte pensante, a 

cabeça, a mais importante do organismo. (CARVALHO, 1973, p. 45). 

 

Em “Medo”, Carvalho persiste na identidade das personagens, porém, trazendo indícios 

visuais que corroboram na elaboração dos aspectos visuais na presença desse Deus louvado 

pelos homens, antes de qualquer rompimento.   

Na chegada do último capítulo definido como “Sexo”, vemos esse desprendimento do 

Deus e como ele chega ao pensamento moderno, onde os homens determinam seus destinos e 
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o Deus morre, dando espaço para a Psicanálise. Primeiro, Carvalho faz a distinção entre o Deus, 

místico, atribuído ao ‘Sim’, e o analítico, Psicanálise, seu oposto, o ‘Não’. 

 

O ser embriagado pelo álcool, pela religião ou por tóxicos, é receptivo, 

abandona o mundo exterior; não oferece resistência, aceita as imposições 

desse mundo. Esse homem receptivo, o homem do Sim, não é analista, ele 

alarga o seu mundo e sintetiza, enquanto que o homem do Não é um frio 

analista e assim fazendo encurta e diminui seu mundo. (CARVALHO, 1973, 

p. 51). 

 

Para compreender essa elaboração entre o Deus e a Psicanálise, o artista utiliza uma 

série de analogias e processos evolutivos de pensamento do homem que cria em sua concepção 

de crenças e religião. Enfatiza a conexão orgânica com a natureza, onde homens e animais 

relacionam-se, e, depois, vemos a separação dessa percepção humana. Neste ponto, é 

interessante a mudança visual onde o homem descola-se da sua aparência simbiótica animal-

homem, transformando-se em uma unidade homem, sem animal. Ainda no texto, ele afirma: 

 

O primitivo não se distinguia muito do resto do mundo animal. A origem 

animal de Deus, encontrada nos resíduos da História, aponta para um teísmo 

que evolui à medida que a percepção do homem se desenvolve, em certo 

momento, culminando com um deus reproduzindo a própria imagem do 

homem. (CARVALHO, 1973, p. 72). 

 

E complementa na sequência: 

 

Encontramos deuses com cabeças de animais e corpos humanos: indicando 

um período onde o animal ainda é o dominante pela reprodução da cabeça; 

contudo já possui um corpo humano: o que levaria a crer que o homem já 

começa então a considerar o animal o seu igual. [...] Aos poucos o homem 

torna-se eminentemente racista repudiando a convivência com os seus 

companheiros de pasto e desenvolvendo um sentimento de superioridade, 

passa a considerar o resto do mundo animal como seres inferiores. É o 

momento apropriado para uma substituição na imagem a ser reverenciada, 

apresentando esta substituição as formas completas do gênero humano. Esse 

racismo, como todo racismo, repudiando a miscigenação, visava à pureza da 

raça e à sua defesa. (CARVALHO, 1973, p. 73). 

 

Por fim: 

 
Deus tornou-se insuficiente. Um produto ecológico de tempos esquecidos não 

mais satisfaz ao homem evoluído. A penumbra dos salões de chá, das reuniões 

em casa de amigos, dos dancings, das boites, dos bordéis, substituíram a 

penumbra das catedrais, das igrejas. Os lamentos langorosos ou violentos 

surgidos da música do povo parecem querer substituir as grandes partituras 

litúrgicas; a violência musical aponta para um destino violento. Assistimos ao 

próximo colapso do mundo cristão patriarcal e do mundo religioso e ao 
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aparecimento de um mundo sem Deus e sem destino. [...] A negação ateísta é 

uma consequência dos conhecimentos desenvolvidos no homem. 

(CARVALHO, 1973, p. 77).   

 

Todo o desabrochar do homem moderno nessa densa explicação sobre a origem, 

desenvolvimento e morte do Deus são manifestações humanas íntimas que, enfim, expõem-se 

na fisionomia dos deuses zoomórficos ao Deus antropomórfico. No Bailado, acompanhando os 

registros, captamos uma constância visual, onde os figurinos consistiam em máscaras de 

alumínio e camisolas brancas. As máscaras são rostos animalescos e os corpos humanos, 

cobertos sem muita elaboração. Existe uma descrição de efeitos luminosos incidindo sobre as 

personagens. A cor que se propaga no alumínio das máscaras e na brancura absorvente das 

vestes no corpo dos atores são elementos destes figurinos.  

As definições elaboradas por Carvalhos em “Fome” e “Medo” determinam o distintivo 

destas personagens. O tempo narrado é dinâmico e há permanência dos mesmos figurinos 

durante toda a encenação. Assim, o traje ajuda na temporalidade da história. Segundo Golino: 

 

Ao fazer várias repetições da afirmação que “deus é morto”, envolvidas por 

lamentos e choros, o texto trabalha com a ambigüidade. Por um lado, enfatiza 

a idéia de que esta morte acaba de ocorrer e, por outro, marca o tempo em que 

o homem se dá conta deste fato, encontrando como única solução a 

transferência da eterna vida divina para a morte que não cessa, repetida em 

gestos e sons da mesma maneira que se repete a palavra que a anuncia. O 

processo para manter viva a morte evidencia a presentificação do passado, 

contrária à consciência revolucionária das vanguardas históricas que não 

admite o eterno presente. (GOLINO, 2002, p. 50). 

 

Dentre as dez personagens participantes, sete máscaras e túnicas são possíveis de ser 

analisadas nesta pesquisa a partir de registros fotográficos também pertencentes ao livro 

consultado, como se verá no capítulo seguinte. 

 

2.1 OS FIGURINOS DE FLÁVIO DE CARVALHO 

 

Flávio de Carvalho pode ser considerado figurinista tanto quanto engenheiro, filósofo, 

artista plástico e performer. Procurar o processo de criação dos figurinos do “Bailado do Deus 

Morto” é investigar toda a história de Flávio de Carvalho. As referências são amarradas 

sutilmente com vivências passadas do artista, ao mesmo tempo em que são explícitas em 

manifestações de um futuro da arte e da sociedade. 
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Em 1926, conta J. Toledo que Flávio de Carvalho chegou ao Brasil com “facilidade” de 

encontrar empregos devido aos contatos de seu pai, Raul de Rezende Carvalho. Foi assim que 

conseguiu cargos dentro do escritório de arquitetura, porém, inquieto, não ficou muito tempo e 

passou a tentar aprovar projetos de concursos públicos. Não passou em muitos deles - muito 

pela atitude conservadora dos seus pareceristas frente à irreverência das suas criações. 

  

 [...] O dinheiro faltava-lhe com frequência e urgia a necessidade de arranjar 

algo para ganhar o sustento. Com as amizades influentes de Francisco 

Pattinati, Leo Vaz (1890-1973) e, sobretudo de Rubens Amaral, então na 

chefia de redação do Diário da Noite (fundado no ano anterior), passa a ter 

contato com a imprensa e colaborar naquela folha como ilustrador, iniciando-

se com a cobertura do ballet da gorduchinha Loie Fuller, que, mesmo já meio 

balzaquiana – para uma bailarina – apresentava-se em São Paulo com muito 

sucesso, demonstrando inovações e uma exótica virtuosidade que levariam o 

artista mais tarde a querer recriar o efeito e a magia de suas coreografias no 

próprio jardim de casa... (TOLEDO, 1994, p. 43).  

 

Este rico período de Carvalho, em que assistiu às apresentações das mais diversas 

bailarinas do mundo, pareceu determinar o seu entendimento sobre a dança e, 

consequentemente, suas concepções de figurinos. 

  

Quando o jovem Flávio de Carvalho assiste ao espetáculo de Loïe Fuller no 

teatro Sant’Anna, em São Paulo, do qual resulta a primeira dessas ilustrações, 

publicada no Diário da Noite, vai ao encontro do que muitos intelectuais na 

Europa do fim de século haviam buscado: o inusitado movimento dos tecidos, 

que remete ao interesse desse artista pelos trajes no estudo sobre a moda, e a 

combinação entre a magia e a técnica. (MATA, 2013, p. 84). 

 

Não apenas Fuller11, mas também Josephine Baker, Miss Hughs e outras personagens 

daquele universo variado marcaram o pensamento de Flávio de Carvalho acerca do figurino. 

Este escreveu sobre a performance de Miss Hughs no jornal da seguinte forma:  

 

Todos os bailados sofreram um grave erro; erro que se repete com todas as 

bailarinas do mundo. Nas vestes se acumularam detalhes inúteis, que além de 

prejudicar a forma, de tirar o valor da superfície, diminuíram a ideia de 

intersecção dos planos. E são invisíveis... O bailado para causar o efeito que 

deve causar precisa de contraste de luz e estilização dos movimentos. Precisa 

realçar a ideia da forma mostrando superfícies planas ou curvas, não 

 
11

 Para entender a repercussão do que Loie Fuller poderia causar, é preciso relatar suas composições baseadas em 

três princípios: a dança da serpente, a dança do fogo e a dança da borboleta. Apesar de não ter contribuído com 

técnicas e ideias para a danças, no figurino, certamente, ela exerceu grande importância. Esses três princípios se 

utilizavam de movimentos de tecidos associados aos jogos de luz, produzindo efeitos fantásticos. Eram vestidos 

esvoaçantes com grandes véus “acentuando sua amplidão por prolongar os braços com bastões, multiplicando os 

efeitos de luz, cores diversas, spots situados diante dela, atrás, ao lado, sob o assoalho. De acordo com sua fórmula, 

ela esculpia a luz.” (BOURCIER, 2001, p. 252). 
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diminuídas por detalhes inúteis. O conjunto de cores deve ter mais mudanças 

violentas de tons, porém, demoradas. (CARVALHO apud DAHER, 1984, 

p.14). 

 

Neste período, em 1927, há mais indícios do interesse pela dança no trabalho de Flávio 

de Carvalho. Como muralista, no “Projeto Eficácia”, ele desenha oito mulheres movimentando-

se individualmente em um corpo de dança sincronizado. Sua característica expressionista 

encontra na dança, no movimento do corpo, uma forma clara de se manifestar. Diante destas 

influências apontadas, a apresentação do “Bailado do Deus Morto” não poderia ter sido 

diferente.  

  
Figura 6 - Cena do Bailado do Deus Morto. Cena do Bailado do Deus Morto. Ano: 1933. Reprodução fotográfica. 

11 x 17,5 cm. Fonte: Livro “A origem do Deus animal”.   

 

O cenário não esconde a estrutura do galpão onde o “Teatro da Experiência” estabelece-

se. O fundo com a porta de aço metalizada de enrolar é acolhida e interage com a iluminação. 

O palco, aberto e semicircular, integra o ambiente encenado ao espaço assistido. O pano de 

boca, feito de gaze, revela parcialmente, pelos buracos da trama frouxa, parte daquele território 

da peça sem emitir mistério, apresentando algo “conhecido” em certo sentido. Ele é utilizado 

para indicar o início e fim da apresentação e as separações de atos e intervalos. Essa decisão da 

direção de arte em usar a transparência atinge e inclui os espectadores no bailado como 
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pertencentes à narrativa. O pano de boca ganha duplo sentido. Um totem central em alumínio 

serve como indício do sagrado e contrapõe-se a essa transparência por sua densidade.  

Nos figurinos, as máscaras também são feitas de alumínio. Elas são fechadas na parte 

frontal e abertas na parte posterior da cabeça, presas por hastes para não desatarem. Algumas 

possuem cabelos feitos por feixes de alumínio largos e longos que dão a impressão de juba. Em 

sua maioria, são triangulares, onde o queixo é afunilado e a testa tem forma maior. Há três furos 

nas máscaras: uma passagem na boca e duas passagens nos olhos. As aberturas apresentam 

dimensões variadas e formatos ora triangulares, ora ovalados. Nem todas portam o nariz 

marcado. Aquelas que o manifestam, traçam um nariz que alcança a testa e ultrapassa a 

dimensão da máscara, formando um chifre. Afigura-se um misto animalesco-humano, descrito 

no início do capítulo.  

 
Figura 7 - Cena do Bailado do Deus Morto.  Cena do Bailado do Deus Morto. Ano: 1933. Reprodução fotográfica. 

11 x 17,5 cm. Fonte: Acervo digitalizado - Denise Mattar. 



47 

 

 

  
Figura 8 - Cena do Bailado do Deus Morto. Cena do Bailado do Deus Morto. Ano: 1933. Reprodução fotográfica. 

11 x 17,5 cm. Fonte: Acervo digitalizado - Denise Mattar.   

 

Carvalho deixa claro, na sua elaboração, a cabeça como a parte da reflexão. Por isso, o 

figurino ganha ainda mais destaque de análise. Em contraste ao cenário transparente da gaze, 

os totens fazem a transição para as máscaras compactas que não deixam as feições se 

exteriorizarem. No vínculo com o público, indicado já na cenografia, o figurino comportaria o 

contrário da transparência: o desejo de dissimular aquela realidade. 

 

A máscara tem uma significação psicológica muito mais forte do que se 

costuma pensar. O traço característico mais importante da máscara é a 

imobilidade da expressão, e esse traço característico visa a eternização de 

expressões convenientes ao mundo; é naturalmente um processo de que o 

homem-ator[,] enfrentando o mundo, lança mão para poder se repousar do 

efeito de anestesia provocado pela imobilidade[.] Ele precisa [se] mexer, 

mudar de expressão rapidamente, executar profusões de caretas, dar largas ao 

demoníaco e ao chistoso que [estão] dentro de si, ser irreverente como a 

criança e inocente como o selvagem. Só a máscara pode ajudá-lo, só a máscara 

pode funcionar como um ponto de segurança eficiente, pode ocultar suas 

inferioridades. Só atrás de uma máscara é que a energia integral do homem 

tem possibilidades de desabrochar: protegido, como é, por uma expressão 

standard, a ação do homem demoníaco e técnico atrás da máscara não sofre 

nenhuma coação do mundo em redor, e ele pode assim rir e chorar e cantar e 

fazer caretas ao mundo. A máscara funciona como uma fortaleza. 

(CARVALHO apud GOLINO, 2002, p. 32). 
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Ao usar este artifício, Flávio de Carvalho estaria provocando a revelação de algo ainda 

não assumido, velado, mascarado pela sociedade. O enredo do Bailado denuncia usando a 

máscara como artifício de descolar o tempo primitivo para que o público não se sinta 

confrontado diretamente, mas faz as máscaras zoomórficas como espelhos, em alumínio, para 

que se reflitam as suas imagens.  

O seu biógrafo J. Toledo menciona o apreço do artista pelo metal. Parcialmente cientista 

que era, Flávio de Carvalho queria revolucionar com uma “misteriosa liga de alumínio chamada 

‘hidronálio’” que aplicou na sua empresa “Tropicalumínio” e onde desejava “construir a 

segunda versão de seu épico “Teatro da Experiência”. A persiana era o produto principal da 

empresa, a qual vendia como “a mais leve do mundo”, que “dura toda a vida”. (TOLEDO, 1994, 

p. 335).  

 

Sergio Milliet, arguto analisador da conduta extravagante do artista, mais 

tarde, recordando-se do fato escreveria: (...) Quando o conheci, acabava de 

inventar uma veneziana baratíssima para ser vendida à gente das favelas. 

Justificava sua iniciativa com a possibilidade de ganhar milhões. Mas, embora 

seja de pobre que se tira dinheiro, porque rico não o gasta, aplica-o, Flávio deu 

com os burros na água. Esquecera-se de que favelado não tem sequer janela 

para colocar veneziana. Ato gratuito? Sem dúvida, e que busca explicação em 

grandes objetivos, porque no íntimo, Flávio de Carvalho é um reformador 

moralista. Um quase pastor protestante. E quem não compreender todas as 

contradições que se enroscam e enrolam dentro dele, não o compreenderá 

jamais… (TOLEDO, 1994, p. 336).  

 

Nessa mesma década, em 1938, Flávio de Carvalho envolveu-se com o 2º Salão de 

Maio, do qual ele ocupou o corpo diretor desde sua primeira edição (em posição mais afastada 

por conta das polêmicas que carregava consigo e que poderiam atrapalhar o andamento do 

Salão) até a última, o 3º Salão de Maio. Neste terceiro salão, ele usufruiu do alumínio, mais 

uma vez, para suas mirabolantes criações. Produziu o catálogo do evento com capa daquele 

metal, assim como o convite. (TOLEDO, 1994, p. 341). Essas menções da relação do artista 

com o material instiga a relevância do mesmo nas suas obras. Pelas datas, o contato inicial fez-

se no “Bailado do Deus Morto” e efetivou-se em desdobramentos de sua empresa e dos objetos 

concebidos por ele para o 3º Salão.  

Ainda não foram encontrados vestígios12 dos figurinos do Bailado sobre o processo de 

criação, desenhos, projetos e esboços, que pudessem nos orientar sobre como Flávio de 

 
12

 Não se tem registro dos desenhos do “Bailado do Deus Morto” nas fontes pesquisadas. A suposição de que não 

existiram procede de duas menções na biografia sobre Flávio de Carvalho, de J. Toledo, onde autor cita, ao falar 

sobre o “Teatro da Experiência”, que “Flávio já havia encomendado um texto para a estreia a Oswald de Andrade, 

que, para isso, criava “O Homem e o Cavalo” - que seu autor modestamente ainda o chamava de “espetáculo em 
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Carvalho teria preparado as máscaras a partir da ideia de modelagem do alumínio, 

compreendendo que a ênfase estava no material e esse determinaria as angulações atingidas 

pelas formas limitantes do material, os orifícios da face e a adição de protuberâncias nesses 

rostos. 

Ainda assim, é possível verificar mais significados do alumínio para esclarecer 

informações sobre o figurino. Como dito anteriormente, o material reluzente no traje em cena 

adquiriu a função espelhada, retratando o público e o jogo de luzes do evento onde, segundo 

Almeida, “o efeito cênico era um movimento de luzes sobre o pano branco e o alumínio” 

(ALMEIDA, 2014, p. 85). Na narração dos Atos, não se exemplifica as ocasiões da aplicação 

de luzes - se eram constantes ou pontuais para salientar certos momentos. A luz elétrica, criação 

do século XIX, transformou o cotidiano das populações nos centros urbanos. Essa questão relata 

sobre sua modernidade. Nesse sentido, também o alumínio ganhou destaque no mesmo século 

quando entrou para o ambiente industrial em escala na produção de bens duráveis.  

Outra possibilidade estaria na Máscara de Flandres: 

 

Entre os instrumentos de suplício, apareciam primeiramente o chicote 

(também chamado de açoite ou bacalhau) e a palmatória, instrumentos estes 

muito conhecidos e também muito utilizados na Europa até o século XIX. Os 

outros instrumentos eram o anjinho e a máscara de flandres. [...] Já a máscara 

de flandres era utilizada principalmente para castigar escravos “dados a 

excessos alcoólicos, ao furto de alimentos, à ingestão de terra ou de barro, 

sendo que, neste último caso, como castigo e como elemento auxiliar na cura 

dos geófagos”. Esta máscara cobria todo o rosto da pessoa, prendendo-se à 

parte traseira de seu pescoço por uns prolongamentos fechados com cadeado. 

O grotesco instrumento possuía uns pequenos buracos, através dos quais os 

cativos podiam ver e respirar. Existia também um outro tipo de máscara, 

parecida com um bridão, que vedava apenas a boca do escravo portador. 

(SOARES, 2011, p. 203). 

 

Um instrumento chocante, polêmico, corrobora com as intenções do artista que incitava 

todas as esferas da arte, desde a produção até sua recepção. Seus biógrafos enfatizam sua 

ousadia, tanto ao reproduzir a fala de Milliet, que interpreta as contradições de Carvalho como 

partes do seu ofício de promover o inusitado, grotesco e aflitivo, como ao dizer que “poucos 

artistas desafiaram tanto a recepção tradicionalmente passiva do público.” (OSORIO, 2009, p. 

 
9 quadros”. Embora o artista estivesse a par do andamento dos trabalhos de Oswald, este, afinal, admite que, 

devido a inextrincáveis problemas emocionais e financeiros, a peça não ficaria pronta para a inauguração e assim, 

em três dias apenas, Flávio mesmo redige um texto para a abertura do pequeno teatro. Desta forma é criado “O 

Bailado do Deus Morto”.” (TOLEDO, 1994, p. 181). O autor ainda menciona a simplicidade do cenário criado por 

Flávio de Carvalho “às pressas” (TOLEDO, 1994, p. 183), o que se estende aos figurinos. Estas informações 

colaboram no entendimento de que, devido ao curto tempo de criação, as máscaras e lençóis utilizados teriam sido 

feitas diretamente no corpo dos atores.   
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23). Essa proposta mostra uma submissão, a falta do poder expressivo e a repressão de excessos 

e vícios, inibindo quaisquer manifestações humanas. Carvalho explicita sua intenção de 

mascarar as personagens pela imobilidade da expressão. Entretanto, ele finaliza sua explicação 

da máscara afirmando que ela funciona como uma fortaleza e, portanto, dá ao homem a total 

administração de seus atos e sua exacerbação dos prazeres e angústias da modernidade. Nesse 

sentido, seu papel, aqui, é oposto ao do instrumento de suplício. 

O traje no corpo é feito por lençóis brancos, como túnicas. A mudança entre uns e outros 

expõe-se apenas nos ombros. Alguns são cobertos com mangas. Os demais são desnudos e o 

peito é protegido por tomara-que-caia. Carvalho manteve-se fiel ao que analisou nos bailados 

em 1926, nas páginas do jornal Diário da Noite, citado no início deste capítulo, e sustenta a 

simplicidade das vestes, sem acúmulos que prejudicariam a forma, os planos, e a necessidade 

de contraste de luz e estilização dos movimentos.  

Composto por quatro mulheres e seis homens, estes são diferenciados por gênero na 

túnica branca (Figura 9). Ao mesmo tempo, são coletivizados por não possuírem nomes, 

identificados como Coro, Vozes, Orquestra, Lamentador. Nas lembranças de como fora Deus, 

comparam-no à mulher, uma figura essencial nas questões da psicanálise defendidas por Freud 

e também no enredo do Bailado. Portanto, os gêneros são importantes tanto no traje como na 

narração. 

 
Figura 9 - Simulação de croquis das túnicas. Ano: 2019. Fonte: Produção da autora. 

 

Conforme anteriormente mencionado, não há mudança de figurino durante todo o 

bailado. A aceitação do deus morto como fato consumado e lidando com a situação no presente-
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futuro constitui um continuum. O passado é encontrado na memória da fala, na lembrança da 

narração. O texto estabelece a mudança de figurino na narração. Há lembranças constantes de 

como era o Deus “L: oh deus peludo (gongo) o teu cabelo ondulado era comprido como o da 

mulher… ( gongo) o teu corpo vestido de folhas.”; e no que se tornou “L: oh deus taciturno e 

calado… nunca mais pastará entre as feras do mato nunca mais provará o capim verde e 

gostoso… (virando-se para V1) você mulher pintada e dolorosa… a tua barriga encherá como 

a esfera celeste…” (CARVALHO, 1973, p. 82 e 90 – ANEXO II). 

O posicionamento de palco acontece entre movimentos e paradas em posições corporais 

“geométricas.” (CARVALHO, 1973, p. 83). O figurino corrobora com essa dinâmica de palco 

ao apresentar máscaras e túnicas com as mesmas formas geometrizadas. A composição fabrica 

o efeito cinético, consequentemente, permite as metamorfoses mecânicas, como uma 

engrenagem, essencial à indústria, essencial à modernidade. Podemos sugerir que as geometrias 

exercem a função dos blocos de cores densos que marcam a cena. Ao mesmo tempo em que 

delimitam, harmonizam os espaços. Faltaria a cor de um digno expressionista para que 

traçássemos os paralelos das pinturas e figurinos, entretanto, a isso, Carvalho confere a luz. Na 

planificação da tela, a cor balança e, na tridimensionalidade do bailado, a luz causa este efeito. 

Ela acolhe todas as cores e reluz transcendendo o palco e alcançando a plateia. A corporeidade 

permite reduzir os elementos visuais característicos da pintura plana e arquiteta nos elementos 

cênicos o vigor expressivo.   

Os traços expressionistas das pinturas de Flávio de Carvalho estão presentes no Bailado, 

embora seja difícil encaixá-lo em um estilo das artes. “Vista como um todo, a obra polivalente 

de Flávio de Carvalho nos obriga a rever certas leituras da nossa história da arte” (OSORIO, 

2009, p. 46), o que cabe perfeitamente ao tratarmos dessa liberdade de meios utilizados pelo 

artista. Nas túnicas, vemos o tecido enrugado pela contorção dos corpos dos atores em agonia 

nostálgica (Figura 7). O traje branco não busca perfeição, ele é vivo, reflete a cor ou luz ao seu 

entorno pela neutralidade alva e passível de sulcos que a pele forma conforme o tempo passa. 

Ele sobe e desce nas coxas porque assim acontece quando se articulam as pernas e os ombros. 

São texturas. Enrolado junto ao corpo, essas túnicas são simplificadas e ainda assim conferem 

vivacidade. Osorio conta sobre a presença marcante da pincelada, com força a partir dos anos 

1930. A obra pictórica de Carvalho, especialmente nos retratos, também é direta, atenta, 

emocional e impetuosa. Algo que parece ter sido adquirido após a experiência com o Bailado, 

como conta Osorio ao marcar a temporalidade da presença de questões do mental e psicológico: 
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Essa ênfase no rosto, assim como nas mãos, vai marcar o “retratismo” de 

Flávio de Carvalho nas décadas seguintes. Cada vez mais o foco recaía sobre 

a exploração da personalidade, do psiquismo do retrato, que se revelaria por 

meio do fenômeno pictórico, desentranhando-se a partir de suas grossas 

pinceladas de cor. “O que me interessa no retrato é a expressão fundamental 

do modelo [...] escolho a cor predominante para iniciar o retrato e coloco-a 

com volúpia de formas sobre a tela. (OSORIO, 2009, p. 39). 

 

Igualmente enriquecedor seria equiparar a criação de figurinos aos desenhos de 

Carvalho. As máscaras seguem os inúmeros desenhos de modelos e mulheres quando tentavam 

tirar de seus corpos toda a eletrizante força através da linha. A cabeleira das máscaras remete 

às linhas estridentes e agitadas dos nanquins e caneta-tinteiro sobre papel do artista.  

 
Figura 10 - Mulher deitada. Ano: 1938. Caneta-tinteiro sobre papel. 36 x 36 cm. Fonte: Livro “Flávio de 

Carvalho espaços da arte brasileira”. Coleção Rodolpho Ortenblad Filho.  
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Figura 11 - Retrato de Burle Marx. Ano: circa 1952. Óleo sobre tela. Dimensões não encontradas. Fonte: Acervo 

digitalizado - Denise Mattar.       

 

Anteriormente mencionado, o “Bailado do Deus Morto” criou tumulto com a polícia, 

todavia, a repercussão em jornais e com os intelectuais fora excelente. Mesmo breve, combateu 

o conservadorismo latente do período. O Bailado foi aclamado como algo realmente novo e 
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artisticamente filosófico. Em nota de jornal datada em 16 de novembro de 1933, no Correio de 

São Paulo, o “Bailado do Deus Morto” é analisado em consonância com as experiências 

artísticas feitas em Paris, Polônia, Rússia e Alemanha. Uma espectadora elogiosa abre o quarto 

parágrafo da coluna contando a surpresa do Bailado, e o autor (anônimo) segue indicando que 

é preciso abastecer-se de intelectualidade e romper com qualquer preconceito. Por fim, cita o 

figurino como original e moderno.  

 

Figura 12 - “O Bailado do Deus Morto”. Data: 16 nov. 1933. Ed. 00443. Correio de S. Paulo, São Paulo. Fonte: 

Hemeroteca Digital 

 

Em outra edição, no mesmo jornal, um pouco posterior, de 20 de novembro de 1933, o 

espetáculo é, a princípio, chamado de obra futurista. Analisando o comentário, o Bailado 

corrobora como uma obra de vanguarda quando contesta da produção ao fruidor.  
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Figura 13 - “O futurismo triumpha...”. Data: 20 nov. 1933. Ed. 00446. Correio de S. Paulo, São Paulo. Fonte: 

Hemeroteca Digital. 

 

Sobre as simetrias traçadas entre o “Bailado do Deus Morto” e as experiências artísticas 

de outros países, Osorio explica a sintonia:  

 

O mínimo que se pode dizer da atuação de Carvalho nesta década de 1930 é 

que ela foi marcada por um esforço de “desprovincializar” a cultura brasileira. 

Na viagem que fez à Europa, após a exposição de 1934, ele realiza uma série 

de entrevistas publicadas no Diário de São Paulo. É impressionante sua 

sintonia com o que havia de mais arrojado no cenário europeu, como mostram 

suas entrevistas com Herbert Read, Man Ray, Marinetti, Breton, Tristan 

Tzara, entre outros. Não é fácil imaginar a repercussão de tais entrevistas na 

época; quem as lia e como lia. Como sempre, Flávio de Carvalho lutava para 

disseminar novas ideias, novas formas de pensar, e levá-las ao domínio 

público. Em vez do isolamento no ateliê, a exposição e a visibilidade - não 

obstante os riscos do escárnio e da desqualificação a que era constantemente 

submetido. Antes de tudo, era um artista marcado pela coragem de marcar as 

resistências da rua. (OSORIO, 2009, p. 39). 

 



56 

 

 

A partir dos anos 1950, Flávio de Carvalho mostrará, no decorrer da sua carreira, o 

interesse ainda maior pelo traje. O figurino de “A Cangaceira” (1954), os artigos “A moda e o 

novo homem”, o New Look na Experiência nº.3 (1956) e os Trajes de Futebol (1972) 

demonstram a relevância da indumentária para o artista.  

Nestes figurinos posteriores ao “Bailado do Deus Morto”, ele usou o desenho como 

projeto. Nesse sentido, sugerimos que o processo criativo de figurinos para Flávio de Carvalho 

seguiu sem enrijecimentos de elaboração, ora modelando o material - como se propõe no 

bailado -, ora desenhando. Cabe apenas mencionar a utilização de desenho mais interessado no 

desenho técnico, rico no detalhamento necessário para sua produção e correspondendo à sua 

experiência arquitetônica, ainda que extremamente estilizados. Diferente, todavia, de esboços 

corridos de um estudo ou de uma ideia ou de seus desenhos artísticos citados, profundamente 

viscerais. A análise dos figurinos do “Bailado do Deus Morto” foi feita através das fotos e 

descrição do mesmo, logo que, a princípio, não houve conservação do figurino original13. 

O nome “Teatro da Experiência”, onde o bailado aconteceu, incentiva a interpretação 

provocativa ao traçar o paralelo ao nome das suas demais performances: Experiências nº 2 

(1931) e Experiência nº 3 (1956). Em todos, Carvalho utilizou o corpo como manifesto de 

audácia, o que enfatiza o figurino como elemento essencial em sua trajetória artística. 

 

 

 

 

 

 

 
13

 Esta questão é confirmada segundo J. Toledo ao relatar um episódio no ano 1973 referente ao bailado. Pouco 

antes do falecimento do artista, haveria a realização de uma homenagem ao mesmo. “Pensou-se arregimentar uma 

comissão de notáveis que organizasse festejos para comemorar os 50 anos de arte de Flávio e que culminasse numa 

grande mostra retrospectiva no MASP; mais a apresentação de sua peça O bailado do deus morto; a realização de 

um filme documentário; a gravação de depoimentos; a publicação do livro Dialética da Moda, de sua autoria e um 

livro-catálogo com 280 páginas ilustradas sobre a vida e a obra do artista. Enfim, um trabalho de fôlego um tanto 

megalômano, mas válido, já que Flávio o merecia e se entusiasmara com a ideia.” (TOLEDO, 1994, p. 706). 

Adiante, falando sobre as etapas da preparação do evento, ele cita: “Flávio, que durante as poucas horas de sobra 

entre as filmagens, entrevistas, desenhos e burocracias, ainda tinha de confeccionar uma série de máscaras de 

alumínio para o Teatro de Arena.” (TOLEDO, 1994, p. 706).  
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3 JURUPARY: O MITO INDÍGENA E A ADAPTAÇÃO PARA O BALÉ 

 

Consta no libreto da programação dos bailados apresentados em setembro de 1934, no 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a exibição de “Jurupary”. Nele, destacam-se as 

informações sobre o corpo de baile, os croquis e cenários sob responsabilidade de Cícero Dias, 

a execução dos mesmos pelo Atelie da Empreza Limitada do Theatro Municipal e da Casalegni, 

respectivamente, e desenhos à óleo elaborados sobre os vestuários por Guignard (ANEXO III). 

Ainda no programa (ANEXO III), a descrição detalhada da apresentação do coreógrafo 

e bailarino Serge Lifar: 

 

Serge Lifar na sua creação indio-brasileira de Jurupary 

Bailado em um acto de H. Villa Lobos, o Libreto de Serge Lifar e Victor de 

Carvalho. Choreografia de Serge Lifar com Ruth Harris, Ruth Makand, 

Nathalie Leslie, Tatiana Firsovskye e escola de baile do Theatro Municipal.  

Jurupary é uma máscara que só os indios guerreiros pódem usar. Nenhuma 

mulher póde tocal-a, sob pena de morte. 

Nas margens do Rio Negro, entre um crepúsculo dourado e uma noite que se 

anuncia toda em prata. A Jurupary atravessa a scena. Esconde-se atraz do 

Pagé. A tribu está reunida. Lá no alto de uma pedra, Yacina está a espera de 

Yauar, Yauar, o mais bello, o mais destemido de todos os índios, disse que 

voltaria victorioso do seu combate contra as Amazonas, na terceira lua. 

Os índios dansam. De subito, o corpo de Yacina enche-se de alegria: 

Yauar apparecera! 

Elle chega... Nos seus olhos elle reflecte a satisfação de rever a floresta 

querida. 

Yauar faz uma dansa de guerra, contando os mais emocionantes momentos da 

sua batalha.  

O Pagé dá-lhe um grande arco e Yacina, uma flecha. 

O heróe e sua amada enlaçam-se n’uma dansa de amor, vibrante de paixão. 

Yacina sabe que Yauar guarda escondida, no peito, a pequena mascara de 

Jurupary. Ella crê que se conseguir tocal-a sem que ninguém saiba, poderá 

alcançar a felicidade eterna para o seu amor.  

Yacina embriaga Yauar com o cachiry. 

E durante a dansa de amor e de embriaguez, ella rouba a Jurupary. Mas, um 

índio percebe o gesto de Yacina e denuncia o sacrilégio. 

A tribu exige justiça, Yauar não consente que ninguém mate a sua amada. 

Desesperado, sobe ao alto da pedra. Olha Yacina pela ultima vez Depois ergue 

o arco... e uma flecha parte na direção da amante. 

Ella tomba. E Yauar n’um salto, precipita-se no Rio. 

Jurupary, enigmatica, fatal, ergue-se, atraz do Pagé. Ella déra a Yauar e a 

Yacina, a eterna felicidade. Além da morte… (FUNDAÇÃO THEATRO 

MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 1934, p. 15, grafia reproduzida do 

original). 

 

O mito de Jurupari tem origem nos povos indígenas residentes no noroeste da floresta 

Amazônica. A aparência de Jurupari é imprecisa, descrita às vezes como espírito sem forma 

aproximada ao humano, como um homem risonho e cruel ou até com aspectos zoomórficos que 
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unem humano e cobra. Jurupari é conhecido como um deus do pesadelo que entraria na mente 

de suas vítimas enquanto dormem, fantasiando seus inconscientes com perigos e presságios 

ruins ao ponto de, por estarem nesse estado de dormência, não conseguirem gritar por ajuda. O 

ritual é repleto de instrumentos musicais, movimentos, flagelos e segredos. Jurupari ou Iurupari, 

escrito de forma distinta daquele apresentado na composição de Villa-Lobos e liderança de 

Lifar, foi atribuído ao demônio na visão dos catequistas do século XVI. Seus conceitos de 

religião, subentendida no “rito, cerimônias, liturgia” ao assistirem “às danças, cantos e 

reviravoltas”, convenceram-se de “presenciar uma seita de contorcistas endemoninhados sob o 

macará estrugente do Pajé. Demonizar Jurupari era tão urgente quanto arredar o culto 

absorvente de Xangô, para os nagôs. Jurupari foi sendo apresentado, indiciado, denunciado, 

como um legítimo sinônimo de Satanás.” (CASCUDO 2002, p. 72). Além do julgamento 

adquirido pelos estrangeiros, as cerimônias atribuídas a Jurupari sofreram alterações no 

decorrer do tempo e dos relatos dos visitantes que passaram pelo Brasil, assistiram e escreveram 

a história. Uma delas é referente ao uso da máscara. O culto primitivo de Jurupari não possuía 

o acessório, sendo inserido mais tarde, em uma mudança natural do ritual passado.  

Este fato nos revela possibilidades da fonte sobre a qual foi desenvolvido o enredo 

encenado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O programa conecta-se às lembranças do 

barão Santana Neri (1848-1901), assegurada por Ermanno Stradelli (1852-1926), o qual 

menciona, por volta dos anos 80 do século XIX, a presença da máscara com pelo de macaco e 

tecida com cabelos femininos “o mais forte de todos os liames.” (CASCUDO, 2002, p. 80).  

As versões de Jurupari são variadas, fortalecidas pelos mistérios das celebrações, porém, 

é possível chegar a alguns consensos que unificam a mensagem da lenda: 

   

Iurupari é o Legislador, o filho da virgem, concebido sem cópula, pela virtude 

do sumo da cucura do mato, e que veio mandado pelo Sol para reformar os 

costumes da Terra, a fim de poder encontrar nela uma mulher perfeita, com o 

Sol possa casar-se. Iurupari, conforme contam, ainda não a encontrou, e 

embora ninguém saiba onde, continua a procurá-la e só voltará ao céu quando 

a tiver encontrado. [...] Quando ele apareceu, eram as mulheres que mandavam 

e os homens obedeciam, o que era contrário às leis do Sol. Ele tirou o poder 

das mãos das mulheres e o restituiu aos homens, e, para que estes aprendessem 

a ser independentes daquelas, instituiu umas festas em que somente os homens 

podem tomar parte, e uns segredos, que somente podem ser conhecidos por 

estes. As mulheres que os surpreendem devem morrer, e em obediência desta 

lei, morreu Ceuci, a própria mãe de Iurupari. Ainda assim, nem todos os 

homens conhecem o segredo; só o conhecem os iniciados, os que chegados à 

puberdade deram provas de saber suportar a dor, serem seguros e destemidos. 

(CASCUDO, 2002, p. 95). 
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As cerimônias ao Jurupari são exclusivamente masculinas. Atualmente, entretanto, 

existe uma tolerância maior e a participação feminina acontece. A presença do romance entre 

os indígenas é parte alegórica da dança, sem qualquer contato com o ritual de Jurupari. 

O programa apresentado em 1934 ao público do Municipal apresenta as seguintes 

afinidades com a lenda: existe o combate contra as Amazonas e um gesto de sacrilégio (de 

surpresa) de uma mulher onde a punição deve ser a morte. A lenda indígena, portanto, é seguida 

com o tempero coreografado de Lifar, que desenvolve uma dança de guerra, de amor, de 

embriaguez e, por fim, de despedida e fatalidade.  

Serge Lifar foi um bailarino cujo trabalho gestara-se no ambiente dos balés russos, 

mencionado como forte influência a Flávio de Carvalho, porém que se efetivou no Brasil, como 

vemos, na trajetória de Cícero Dias. Os balés russos foram exportados para o mundo por Serguei 

Diaghilev (1872-1929), à sua maneira. Grande empreendedor das artes, ajudou a divulgar o 

impressionismo na Rússia, participou com outros intelectuais de uma revista artística e foi 

diretor dos Teatros Imperiais em 1899 - do qual fora expulso pelas condutas progressistas, o 

que culminou em sua ida a Paris onde, consequentemente, obteve a liberdade para desenvolver 

um balé inovador, diferente do balé das Óperas, com a apresentação de uma série de balés 

curtos, onde os bailarinos eram protagonistas, perdendo a posição de figuração. Embora com 

forte influência academicista no início, o estilo dos balés russos de Diaghilev ganharam 

destaque com o estilo pitoresco, colorido e exótico dos cenários, e o empresário cumpriu sua 

intenção de fazer da dança o ponto de encontro entre todas as artes. Conforme o público 

interessava-se - principalmente pela curiosidade -, iniciou-se a exibição de peças originais que 

adquiriram um tom mais provocativo na musicalidade, ritmos e gestos. Durante a primeira 

década do século XX, os balés de Diaghilev associaram-se aos artistas e costureiros que 

mudariam a história dos figurinos, como Pablo Picasso para Parade (1917) e Coco Chanel para 

Le Train Bleu (1924).  

 

Nunca seria demais sublinhar a importância de Diaghilev para a ressurreição 

da dança no Ocidente. A beleza plástica de seus espetáculos, seu apelo a 

libretistas e artistas da mais alta qualidade, o valor de seu grupo e, em 

particular, de seus solistas, provocaram o choque da surpresa. Depois de sua 

morte, não foi mais possível apresentar obras pobres em cenários 

empoeirados. Seus sucessivos coreógrafos haviam (sic) modificado 

profundamente a tradição acadêmica: Fokine, Nijinsky, Massine, Nijinska e 

Balanchine foram inventores não somente dos passos, mas de um novo 

espírito; fizeram todo o corpo, as pernas e os braços dançarem, por vezes em 

ritmos diferentes. (BOURCIER, 2001, p. 229).         
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A herança de Diaghilev formou a escola neoclássica que viria como resposta 

amplificada à codificação acadêmica, ou seja, transformada, porém, sem renunciar à 

gestualidade e ao espírito tradicional. Um dos grandes representantes dessa nova geração seria 

Serge Lifar, dito como um mestre do academicismo expressionista, “pois alcançava uma pureza 

de gestos e um refinamento de escola extremos, ao mesmo tempo que conservava uma atitude 

de eloquência.” (BOURCIER, 2011, p. 241). O bailarino entrou para os balés russos em 1923 

na escola de Nijisnka, na França. Diaghilev contratou-o e o bom trabalho fez seu nome ser 

associado à ressurreição da dança na Ópera de Paris. Sua posição de colocar a dança como uma 

arte superior, onde “[outras artes] devem se colocar à sua disposição” (BOURCIER, 2001, p. 

240), mostra, talvez, o porquê da postura de Cícero Dias, a qual veremos adiante, de respeitar 

o conhecimento dos bailarinos para o desenvolvimento dos figurinos, revelando que aprendera 

muito com estes e que os considerou na criação dos trajes em cena.    

 

3.1 OS FIGURINOS DE CÍCERO DIAS 

 

No processo de criação de Cícero Dias, houve o interesse em investigar as vestimentas 

indígenas no Museu Nacional do Rio de Janeiro, como relata, ao acompanhar Villa-Lobos 

depois que o músico o convidou para criar a cenografia e o figurino para Lifar: 

 

Heloísa Alberto Torres tremia quando chegávamos. A questão toda era abrir 

os armários de vidro contendo objetos de índios conservados lá há muito 

tempo. Heloísa dizia: “Se ela abrisse um desses armários tudo cairia.” Villa, o 

impassível, respondia: “Tem que abrir”. Ao que ela retrucava: “Só com ordens 

do Roquette-Pinto”. Não queria estar presente, seria catastrófico. Tudo isso 

para que eu desenhasse os elementos indígenas para o balé. Quase tudo foi ao 

chão. Uma poeira dos diabos. O Villa continuava impassível. No final da 

visita, Roquette-Pinto, ao lado da vitrine aos pedaços, dizia: “Você viu?”. 

Resposta do Villa: “Tenho tudo isso na alma.” E se foi. Voltei várias vezes ao 

museu, sozinho, para desenhar motivos dos nossos índios. Porém, cada visita 

do Villa deixava todos em pânico. Roquette-Pinto fez questão de mostrar ao 

Serge Lifar a riqueza do museu. Visita quase que oficial. O Villa-Lobos, como 

se nada tivesse acontecido, queria mostrar ser grande conhecedor da nossa arte 

indígena. (DIAS, 2011, p. 53-54). 

 

 Um dado divulgado no jornal Correio da Manhã parece atrapalhar a participação 

individual de Cícero Dias na idealização do personagem de Lifar e mostrar o quanto ele 

participava integralmente da construção deste figurino. O artigo relata a situação das montagens 

dos bailados em uma crítica de Pedro Correia do Araujo, intitulada “Lifar e o Municipal”. Sob 
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os percalços com a verba insuficiente dada pela concessionária responsável aos “bailados 

brasileiros”, os escolhidos “pintores do momento” criaram “cenários exóticos, cenários feitos 

de pedaços...” e “montou-se ‘Jurupary’ com um rochedo de Prometheu, umas tamareiras 

africanas da Aida...” afirmando que, apesar da má administração do Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro e da concessionária, Lifar triunfara (ARAUJO, 1934, p. 5). Araujo ainda alega que 

o coreógrafo-bailarino “Informou-se, como ninguém ainda, sobre as danças e costumes dos 

nossos índios; comprou indumentária genuína”. Pelo que é identificado no texto de Araujo, 

certamente houve palpites de Lifar referentes à criação de Dias. Porém, confrontado com o 

detalhamento da pesquisa do artista no Museu Nacional, trabalha-se com a possibilidade de 

uma apresentação ao coreógrafo sujeito a alterações solicitadas pelo mesmo, as quais Dias 

executou. Em sua autobiografia, Dias comenta sobre seu conhecimento em cenários e figurinos 

em uma conversa com Edwige Feuillère, artista de teatro. Neste diálogo, menciona que tudo o 

que sabe sobre o assunto aprendeu com “os coreógrafos de Serge Lifar.” (DIAS, 2011, p. 139).  

Diversas perguntas surgem com essa passagem de Cícero Dias referentes ao processo 

de pesquisa, criação e execução dos figurinos. Dias produziu esboços para o figurino. Ele 

descreve “motivos dos nossos índios”, o que poderia ser interpretado como uma mistura de 

elementos gerais, sem seguir um povo indígena específico. 

Os artefatos catalogados pelo Museu Nacional na época em que Dias esteve na 

instituição são imprecisos. Em busca destes dados, contactamos o setor de Etnologia do Museu 

Nacional, o qual não compartilhou nenhum relatório das peças expostas naquele período, em 

1934, possivelmente pela inexistência desse tipo de registro na época. Conjecturamos que 

seriam do grupo Mundurukú, do povo Tukano e do índio Bororo, ao vermos o ano de 

“aquisição” das peças (Figuras 14, 15, 16, 17, 18) no banco de dados online do Museu Nacional. 

Essa informação identifica os objetos indígenas que teriam sido vistos no processo de Dias. 

Sobre estes artefatos indicados, o setor de Etnologia do Museu Nacional certificou que todos 

esses foram queimados na tragédia de setembro de 201814. De todo modo, esse conjunto mostra 

a diversidade com que o artista deparou-se na pesquisa, vinda de diferentes povos indígenas. 

 
14 Relatado em detalhes no dia 5 de setembro de 2018, o jornal El Pais publica que, em 2 de setembro de 2018, o 

Museu Nacional, no Rio de Janeiro, foi consumido pelo fogo perdendo dezenas de milhões de peças coletadas e 

conservadas ao longo dos 200 anos do edifício. “Lá também estavam arquivos considerados clássicos para o estudo 

da cultura indígena. Como os do professor Roquette Pinto, que durante uma expedição em 1912 realizou com um 

fonógrafo as primeiras gravações de música indígena que se tem conhecimento. Ou o material do etnólogo alemão 

Curt Nimuendajú, que na primeira metade do século XX percorreu centenas de aldeias de grande parte dos povos 

nativos do país, e é tido como o pai da etnologia brasileira —o museu abrigava seus negativos originais, cadernos 

de campo e outros manuscritos de valor inestimável.” (ALESSI, El Pais, 2018).  

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/politica/1536003919_497411.html
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Deste ponto de vista, um agrupamento das indumentárias indígenas formado nesta diversidade 

de povos sugere o que foi desenvolvido por Cícero Dias.   

 
Figura 14 - Bocodori-inog do Índio Bororo. Sem data. Aquisição do objeto em 1924. Colar de unhas de tatu 

canastra. 72 x 23 cm. Local de coleta: Mato Grosso. Fonte: Site do Museu. Acervo Etnológico Museu Nacional 

UFRJ, Rio de Janeiro.  

 

Figura 15 - Colar de Madrepérola do Índio Bororo. Sem data. Madrepérola e palha. 32 x 10 cm. Local de coleta: 

Mato Grosso. Aquisição do objeto em 1895. Fonte: Site do Museu. Acervo Etnológico Museu Nacional UFRJ, 

Rio de Janeiro.  

 

Figura 16 - Pingente do Povo Tukano. Sem data. Aquisição do objeto em 1831. Fios élitros (elytros) com crânio 

de ave. Com três fios: 68 x 7 cm; Com um fio: 57 x 3 cm. Local de coleta: Amazonas. Fonte: Site do Museu. 

Acervo Etnológico Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro.  
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Figura 17 - Placas Occipitais com Plumas do Povo Tukano. Sem data. Em exposição no Museu em 1882. Palhas 

e penas. 61 x 12 cm, 49 x 6 cm e 59 x 10 cm. Local de coleta: Amazonas. Fonte: Site do Museu.  Acervo 

Etnológico Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro.  

 

Figura 18 - Pulseira do Grupo Mundukurú. Sem data. Aquisição em 1830. Plumas e corda. 6,5 cm, pingente com 

7 cm. Local de coleta: Amazonas. Fonte: Site do Museu. Acervo Etnológico Museu Nacional UFRJ, Rio de 

Janeiro. 

  

Embora consideremos a vastidão de povos indígenas, há algumas características em 

comum aos nativos brasileiros: andavam nus, decorando o corpo com vestes e adornos em 

rituais e comemorações. A plumagem modificava de povo a povo, desde sua fonte - aves de 

cada localidade -, à cor e ao gênero feminino ou masculino. Alguns estudos apontam que as 

penas eram exclusividade dos homens e que as gravuras retratando índias brasileiras com 

plumagem aplicariam uma “espécie de romantização ou glamourização do mito selvagem 

tropical.” (CHATAIGNIER, 2010, p. 27). As matérias-primas eram originárias da natureza - 

dos reinos animal, vegetal e mineral - transformadas em adereços, de colares e pulseiras à 

pintura corporal. A pintura corporal era “o vestuário mais difundido nas planícies tropicais, 

aplicada durante a maior parte do ano, com predomínio das cores vermelha e preta” 

(ANAWALT, 2011, p. 487), provenientes do urucum e do jenipapo, respectivamente. Dentre 

os adornos de cabeça, tradicionalmente utilizados em ritos xamânicos, bem como de iniciação, 

plantio e funerários, as máscaras e os cocares eram os mais comuns. Nesse último, penas de 

pássaros eram sustentadas por armações de cestaria. As joias estavam presentes em variedades 
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sem igual, nas orelhas, nariz, boca, pescoço, braços, tronco, cintura e pernas, dependo de cada 

etnia e prática. Adornos com volumes, texturas e formas diversas a partir de materiais como: 

dentes de macaco, porco-do-mato e quati, garras de tatu e onça-pintada, madeiras e resinas, 

além das penas e plumagens de pássaros, já citadas (ANAWALT, 2011, p. 492-493). Vestes 

cobrindo o corpo todo eram vistas restritivamente em cerimônias, como trajes especiais. Esses 

trajes de danças e os trajes-máscaras “são feitos de armações de tecido de casca de árvore ou 

madeira cobertos com longas franjas de casca interna ou folíolos de palmeira buriti.” 

(ANAWALT, 2011, p. 494). Lembrando que são modelos heterogêneos, cada qual relacionado 

a uma função específica. O comum uso de tanga feita de “penas de animais, folhas de plantas, 

entrecasca de árvores, sementes ou miçangas” (GASPAR, 2011) destinadas aos rituais e 

comemorações, passou, com a chegada dos jesuítas, a ser cotidiana “para cobrir as vergonhas” 

e, mesmo avessos às repressões dos seus costumes milenares, os povos indígenas adotariam, 

por incentivo da moral religiosa, as tangas em “fibras de algodão, antes destinadas às redes para 

pesca e para descanso”, transformando esse elemento em indumentária indígena como 

“destaque no processo civilizador português” (CHATAIGNIER, 2010, p. 28).  

 

Uma das marcas característica da arte indumentária das planícies amazônicas 

eram as numerosas ligaduras que os indígenas enrolavam em volta do torso e 

dos membros. Os kamaiurás da região sudeste da floresta, por exemplo, 

vestiam apenas cintos e faixas. O cinto masculino era feito de contas redondas 

de concha, as mulheres usavam um cordão de fibra na cintura, ao qual 

prendiam na frente um pequeno pedaço de tecido cuidadosamente dobrado, 

feito da casca interna da árvore etuni. Durante os exercícios de luta, os homens 

protegiam os joelhos com faixas de algodão. Ambos os sexos usavam tiras de 

algodão abaixo dos joelhos, e os homens amarravam uma faixa no braço. 

Essas faixas tinham várias funções. Seu uso prolongado provocava o inchaço 

dos músculos do bíceps e da panturrilha, conferindo-lhes força e beleza. Entre 

os hodis da densa floresta venezuelana, os adultos usavam faixas de algodão 

e cabelo em volta dos pulsos, pernas e tornozelos. Esses itens devem ter algum 

significado mágico-religioso profundo, pois até hoje os índios se recusam a 

incluí-los em trocas comerciais. Entre outros grupos amazônicos, as faixas 

eram evidentemente utilizadas para proteger o corpo contra forças ocultas. 

Eram colocados sobre as veias vulneráveis de bebês para proteger suas vidas 

frágeis. Já foi sugerido que, assim como as moradias feitas de troncos e palhas 

dos índios, essas ataduras seriam como paredes que abrigavam e protegiam o 

corpo. (ANAWALT, 2011, p. 486-487). 

 

O apanhado generalista desqualifica a imensidão de grupos diversificados existentes no 

Brasil. Todavia, o arranjo de Dias indica que a intenção de uma unidade estética sobressaiu à 

fidelidade indumentária dos povos. O lirismo permitiu o agrupamento no caso de um bailado 

que, antes de qualquer coisa, tinha o propósito sintetizador da identidade nacional, mais do que 
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apresentar a pluralidade dos nativos brasileiros e suas singularidades como integrantes da terra, 

“educando” o público presente na apresentação do bailado.  

Tratando-se das personagens, não fica claro qual dançarino corresponde a cada papel. 

Serge Lifar representa o belo índio, Yauar, confirmado no dia 21 de março de 1936, do Correio 

da Manhã, na edição 12683, onde o artigo carioca elogia “Serge Lifar [que], sem o menor 

esforço aparente, desempenhou por si só a cena de seu guerreiro índio com a naturalidade do 

fauno de Debussy.” (A ARTE BRASILEIRA TRIUMPHA EM PARIS, 1936, p. 2). Por 

dedução, a ordem descrita no programa do libreto hierarquiza a presença (ANEXO III), ou seja, 

“Jurupary” seria a máscara, um objeto cenográfico que perambula pelo palco, como descrito. 

A índia, Ruth Harris15. A personagem do pagé é questionável, pois é o terceiro citado e 

corresponderia a Ruth Makand. Desta forma, Ruth Makand seria a figura de um homem ao 

passo que o ritual tem soberania masculina e o pagé, como líder, deveria ser um homem. O 

quarto é o índio denunciante, o qual seria Nathalie Leslie, também travestida de homem. 

Escapa, em nossa tentativa de identificação, uma bailarina, Tatiana Firsovskye, que 

possivelmente teria representado um índio ou índia. Outra hipótese, pensada a partir de artigo 

em jornal datado em 23 de abril de 1936 (Figura 29), o qual descreve momentos da dança na 

edição apresentada dois anos depois na capital francesa, é que as bailarinas russas seriam 

Amazonas que disputavam o poder com Yauar. No libreto, existe a passagem em que Yauar 

voltaria victorioso do seu combate contra as Amazonas, na terceira lua e deduz-se que esse 

evento foi dançado pelos personagens do bailado.  Por fim, a tribo, última a aparecer, formada 

pelo corpo de baile do Theatro Municipal. Deste modo, Cícero Dias teria feito quatro croquis 

distintos e mais um croqui coletivo para o corpo de baile, como elemento em unidade. 

Rememorando o que Pereira traz sobre o corpo de baile com “malhas cor-da-pele” simulando 

a nudez, podemos pensar que essa seria o traje escolhido. Combinando esta informação com os 

desenhos à óleo de Guignard, mencionado no libreto, temos uma ideia do que pudera ter 

ocorrido: uma malha colante repleta de desenhos a partir de um croqui-base fornecido por Dias.   

Existem laudas repletas de croquis assinadas pelo artista. Em uma delas (Figura 19), 

Cícero descreve “balet que foi dansado Mr. Serge Lifar” e assina “Rio 1934” (Figura 20). Além 

disso, cada figura recebe o descritivo do papel dançado, porém, esta evidência se refere ao 

Bailado apresentado no ano anterior, em 1933, para o balé “Maracatú do Chico Rei”, com 

música de Francisco Mignone, argumento de Mário de Andrade e coreografia de Maria 

 
15

 Confirmado no Jornal “O Globo” no dia 21 de março de 1936, conforme conta na reserva técnica do Museu 

Villa-Lobos compartilhado em 19 de agosto de 2019. 
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Olenewa (MATTAR, 2017, p. 54). A contradição de datas é estranha, pois Dias não poderia ter 

construído o figurino em 1934, uma vez que o mesmo foi apresentado em 1933. Um dos croquis, 

identificado como “Rei Samba”, parece ser semelhante ao da fotografia de Lifar trajado (Figura 

31) de Yauar, tirada anos depois, na reapresentação ocorrida em 1936, em Paris. 

                      
Figura 19 - Desenho de figurino “Rei Samba”. Sem título. Ano: 1934. Aquarela e nanquim sobre papel. 39 x 60 

cm. Reprodução fotográfica (recorte). Fonte: Livro “Eu vi o Mundo”. Acervo: Coleção Charles Dautresme, 

Melbourne.                                                                                                                                                                             

 
Figura 20 - Detalhes descritivos sobre o figurino “Rei Samba”. Sem título. Ano: 1934. Aquarela e nanquim sobre 

papel. 39 x 60 cm. Reprodução fotográfica (recorte). Fonte: Livro “Eu vi o Mundo”. Acervo: Coleção Charles 

Dautresme, Melbourne. 

 

Segundo consta na autobiografia de Dias, os desenhos para o cenário e figurino do 

bailado “Jurupary” estão, atualmente, depositados no Museu Nacional de Belas Artes. Nesta 

instituição, encontram-se seis desenhos de figurinos elaborados por Dias. Esta informação, 

confrontada ao catálogo, aponta que os croquis os quais Dias escreve “balet que foi dansado 

Mr. Serge Lifar” e assina “Rio 1934” (Figuras 19 e 20) não são referentes ao Bailado 

“Jurupary”, uma vez que estes são atribuídos à coleção Charles Deutresme, de Melbourne 

(AU). Descarta-se, assim, essa primeira hipótese do figurino da personagem Yauar.  
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Fausto Viana esclarece16 que um desenho feito depois do espetáculo era e é comum, 

mesmo como registro para o próprio artista, sendo, muitas vezes, mais fiel do que o croqui 

anterior à execução do traje. Neste sentido, a ordem das criações poderia não atender à 

cronologia esperada. Esta seria uma das particularidades da criação dos trajes, ao passo que o 

processo de criação do figurino não se encerra no croqui, havendo desenhos em diversas etapas 

do processo: antes, durante e depois. Esta ambiguidade dificulta a identificação e caracteriza 

uma obra aberta em constante desenvolvimento. A produção de aquarelas, como registro de 

pós-produção em uma época em que o documento fotográfico era muito caro, foi a maneira 

encontrada de maior viabilidade financeira. Estava nas mãos dos aquarelistas cumprir esta 

função, completando mais um material artístico ao figurino e ao espetáculo. Além disso, 

operava como um “troféu” do envolvimento do artista com bailarinos e/ou coreógrafos 

renomados e como cartão de visita para a participação em mais produções. 

Os seis desenhos de figurinos elaborados pelo artista e arquivados no Museu Nacional 

de Belas Artes, no Rio de Janeiro, foram analisados e indicaram que apenas dois destes 

desenhos eram referentes ao bailado “Jurupary”. Dentre estes, um possivelmente desenhado 

para o corpo de baile e, outro, da personagem “Pajé”.  

As obras possuem títulos confusos, indicados no ano de 2001, atribuídos por pesquisas 

não especificadas no sistema de catalogação. Considerando a imprecisão dos dados da 

indexação dos desenhos, foi-se anulada essa informação quando estabelecida, de forma 

empírica e organizada, a comprovação dos desenhos a partir de relações, considerando 

semelhanças e repetições visuais. Assim, pode-se agrupar em duplas, sendo dois de outros 

bailados ou encenações, dois de “Jurupary” e dois independentes.  

 
16

 Observações destacadas oralmente na ocasião da Defesa desta dissertação em 31 de mar. de 2020. 
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Figura 21 - Estudo de figurino para balé: Curupari. Ano: circa 1934. Guache sobre papel. 44,5 x 26,5 cm. Fonte: 

Fotografado pela autora. Acervo: Reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro. 

 
Figura 22 - Estudo de figurino para balé: Zebu. Ano: circa 1934. Guache sobre papel. 44,5 x 26,5 cm. Fonte: 

Fotografado pela autora. Acervo: Reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro. 
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Figura 23 - Estudo de figurino para balé: Jurupari 3. Ano: circa 1934. Guache sobre papel. 44,5 x 26,5 cm. 

Fonte: Fotografado pela autora. Acervo: Reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro. 

 
Figura 24 - Estudo de figurino para balé: Palhaço. Ano: circa 1934. Guache sobre papel. 44,5 x 26,5 cm. Fonte: 

Fotografado pela autora. Acervo: Reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro. 
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Figura 25 - Estudo de figurino para balé: Iara. Ano: circa 1934. Guache sobre papel. 44,5 x 26,5 cm. Fonte: 

Fotografado pela autora. Acervo: Reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro. 

  
Figura 26 - Estudo de figurino para balé: Saci 4. Ano: circa 1934. Guache sobre papel. 44,5 x 26,5 cm. Fonte: 

Fotografado pela autora. Acervo: Reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro. 
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Os figurinos considerados independentes foram: Estudo de figurino para balé: Saci 4 e 

Estudo de figurino para balé: Iara (Figura 25 e 26).  

Dois figurinos colocados em unidade visual, entretanto, de outro bailado ou encenação 

a qual Dias teria participado, são: Estudo de figurino para balé: Curupari e Estudo de figurino 

para balé: Zebu (Figuras 21 e 22). São classificados como duplas por possuírem as chamas 

saindo de orifícios, além de aproximações nas escolhas de cores e ambas serem figuras 

animalescas, com orelhas e patas. 

Os seguintes seriam atribuídos, nesta pesquisa, a “Jurupary”. Ambos se comprovam 

em diversas maneiras. Sob os títulos “Estudo de figurino para balé: palhaço” (Figura 24) e 

“Estudo de figurino para balé: jurupari 3” (Figura 23), o segundo fora assinado. O agrupamento 

fez-se, também, pelas cores, e, principalmente, pelas penas que cobrem os corpos nos dois 

figurinos, particulares a cada um dos personagens, todavia com conformidade de traço, 

tonalidade, ritmo e composição. O que define o primeiro como “palhaço” acontece na aparição 

de uma máscara com as feições de Pierrot. Essa afirmação pode ser questionada ao lermos o 

programa do libreto de “Jurupary”, o qual descreve com exatidão a presença de uma máscara 

que, na lenda indígena, acolhia o maracá como um elemento essencial do ritual musicado.  

“Estudo de figurino para balé: jurupari 3” é confirmado pelo próprio título assinado por 

Dias no canto inferior da tela (Figura 27).  

 
Figura 27 - Estudo de figurino para balé: Zebu (detalhe da assinatura). Ano: circa 1934. Guache sobre papel. 

44,5 x 26,5 cm. Fonte: Fotografado pela autora. Acervo: Reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes. 

Rio de Janeiro. 

 

O desenho é produzido com guache sobre papel e apresenta uma figura humana de perfil 

(Figura 23). Ela possui um cocar amplo, repleto de penas longas que envolvem a cabeça. São 
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penas coloridas, desenhadas como manchas, o que nos indica algum movimento fluido, 

delicado, corrente, fácil. Todo o rosto e corpo no indivíduo são pintados de cores contrastantes, 

de padrões diversos, em uma livre criação orgânica. Usa uma malha que cobre o corpo todo ou 

restrito ao peito, tronco e sexo, e os desenhos elaborados tornam invisíveis os limites da pele e 

da malha. As imagens orgânicas, de pássaros e folhagens, misturadas às geometrias, são 

vibrantes e dinâmicas, proporcionando o passear dos olhos de maneira espiralada, procurando 

as continuações desses elementos. Em si, o desenho de Dias nos promove uma dança. As mãos 

não são demarcadas e os pés estão virados ao contrário, como o Curupira. Essa questão sugere 

que o desenho seja uma criação imaginária sem execução ou executável como um adendo ao 

figurino ligado aos pés, que causaria a ilusão de ótica no espectador. O Curupira é mencionado, 

no mesmo libreto, próximo à descrição de tarefas sob responsabilidade de Dias (ANEXO III). 

Esse dado obscurece a relação do “Estudo de Figurino para balé: Jurupari 3” (Figura 23) com 

a “Jurupary” ou se Dias fora responsável, também, pelo figurino do outro Bailado. Na 

autobiografia de Cícero Dias, bem como em catálogos de exposição cujos figurinos são 

apresentados, não há qualquer referência ou associação de Dias a mais um programa daquele 

ano. Portanto, pensa-se que poderia ser uma invenção de Dias apenas como método de se 

alinhar à cultura da floresta durante o processo de pesquisa no Museu Nacional e ao programa 

de Bailados como um todo. 

Sobre o desenho de figurino “Estudo de figurino para balé: palhaço” (Figura 24), o 

figurino cobre o corpo inteiro. O tronco é coberto por uma espécie de colete de três cores - não 

assinalado como uma pintura corporal ou como uma veste. As mangas são repletas de 

plumagem em tons de verde, amarelo, salmão, marrom escuro e amarelo esverdeado. As calças 

que tocam os tornozelos seguem o mesmo padrão das mangas, alternando cores em blocos 

retangulares. Os tornozelos e pés são cobertos por uma bota (sapatilha), que esconde os dedos 

e tem ponta arredondada. Parece ser fechada, em parte, por penas maiores que as relatadas nas 

mangas e calças. Estas mesmas penas envolvem um acessório da personagem: uma máscara 

(Figura 28). A máscara possui uma haste revestida por penas verdes e seu rosto segue as 

mesmas formas do colete ou desenho corporal no tronco do traje. Inexpressivas, as feições 

demarcam as partes do rosto sem imprimir sentimentos. O desenho contém um galho disperso 

que parece ser decorativo e não integrante ao figurino. O aspecto solto e suave das penas instiga 

a imaginar o movimento constante da personagem que, mesmo estática, marcaria a presença 

pela exuberância, ordenada na volumetria do material escolhido. 
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Figura 28 - Estudo de figurino para balé: Palhaço (detalhe da máscara). Ano: circa 1934. Guache sobre papel. 

44,5 x 26,5 cm. Fonte: Fotografado pela autora. Acervo: Reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes. 

Rio de Janeiro. 

 

Na análise de fontes, os registros de figurino mais fiéis ao apresentado em setembro de 

1934 são os fotográficos. Os artigos de jornais mencionando “Jurupary” e anexando 

fotografias do espetáculo são, em grande parte, do ano da sua reapresentação em Paris, em 

1936. Ressalte-se que o figurino não fora alterado, nem a presença do protagonista Serge Lifar 

como Yauar, havendo apenas a mudança de um ou outro bailarino do corpo principal ou de 

baile.   

O Museu Villa-Lobos disponibilizou artigos de jornais que continham a presença de 

“Jurupary” como assunto. Dentre eles, dois em especial chamaram a atenção para os figurinos 

e confirmação de personagens. No ano de 1936, quando “Jurupary” ganhou uma 

reapresentação em Paris, o jornal O Globo mostrou uma nota do sucesso do Bailado (Figura 

29). Nele, há uma imagem da cena de “Jurupary” onde se vê as personagens, figurinos e 

cenografia. Infelizmente, a qualidade da imagem não permite intensa análise, porém, traçando 

paralelos com os desenhos dos croquis, consideram-se algumas aproximações de trajes. Em 

busca do registro fotográfico, entrou-se em contato com o jornal, o qual disponibilizou a página 

em uma resolução maior.  Ao ser questionado sobre a posse da fotografia, o mesmo confirmou 
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que não a tem, além de não possuir registros de parceiros ou fornecedores atribuídos à imagem, 

impossibilitando um rastreio preciso desta fonte.  

  
Figura 29 - “A Arte Brasileira em Paris: ‘Jurupary e´um acontecimento na historia da dansa’ diz um notavel 

critico francez.”. Data: 23 abr. 1936. Reprodução fotográfica (recorte). Jornal “O Globo”, Ano XII, número 

3019. Fonte: Acervo digitalizado - Museu Villa Lobos, Rio de Janeiro. 

 

Uma segunda imagem apresenta a bailarina Ruth Harris, que interpretou Yacina no 

Municipal (Figura 30). Na apresentação em Paris, no Salle Pleyel, o mesmo artigo confirma 

que Mademoseille Lorcia foi a protagonista feminina. Considerando o envio dos trajes para a 

reapresentação parisiense, estabeleceu-se uma pesquisa online nos arquivos do estabelecimento 

onde ocorreu a apresentação, todavia, não há registros desta apresentação. Voltando à 

fotografia, no figurino de Harris as vestes são minimalistas, não possuem o emblema dos 

exageros das plumagens. A transparência da saia destaca a personagem feminina e imprime 

certa nudez e traz, ainda, toda a leveza e fluidez do movimento do tecido em cena. O bustiê e 
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as correntes, na cintura e caindo pela nuca, corroboram com o figurino de Yauar, que também 

recebe destaque nestas duas partes do corpo. A cabeça é livre de qualquer apetrecho e os pés 

são descalços.  

  
Figura 30 - “O exito de “Jurupary’ na Opera de Paris”.Data: 21 mar. 1936. Reprodução fotográfica (recorte). 

Jornal “O Globo”, Ano XII, número 2992. Fonte: Acervo digitalizado - Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro. 

 

Por fim, a imagem mais esclarecedora de todas é divulgada por Dias em seu livro 

autobiográfico. Serge Lifar apresenta-se de frente, revelando detalhes do traje proposto para 

Yauar (Figura 31).  
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Figura 31 - Serge Lifar com traje em cena de Jurupary na reapresentação no bailado em Paris.Ano: 1936. 

Reprodução fotográfica (recorte). Fonte: Livro “Eu vi o Mundo”.  

 

Vemos que o bailarino veste dois colares. Um junto ao pescoço, com aparência de 

pedraria elaborada e outro, comprido, que alcança a tanga, de corrente fina, menos uniforme 

em espessura e textura. Um pingente finaliza-se em fios longos que tampam o sexo e percorrem 

até abaixo dos joelhos, meio das canelas. Usa uma faixa transversal que cobre parte do peito. 

Ainda na região superior do corpo, dois braceletes, um com plumas e outro com placas de 

material não identificado agrupadas e desenhadas de formas geometrizadas, cobrem os bíceps. 
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Lifar usa um cinto, aparentemente também produzido com miçangas ou pedraria, envolvendo 

toda a cintura. Franjas espaçadas saem do cinto e caem sobre a tanga de uma cor. Talvez o 

cinto seja costurado à tanga, tornando-se o cós da peça. A tanga começa no umbigo e finaliza 

na altura da virilha/coxas. Nos tornozelos, o dançarino veste uma tornozeleira larga em um dos 

pés, cobrindo parte do calcanhar. Está descalço. No rosto, Lifar usa maquiagem pesada, 

destacando os contornos do rosto, bochechas, e os olhos, com sobrancelhas marcadas. Não é 

possível identificar se usa algum acessório na cabeça por conta da resolução da fotografia. 

Deste ponto, observamos questões essenciais à análise do que foi constituído por Cícero 

Dias em sua criação espacial-corporal, deliberando pontos de cobrir ou mostrar, colorir, 

texturizar, sonorizar e assim por diante.  

Dias foi atrás de uma mimese à indumentária indígena nas escolhas dos materiais 

(sementes, penas e plumas) e nos acessórios característicos a estes (colar, bracelete, cinto, 

tornozeleira). A inovação do figurinista manifesta-se nas escolhas de tamanhos, cores, posições 

encontradas no corpo da personagem. Grande parte do corpo de Serge Lifar está descoberto, 

desta forma, une as referências de nudez das indumentárias indígenas à personagem do bailado. 

Dias acolhe a arquitetura do corpo do bailarino como parte do figurino. Os desenhos dos 

músculos, contorno torneado, completam o figurino e dialogam com as faixas e ataduras da 

indumentária à qual alude. São eliminados excessos decorativos e estes respiros/vazios também 

funcionam na obra pictórica de Dias. Yauar, interpretado por Lifar, apresenta no peitoral a faixa 

que suporta o arco e a flecha, as armas identificam o guerreiro que as utilizará na cena de 

combate. Um penacho cobre seu bíceps redesenhando o braço e agregando vigor ao gesto desta 

articulação. Estes braceletes ampliam seus ombros, transmitindo valores de força, 

enfrentamento e coragem. 

O movimento está intrínseco à coreografia com a qual o figurino deve ser o grande 

colaborador. As franjas propostas pelo largo colar encontrando a tanga sugerem um foco de 

movimento. Ainda sobre esse acessório, seu tamanho potencializa seu significado. A posição 

sobrepondo o sexo insinua a masculinidade aflorada, informativo imprescindível ao tema do 

bailado “Jurupary”, legislador mandado pelo Sol que restitui o poder aos homens. A 

sexualidade é uma característica forte na obra de Cícero. Desenhando mulheres nuas em 

situações surreais, o corpo humano, principalmente o feminino, protagonizou o começo da 

carreira do artista.   

Cícero Dias usa o corpo de Lifar como suporte para que seus traços sejam reconhecidos, 

mesmo na encomenda de um tema tão específico: os povos indígenas. Na sua longa produção 

artística, a brasilidade sempre esteve presente, porém os temas indígenas, ao que parece, não o 
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interessou, talvez por ser inerente às suas telas de forma sutil que é identificado apenas depois 

de muita especulação. Suas cores, sensualidade, fantasias e poesia voltam-se mais à presença 

da cultura negra e tão brasileira. Nas suas memórias, Cícero Dias comenta sobre a sua ida 

definitiva à Europa e, pelo caminho, seu encontro com a costa africana, e como viu costumes 

pernambucanos no cotidiano local, em especial, em Dacar, no Senegal, e a alegria que 

encontrou nessa despedida do Brasil que se estendeu na costa da África. (DIAS, 2011, p. 95-

96). Nessa perspectiva, imaginamos o quanto o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro 

ensinou a Dias sobre como os indígenas trajavam-se e como aqueles indícios poderiam ser 

tratados no figurino. Além disso, destaca-se como um arsenal de museu junto à experiência do 

bailarino, coreógrafo e corpo de dança puderam dar as ferramentas para que o artista criasse e 

fosse aplaudido com louvor, pela sua obra, nos dias do espetáculo.  

A repercussão dos bailados nos jornais foi esplêndida. Muitos elogios sobre a música, 

sobre a dança, em exemplares do jornal O Correio da Manhã, no Rio de Janeiro. Porém, é na 

reapresentação em Paris que o bailado é ainda mais aclamado, inclusive, pelos destaques dos 

figurinos. Mencionado no mesmo jornal, os artigos detalham as penas no figurino de Lifar, no 

topo da cabeça, e as cores, vermelha e branca. 

 
Figura 32 - “Correio Musical”. Data: 21 set. 1934. Ed. 12216. Correio da Manhã, Rio de Janeiro. Fonte: 

Hemeroteca Digital 
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Figura 33 - “A Arte Brasileira Triumpha em Paris”. Data: 21 mar. 1936. Ed. 12683. Correio da Manhã, Rio de 

Janeiro. Fonte: Hemeroteca Digital 

  

 
Figura 34 - “Jurupary”. Data: 22 mar. 1936. Ed. 12684. Correio da Manhã, Rio de Janeiro. Fonte: Hemeroteca 

Digital 

 

A cor sempre foi um artifício importante na arte de Cícero Dias. Monica Pimenta 

Velloso conta sobre as críticas do pernambucano, junto ao conterrâneo Gilberto Freyre, ao 

“centralismo sul, alertando para a complexidade da paisagem brasileira destacando a 

civilização tropical”. A autora menciona ainda as cores e pigmentos de Cícero batizados com 

a regionalidade nordestina: verde canavial, azul sertanejo e vermelho sangue de boi. “Formada 

pela conjugação das influências africanas, asiáticas e indígenas, a cultura brasileira, em 

contraponto à europeia, destacava-se pela viva profusão de cores de suas casas, igrejas, trajes 

e adereços.” (VELLOSO, 2010, p. 48) 

Neste mesmo período de pesquisa, entramos em contato com o Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro que esclareceu muitas dúvidas sobre a conservação dos figurinos. Segundo 

Carlos Cartacho Mourão, responsável pelas informações desta instituição, o acervo do 

Municipal começou a ser conservado a partir de 1978, e não comporta o figurino estudado. 
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Referente à confecção dos mesmos, ao ser questionado sobre o envolvimento do Atelie da 

Empreza Limitada do Theatro Municipal e da Casalegni, sabe-se que os figurinos deste período 

ainda de formação do balé brasileiro eram terceirizados por confecções e casas de costuras e 

alfaiates fora do ambiente do Theatro. As peças permanentes eram aquelas em uso reciclável 

que apareciam em múltiplos espetáculos com alterações pertinentes a cada um deles, 

usualmente, do corpo de baile. Não havia, nas primeiras décadas do século XX, o compromisso 

com a produção, conservação e arquivamento dos trajes em cena. Essas afirmações nos levam 

a concluir que, devido à reapresentação de “Jurupary” no Salle Pleyel, em Paris, no dia 17 de 

março de 1936, os figurinos deveriam estar armazenados no estabelecimento francês.  

As diversas fontes reunidas para formar a conjuntura do que foi o espetáculo de 

“Jurupary”, em 1934, no Municipal do Rio de Janeiro, levam a algumas afirmações sobre o 

processo criativo de Cícero Dias sobre os figurinos. Vemos sua identidade artística marcante 

nos croquis elaborados e construções formais, nos registros fotográficos, comprovando o estilo 

compositivo do artista. Os artigos de jornais confirmam que Dias não economizou na cor, 

elemento essencial de suas criações.  

Entretanto, há algo novo no figurino do bailado neste paralelo com seu repertório. O 

tema e as referências utilizadas demonstram a trajetória do artista indo além das suas criações 

oníricas, ao referenciar o regionalismo pernambucano e, depois, as suas experiências de guerra 

nos anos em que viveu na Europa, a partir de 1937. O figurino promoveu o contato, o estudo e 

o desenvolvimento artístico de Cícero Dias com os povos indígenas e, como viável objeto 

artístico, o figurino colabora na historiografia da interpretação do tema em uma época.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS - Desdobramentos do figurino na história da arte 

“About 80 percent of what a costume design 

does is psychology; only 20 percent of it is art.” 

(POWELL apud JORGENSEN, 2010, p. 8) 

 

Voltando aos primeiros anseios e resgatando o projeto inicial desta pesquisa, o intuito 

de estudar dois pintores do Modernismo brasileiro que se envolveram com a criação de figurino 

estava em encontrar traços desse encontro com o traje em seus trabalhos pictóricos. Em outras 

palavras, o interesse primordial era compreender a importância das experiências com criação 

de figurinos como elemento transformador na obra pictórica de dois artistas importantes do 

Modernismo brasileiro: algum movimento de pincel diferente nas obras de Cícero Dias ou 

Flávio de Carvalho que nos remetesse à dança de um bailado, algum material novo estimulado 

pelo contato com os têxteis, alguma forma visual emprestada das pesquisas com os trajes, 

alguma composição característica desse possível objeto artístico que se manifestasse nas 

tradicionais belas artes. O estímulo dessa procura dava-se pela explícita materialidade que as 

obras de Aldo Bonadei (1906-1974) adquiriram em sua fase abstrata, onde os blocos de cores 

ganhavam tridimensionalidade com a adição de cordas, barbantes e costuras, contornando-as e 

enfatizando a artesania das telas (Figuras 35 e 36). Isso ocorrera nos primeiros anos da década 

de 1960, após seu contato profundo com a produção de figurinos e com o trabalho de bordados 

para serem aplicados nos vestidos costurados pela sua irmã e pela sua mãe no ateliê de costura 

da família. (GONÇALVES, 1990). Essa transferência entre as artes incitou-nos a procura por 

outros artistas que também intercambiaram elementos entre a pintura e o figurino.  
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Figura 35 - Mara. Ano: 1961. Óleo sobre fim de linha sobre tela. 114 x 142 cm. Aldo Bonadei. Fonte: Livro 

“Aldo Bonadei: percursos poéticos”. Acervo Yara e Roberto Baumgart. 

 

 
Figura 36 - Composição. Ano: 1963. Óleo sobre tela e cordas. 100 x 120 cm. Fonte: Livro “Aldo Bonadei: 

percursos poéticos”. Acervo Sylvia Helena Lani e Rodolpho Fucher. 
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Após a decisão sobre quais artistas e obras seriam analisadas, percebeu-se a potência 

do objeto que estava sendo, de fato, verificado: o figurino. A “falta” dos figurinos do “Bailado 

do Deus Morto” ou de “Jurupary” em sua existência material, em sua fisicalidade, - que 

certamente seria um imprevisto no processo de pesquisa - exigiu a procura por outras fontes 

que amarrassem como uma colcha de retalhos e ampliassem as perspectivas do estudo. Partindo 

deste aspecto, o figurino fortaleceu-se na narrativa e, enfim, revelou-se maior do que um 

elemento influenciador em uma fase ou nas obras pictóricas futuras dos dois artistas, como era 

a expectativa a princípio. Enfim, percebeu-se que as duas experiências analisadas, tanto de 

Flávio de Carvalho quanto de Cícero Dias, tinham sentido próprio e exigiam um esforço de 

análise específico que ultrapassava a ideia inicial de apenas compreender a influência do 

figurino sobre a pintura e vice-versa. Nos capítulos anteriores, identificou-se o corpo como um 

manifesto da audácia na obra de Flávio de Carvalho e dilataram-se os temas da trajetória de 

Cícero Dias acrescentando o indianismo através do figurino em sua obra artística. Os figurinos 

foram desenvolvidos integralmente com as demais criações dos artistas. Vê-se que eles 

fundiram-se na obra como criações originais que contam sobre seus processos criativos como 

objetos artísticos independentes. A migração não foi material, como na obra de Bonadei, mas 

deu-se no campo conceitual.  

Esta questão responde à proposta de ampliar as áreas de conhecimento fora do campo 

da tradição das belas-artes. Por mais que a lacuna esteja superada em diversos níveis, 

entendendo que o objeto artístico insere-se no arranjo da história da arte, o figurino ainda se 

limita, em algumas análises, por ser considerado apenas vestígio de uma obra maior, seja do 

teatro, da dança, da performance. Sua existência dependente do corpo do ator, bailarino ou 

performer e sua obediência ao espetáculo como parte da cena em diálogo com o cenário e o 

texto enfatizam essa concepção. Deste ponto, enrijecem-se as possibilidades deste objeto contar 

histórias e revelar sua força intrínseca como arte e compreender os casos em que ele adequa-

se como tal. Esta questão abre precedentes para a discussão da autonomia do figurino como 

objeto artístico. Partilhamos do ponto de vista de que o figurino é vinculado ao espetáculo ao 

mesmo tempo em que é um possível objeto de arte. A pesquisa propôs-se a estabelecer e 

evidenciar em quais pontos ele ganhara essa autonomia artística, sobressaindo-se às 

características que o tornaram um vestígio submisso. Não nos cabe discutir, aqui, o destino do 

figurino depois da apresentação no palco, mas tentar recuperar este momento “vivo” de algum 

modo. Essa perspectiva amplia sua manifestação que abriga material palpável e analisável junto 

aos conceitos abstratos que ele simboliza.  
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Desde o princípio, a investigação procurou indicar pintores que, pontualmente, 

relacionaram-se ao figurino, almejando a mútua relação das artes plásticas e cênicas. Para citar 

além de Flávio de Carvalho e Cícero Dias, Vicente do Rego Monteiro (1899-1970), Lasar 

Segall, Santa Rosa (1909-1956), Aldo Bonadei, Clóvis Graciano (1907-1988), Alceu Penna 

(1915-1980), Aldo Calvo (1906-1991), Bellá Paes Leme (1910), Cassio M’Boy (1903-1986) 

foram alguns dos exemplos que apareceram paralelos à pesquisa. Este aspecto problematizava 

a hierarquia da tradição conforme se propunha a encontrar aspectos influentes do envolvimento 

com o traje na produção artística tradicional, da pintura, em especial, sobre o traje, e descobriu-

se a arte inerente ao figurino e inconfundível na análise formal do objeto nos capítulos dois e 

três. Esta metodologia revelou mais que a conexão ao enredo e à personagem e ajudou a 

esmiuçar quais decisões conceituais e processuais inspiraram a criação. Enfim, contou uma 

história cultural, envolvendo influências na composição dos figurinos, mais informações sobre 

sua materialidade e a recepção.     

Pesquisamos, até o momento, duas experiências de figurinos para bailados como 

fenômenos em separado: de um lado, Flávio de Carvalho, com seu figurino para o “Bailado do 

Deus Morto”, apresentado em São Paulo; e de outro lado, Cícero Dias, com o figurino para 

“Jurupary” no Rio de Janeiro. Como ensaio, procuramos colocá-los em sinergia em nossa 

análise formal na tentativa de captar como os figurinos se acomodariam no arranjo da história 

da arte. Observamos os figurinos realizados para estes dois espetáculos tentando transparecer 

o espírito uníssono cultural desses anos em que foram apresentados, entre 1933 e 1936, 

considerando a primeira apresentação do “Bailado do Deus Morto” e a última apresentação de 

“Jurupary”, através dos simbolismos dos figurinos.       

A máscara aparece nos dois bailados. Para “Jurupary”, é o objeto intocável e carrega a 

maldição. A máscara do “Deus Morto” é a fortaleza inexpressiva e imóvel. No primeiro, como 

acessório, não é vestida pelas personagens; no segundo, aparece como uma constante, sendo a 

face das personagens. Em “Jurupary”, o toque feminino na máscara rompe com a sociedade 

em que vivem. É um ato individualista e criminoso escolher um deleite pessoal acima da 

harmonia da comunidade, dentro daquela cultura retratada e estilizada no bailado.  No “Bailado 

do Deus Morto”, o episódio é de transição da sociedade tradicional para a denúncia da 

sociedade moderna, onde a máscara é ilusão. Mutuamente, elas são fonte de segurança por 

estabilizarem o momento e, deste modo, escondem o agente que transforma. 

A metáfora da máscara é esclarecida por José Mattoso quando o autor mostra a 

universalidade de tal objeto, de modo a ocultar o indivíduo e acentuar aquilo que é realmente 

vital para toda a humanidade. Sua visão examina a máscara multiculturalmente e determina sua 
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relação entre vivos e mortos. Segundo Mattoso, em sociedades tradicionais e primitivas, os 

vivos utilizam das máscaras para o convívio com os mortos como forma de cura, memória, 

fertilidade, etc. No mundo ocidental, Deus expulsou os mortos e, por isso, a relação pacífica 

com a máscara. (MATTOSO, 1996). 

   

De facto, a máscara oculta o rosto sob uma forma imóvel. Retira-lhe, portanto, 

a vida, e, com ela, retira-lhe também, aparentemente, a expressividade e o 

sentido. É, por assim dizer, a própria antítese da face humana. Mas se 

examinarmos com atenção o uso universal da máscara, e se repararmos para 

que serve, sobretudo nas sociedades ditas ‘primitivas’ e nas sociedades 

tradicionais, tem de se reconhecer, creio eu, que a máscara, longe de ocultar, 

revela; que ela retira a expressão pessoal do rosto, mas manifesta aquilo que 

na vida quotidiana não se pode ver; que ela serve, enfim, para descobrir um 

certo sentido do rosto que está para além das aparências: aquele sentido que 

a face viva e individual faz esquecer e só aparece com a morte. [...] A máscara 

imóvel no rosto de quem fala, se move, gesticula ou dança é a representação 

do morto que continua a viver e que, por isso, perturba, ameaça, ensina ou 

protege os vivos. [...] A sociedade moderna esqueceu a função da máscara. 

Só preservou o seu uso lúdico ou ilusório. Mas, quando examinam as práticas 

ditas ‘primitivas’ ou tradicionais, as suas modalidades e o seu sentido tornam-

se verdadeiramente fascinantes, porque com elas descobrimos aquilo a que 

poderia chamar de sentido universal do rosto: aquele sentido que surge 

quando a morte do indivíduo traz à superfície a manifestação daquilo que é 

verdadeiramente vital para toda a humanidade. (MATTOSO, 1996, p.51). 

 

Esta questão atribuída aos bailados envolve um assunto em comum: a ancestralidade. 

O tópico era relevante no período, conforme mencionado no capítulo um, tanto na especulação 

da identidade nacional, a partir de diversas perspectivas artísticas, como na subversão da ideia 

de costumes.  

No âmbito internacional, ao resgatarmos os episódios anteriores à Primeira Guerra 

Mundial, período no qual o exotismo etnológico havia captado o olhar de tantos pintores 

influentes no cenário mundial - de Gauguin, Picasso, Brancusi -, pensa-se que havia este tema 

incidindo no ambiente artístico em geral e, consequentemente, desdobrara-se mais adiante no 

Brasil. Durante esta mesma Guerra, o movimento Dada buscou romper com as práticas 

europeias e vemos, nas máscaras de Marcel Jango, o exemplo dessa ação no figurino:  

 

Um punhado de artistas responderia ao cataclismo da Grande Guerra, 

tomando como referência as artes africanas, oceânicas e ameríndias. Essa 

escolha radical terá o efeito de transformar a barbárie das trincheiras como 

uma luva, opondo-a a outra arte, ainda considerada "bárbara" nas primeiras 

décadas do século XX. [...] os fundadores do Dada estavam interessados no 

contexto cultural, atitudes e não apenas em descobertas estilísticas. 

(RAISON, 2017). 
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Conforme explanado, o figurino engloba todas as partes expostas da personagem, e o 

trabalho do traje envolvendo os nossos antepassados rememora o vestuário das primeiras 

civilizações, nas quais a função da indumentária dava-se “por motivos de exibição e mágica 

protetora.” (LAVER, 1989, p. 7). Deste enfoque, sugere-se que interessava a Carvalho e Dias 

o contexto cultural, como aos fundadores do Dada. Igualmente, a perspectiva apresentada pelos 

dois artistas, ao indicarem a temporalidade no traje acrescentando elementos modernizantes, 

que residem no compromisso do figurino em insinuar sem obrigação documental, provava de 

suas interpretações únicas de temas abrangentes, ademais, eles estariam considerando as 

descobertas estilísticas. Este argumento, eventualmente, colocaria os figurinos destes bailados 

em conjunto e os reforçaria em um diálogo estendido aos objetos artísticos da arte moderna 

entre guerras, testemunhando plausíveis desdobramentos da arte eurocentrada, ao ponto de 

tentar contar a história da arte abrindo os horizontes para manifestações em outros locais a 

partir de conceitos organizados há décadas nessa mesma história da arte. Nesta posição, 

incorporamos os figurinos destes dois bailados brasileiros em relatos artísticos consolidados da 

historiografia dos grandes “ismos” da arte moderna. Sob outra proposta, poderíamos, passo a 

passo, deslocar a narrativa enriquecendo nossas criações autorais, modificando nossa 

tradicional narrativa artística, incorporando a pluralidade da forma nacional. 

 Dessa hipotética aproximação nas questões formais da arte e os figurinos dos bailados 

e das semelhanças em dividirem o mesmo panorama cultural-político relativo à década 

(lembrando que ambos os artistas circulavam pelos mesmos meios artísticos em que 

frequentavam Gilberto Freyre, Mário de Andrade, entre outros), a obra inventada e nada 

tradicional de Carvalho contrasta ao programa oficial, em tom didático, do qual Dias participou. 

Isso nos elucida sobre as vertentes artísticas do país em um momento em que a vigilância do 

Estado vinha se firmando. Comprovamos o quanto fora facilitada a apresentação de 

“Jurupary”, pois continha todos os atributos do que se almejava artisticamente como 

construção de identidade perante o Estado. Para Dias, destaca-se o acesso à pesquisa no Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, a produção dos desenhos, a forte divulgação nos jornais a partir da 

presença de Lifar e Villa-Lobos e a reapresentação em Paris elogiada nos periódicos da época. 

Já com relação ao “Bailado do Deus Morto”, a apresentação aconteceu em um pequeno teatro 

no centro paulistano, foi alvo de perseguição policial para censurá-la e de vigília para que não 

se repetisse. São situações completamente dicotômicas. Estes seriam, supostamente, obstáculos 

para que a experiência teatral de Flávio de Carvalho fosse comentada até os dias de hoje. 

Entretanto, ao estudarmos a repercussão atual dos dois bailados, o “Bailado do Deus Morto” 

ganha, hoje, mais destaque pelos inúmeros estudos acadêmicos, exposições, conferências e 
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capítulos de livros em que é mencionado. O que, no momento, foi abafado com a censura, com 

o tempo, ganhou impulso para ser revisto e reanalisado das mais diversas maneiras. Os anos 

parecem ter notabilizado o “Bailado do Deus Morto” e, em comparação, apagado os vestígios 

de “Jurupary”, mesmo tendo envolvido nomes tão conhecidos. O estudo de “Jurupary” 

requereu mais aprofundamento nas fontes primárias na medida em que as informações estavam 

descoladas umas das outras. Foi preciso costurar as informações entre os periódicos, os 

desenhos na reserva técnica do MNBA, as fotografias, os libretos e os relatos do artista, 

procurando eco de suas apresentações. Analisando os figurinos na tentativa de esclarecimentos 

para esta questão, não vemos criações datadas. “Jurupary” também poderia ser reapresentado 

ao longo de todo o século XX até a atualidade. Deste ponto de vista, estas situações de 

apagamento e ascensão poderiam ser configuradas na moda ou relevâncias de cada época. O 

período tão opressor, durante e subsequente aos bailados, poderia ser um indicativo. Naquele 

tempo, importava deixar que uma apresentação alternativa, reveladora e original se perdesse 

no tempo; enquanto aquela referente ao projeto de um programa oficial estaria destinada a 

perpetuar-se. Relativo à moda, o “Bailado do Deus Morto” teria chamado atenção à frente, no 

interesse pela transgressão da pós-modernidade - pensando Carvalho como o difusor ou até o 

fundador da Performance no Brasil - e do próprio artista que permaneceu no país até o fim da 

vida. Quem sabe, no caso de “Jurupary”, que se apropria dos temas indígenas construindo um 

conceito de povo sem legitimar o espaço destes em sua pluralidade e como reais componentes 

da cultura, omite-se sua presença e, portanto, torna-o abafado pela postura colonizadora. Na 

visão das especificidades da História da Arte, essas suposições não se justificam tanto quanto 

a conjectura de que a repercussão tenha ocorrido em decorrência de um dos bailados, o de 

Flávio de Carvalho, ser substancial como tema recorrente em sua carreira; e o de Cícero Dias 

fugir da atividade em que o artista costumeiramente propunha. Nesse sentido, seriam 

evidências probatórias aos “ismos” em que estes artistas pertenciam para os introduzir na 

narrativa habitual da História da Arte. Deste modo, o que saiu ao seu conjunto tradicional foi 

desprezado.  

A citação que abre este capítulo demonstra os sinais impressos no figurino os quais são 

imprescindíveis ao contatar o espectador, na sutileza do abstrato diálogo que permeia todo o 

espetáculo. Procurou-se, nessa pesquisa, mostrar os sinais expressos nas particularidades dos 

trajes na visão de cada artista e coube integrar os sinais que transbordaram as facetas reservadas 

e demonstraram aspectos macros, que exibem as ocorrências do período em que estão inseridos. 

Neste aspecto, o figurino é mesmo pura psicologia por fazer parte do corpo e entrar no jogo 

mental, ajudando a expressar uma ideia, um pensamento e uma ação entre pessoas que estão se 
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vendo por alguns instantes. Talvez, por isso, Flávio de Carvalho o fazia tão bem e incorporou 

a atividade como parte da sua carreira completa. Ele era fascinado pelo assunto e abasteceu 

seus discursos e trabalhos com os fenômenos psíquicos como prova. Dias, nesse ponto de vista, 

mostra-se mais retiniano, pintando, na fase concomitante ao bailado, os engenhos de açúcar, os 

canaviais, o mar. Porém, Dias possuía uma carta na manga, pois o que ele via tinha uma dose 

de utopia. Com o figurino, Dias usou a psicologia na porção suficiente para emanar as sutilezas 

da personagem porque ele entendia de abstração. Abstrair no sentido de concentrar-se, 

absorver-se, abismar-se. A abstração na qual ele mergulhou profundamente a partir dos anos 

subsequentes a 1941. 

A menor fração na afirmação da figurinista Sandy Powell é o que confere a 

originalidade de cada figurino. Aquilo que transfere o figurino de indumento a “objeto 

artístico”. O figurino, como uma pintura, uma gravura, uma fotografia, uma poesia, uma 

escultura, uma arquitetura, uma instalação, uma assemblage e assim por diante, também é um 

entrelaçamento de conhecimentos a partir de sentidos que o homem cria e agrupa em uma 

forma nunca antes idealizada ou materializada. Ao lado destes outros meios de contar a história 

da arte, o figurino também cumpre as funções de provocação e contemplação características da 

arte. É neste aspecto que, quando terminamos de ver uma peça, uma dança, um filme, 

lembramos da cena situando-a mental ou verbalmente, muitas vezes, remetendo à cor do casaco 

ou ao desenho do vestido ou ao tecido em movimento ou à textura na calça. Ou seja, fazemos 

associações artísticas. Estão lá: a cor, o desenho, o movimento, a textura. É o que permanece 

na lembrança como indício de maior contato com a personagem, com a forma que conta a 

história. Voltando a Powell, a fração é baixa, todavia, é essencial - ainda que emprestando de 

uma anacronia no olhar contemporâneo da figurinista britânica que nasceu em 1960. Flávio de 

Carvalho manipulou o alumínio e fez as suas máscaras serem emblemas do “Bailado do Deus 

Morto”. Na memória, o efeito de luzes reluzentes sobre o alumínio provocaria os olhos do 

espectador com surpresas luminosas e o confronto com seus próprios reflexos. Cícero Dias 

manejou a cor. “Jurupary” é recebido como um momento em que as pinturas do artista 

ganharam movimento e feixes de vermelhos, azuis, brancos e passavam de um lado a outro 

criando uma experiência antecipada do dripping de Pollock. São imaginações das sensações 

que os presentes em tais bailados teriam, considerando os relatos dos jornais de quem os 

assistiu, julgou-os, experienciou-os. Esta é a parte artística empregada pelos artistas, as 

questões formais que fomentam que o figurino atende à proposta de multidisciplinaridade para 

contar a história da arte. 
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Por fim, durante a pesquisa dos figurinos e, consequentemente, dos dois bailados, o 

iminente objeto artístico oportunizou o estudo sobre o fazer artístico dos artistas no período, 

bem como o contexto amplo de uma era tão importante na história do Brasil. Trata-se de um 

momento de construção em que o país passava e que permitiu a pluralidade de espetáculos, 

considerando tanto a conservadora elite intenta a desenvolver-se na tradição, quanto os 

empreendedores da vanguarda, para atender uma nação que ansiava encontrar seu espaço 

autoral no cenário artístico.  
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ANEXO I 

MANIFESTO ANTROPÓFAGO  

Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Philosophicamente.  

Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os 

collectivismo. De todas as religiões. De todos os tratados de paz.  

pobre declaração dos direitos do homem. A edade de ouro annunciada pela America. A edade 

de ouro. E todas as girls.  

Tupy, or not tupy that is the question.  

Contra toda as cathecheses. contra a mãe dos Gracchos.  

Filiação. O contacto com o Brasil Carahiba. Oú Villeganhon print terre. Montaigne. O 

homem natural. Rousseau. Da Revolução Francesa ao Romantismo, á Revolução Bolchevista, 

á Revolução surrealista e ao bárbaro technizado de Keyserling. Caminhamos.  

Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.  

Nunca fomos cathechisados. Vivemos atravez de um direito sonambulo. Fizemos Christo 

nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará.  

Estamos fatigados de todos os maridos catholicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou 

com o enigma mulher e com outros sustos da psychologia impressa.  

Mas nunca admittimos o nascimento da lógica entre nós.  

Só podemos attender ao mundo orecular.  

Tínhamos a justiça codificação da vingança A sciencia codificação da Magia. Antropofagia. 

A transformação permanente do Tabu em totem.  

Contra o mundo reversivel e as idéas objectivadas. Cadaverizadas. O stop do pensamento que 

é dynamico. O indivíduo victima do systema. Fonte das injustiças clássicas. Das injustiças 

românticas. E o esquecimento das conquistas interiores.  

Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros.  

O instincto Carahiba.  

O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o inundo interior e o mundo 

exterior. A reacção contra o homem vestido. O cinema americano informará.  

Filhos do sol, mãe dos viventes. Encontrados e amados ferozmente, com toda a hypocrisia da 

saudade, pelos immigrados, pelos traficados e pelos touristes. No paiz da cobra grande.  

Foi porque nunca tivemos grammaticas, nem collecções de velhos vegetaes. E nunca 

soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mappa 

mundi do Brasil. Uma consciência participante, uma rythmica religiosa.  

Contra todos os importadores de consciência enlatada. A existência palpável da vida, E a 

mentalidade prelogica para o Sr. Levy Bruhl estudar.  
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Desenho de Tarcilu 1928 De um quadre que figurará na sua próxima exposição de Junho na 

galeria Pcrcier, em Paris.  

Morte e vida das hypotheses. Da equação eu parte do Kosmos ao axioma Kosmos parte do 

eu. Subsistência. Conhecimento. Antropofagia.  

Contra as elites vegetaes. Em communicação com o solo.  

Nunca fomos cathechisados. Fizemos foi Carnaval. O indio vestido de senador do Império. 

Fingindo .de Pitt. Ou figurando nas operas de Alencar cheio de bons sentimentos 

portuguezes.  

Já tínhamos o communismo. Já tínhamos a língua surrealista. A edade de ouro. Catiti Catiti 

Imara Notiá Notiá Imara Ipejú  

Queremos a revolução Carahiba. Maior que a revolução Francesa. A unificação de todas as 

revoltas efficazes na direcçâo do homem. Sem nós a Europa não teria siquer a sua  

Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro empréstimo, para ganhar commissão. O rei 

analphabeto dissera-lhe: ponha isso no papel mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo. 

Gravou-se o assucar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia,  

O espirito recusa-se a conceber o espirito sem corpo. O antropomorfismo. Necessidade da 

vaccina antropofagica. Para o equilíbrio contra as religiões de meridiano. E as inquisições 

exteriores.  

A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens physicos, dos bens moraes, 

dos bens dignados. E sabiamos transpor o ínysterio e a morte com o auxilio de algumas 

formas grammaticaes.  

Perguntei a um homem o que era o Direito. Elle me respondeu que era a garantia do exercício 

da possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Mathias. Comi-o  

Só não ha determinismo - onde ha mistério. Mas que temos nós com isso?  

Contra as historias do homem, que começam no Cabo Finisterra. 0 mundo não datado. Não 

rubricado. Sem Napoleão. Sem César.  

A fixação do progresso por meio de catalagos e apparelhos de televisão. Só a maquinaria. £ 

os transfusores de sangue.  

Contra as sublimações antagônicas. Trazidas nas caravellas.  

Contra a verdade dos povos missk narios, definida pela sagacidade de um antropófago, o 

Visconde de Cayrú: — É a mentira muitas vezes repetida.  

Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização qúe estamos 

comendo, porque somos fortes e vingativos como o Jaboty.  

Se Deus é a consciência do Universo Increado, Guaracy é a mãe dos viventes. Jacy é a mãe 

dos vegetaes.  

Não tivemos especulação. Mas tínhamos- adivinhação. Tínhamos Política que é a sciencia da 

distribuição. E um" systema social planetário.  
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As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses urbanas. Contra os 

Conservatórios, e o tédio especulativo.  

De William James a Voronoff. A transfiguração do Tabu em totem. Antropofagia.  

O pater famílias e a creação da Moral da Cegonha: Ignorância real das coisas-f falta de 

imaginação-r-sen-* timento de authoridade ante a procuriosa.  

E' preciso partir de um profundo atheismo para se chegar a idéa de Deus. Mas o carahiba não 

precisava. Porque tinha Guaracy.  

O objectivo creado reage como os Anjos da Queda. Depois Moysés divaga. Que temos nós 

com isso?  

Antes dos portuguezes descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade.  

Contra o indio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catharina de Medicis e genro 

de D. Antônio de Mariz.  

A alegria é a prova dos nove.  

Contra a Memória .fonte do costume. A experiência pessoal renovada.  

Somos concretistas. As idéas tomam conta, reagem, queimam gente nas praças publicas. 

Suprimamos as idéas e as outras paralysias. Pelos roteiros. Acreditar nos signaes, acreditar 

nos instrumentos e nas estreitas.  

Contra Goethe, a mãe dos Gracchos, e a Corte de D. João VIo.  

A alegria é a prova dos nove.  

A lucta entre o que se chamaria Increado e a Creatura-illustrada pela contradição permanente 

do homem e o seu Tabu. O amor quotidiano e o modus-vivendi capitalista. Antropofagia. 

Absorpção do inimigo sacro. Para transformal-o em totem. A humana aventura. A terrena 

finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realísar. a antropofagia carnal, que traz em 

si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males 

cathechistas. O que se dá não é uma sublimação do instincto sexual. E' a escala 

thermometrica do instincto antropofagico. De carnal, elle se torna electivo e cria a amizade. 

Affectivo, o amor. Especulativo, a sciencia. Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao 

aviltamento. A baixa antropofagia agglomerada nos peccados de cathecismo — a inveja, a 

usura, a calumnia, o assassinato. Peste dos chamados povos cultos e christianisados, é contra 

ella que estamos agindo. Antropófagos.  

No matriarcado de Pindorama.  

Contra Anchieta cantando as onze mil virgens do céo, na terra de Iracema — o patriarcha 

João Ramalho fundador de São Paulo.  

A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase typica de D. João VI.0: — Meu filho, 

põe essa coroa na tua cabeça, antes que algum aventureiro o faça! Expulsamos a dynastia. E' 

preciso expulsar o espirito bragantino, as ordenações e o rap.é de Maria da Fonte.  
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Contra a realidade social, vestida e oppressora, cadastrada por Freud — a realidade sem 

complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de 

Pindorama.  

OSWALD DE ANDRADE.  

Em Piratininga. Anno 374 da Deglutição do Bispo Sardinha.  
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ANEXO II 

 

O bailado do deus morto, 1933  

(CARVALHO, 1973. p. 81-92)  

  

1º ATO  

BAILADO DOS SOLUÇOS  

Sobe o pano.  

4 mulheres alinhadas de um lado e 4 homens com tambores e outros instrumentos africanos 

do outro em forma de V. Um lamentador no apex do V.  

Orquestra bate uma música de tantã durante alguns minutos  

Voz da Orquestra: o deus é morto:.. tã tã tã  

V. O.: o deus é morto... o deus é morto... o deus é morto  

Coro: ah... ah... ah... ah... ah... o deus é morto (chorando e soluçando durante alguns minutos) 

continua sempre o tantã da orquestra  

o coro começa agora a cantar em uníssono o canto do deus morto musicado por Nonê de 

Andrade, e vai morrendo devagarinho em intensidade.  

O lamentador levanta-se devagar ao som da música e mexendo com o corpo lentamente 

aproxima-se da frente do palco com o tórax inclinado e as mãos esticadas para a frente e 

levantando os braços com os dedos esticados pronuncia com voz grossa e cadenciada:  

Lamentador: o deus morreu...  

o gongo da orquestra soa  

Coro (chorando alto): ah! ah! ah! eh! eh! eh! (choro nostálgico) lamentador dá um passo para 

a esquerda conservando as mãos para cima fazendo figura geométrica e brusca.  

L: oh deus... filho das águas e dono do mundo...  gongo  

V2: (voz dois): ele era grande entre os heróis e esplêndido entre os homens (levantando os 

braços retos para cima)  

Lamentador dança pesadamente sem sair do lugar.  gongo  

L (risada): ah... ah... ah... ah... ah... ah... ah... ah... (braços esticados horizontalmente)  

vozes de coro desencontradamente e soprando baixinho: O deus morreu, o deus morreu... 

(repete) (a princípio as vozes vêm uma depois da outra, depois vêm desencontradamente)  
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Neste ínterim o lamentador dança movimentando o corpo mas parado no mesmo lugar, 

figuras geométricas e bruscas; o lamentador pára durante alguns segundos continuando o 

tantã da orquestra. O lamentador tem braços abertos horizontalmente e pernas abertas, e 

conserva-se assim durante toda a frase que segue  

L: oh deus peludo... (gongo) o teu cabelo ondulado era comprido como o da mulher... 

(gongo) o teu corpo vestido de folhas...  

L: começa a se mexer, o tantã diminui  

V2: os bichos e as folhas gostavam de você... (gongo) ... os bichos e as folhas gostavam de 

você... (braços retos para cima) (gongo) ... você era o igual das feras do mato... (gongo) Logo 

depois do gongo dá-se a mudança do ritmo, o lamentador que estava imóvel começa agora a 

se mexer, o tantã diminui de intensidade, o lamentador dança para a direita e para a esquerda 

do palco com movimentos geométricos, mesmo depois do tantã ter cessado  

L: (parado em frente ao palco): (os dois braços para cima em L): antes do pecado oh deus... 

você pastava entre as feras do mato... (gongo) o capim era verde e gostoso... (gongo)  

L: (com movimentos quebrados e sem sair do lugar) (1 figura geométrica para cada frase): oh 

deus imundo... (gongo) ... Oh deus dos homens... (gongo) ... a puta do pecado te arrancou das 

folhagens e das feras... (gongo) ... você matou e traiu as feras do mato... (gongo) ... o teu 

corpo deus prostituto cheira ao ungüento da civilização... (gongo) ... você bebe cerveja e usa 

as roupas que a puta te ensinou... (gongo) ...  

Coro: (soluços repetidos e sem orquestra - dura 2 minutos - levantam e abaixam as mãos e os 

braços)  

V1: (soprando com força e baixinho) (braços esticados para frente, palmas da mão para 

cima): abandonou as folhagens e as feras... abandonou as folhagens e as feras... (gongo)  

V2: abandonou as folhagens e as feras... (gongo)  

L: as feras fugiram envergonhadas... (gongo) (curvando o tórax e braços em L)  

Coro: (como se fossem gritos de pânico de gente fugindo) (braços retos para cima em L): 

ah... ah... ah... eh... eh... eh...  

A orquestra e o coro levantam-se e dançam em roda com os braços levantados seguindo o 

ritmo de batuque, esta dança dura umas três ou quatro voltas - a cadência do batuque deve ser 

bem marcada e lenta no começo. Logo em seguida todos entram na dança da comichão, 

continuando a girar em roda umas três ou quatro vezes, e coçando todo o corpo ao ritmo da 

música. 

V2: (saindo da roda e colocando-se em frente do palco) (continua dançando, mas quando fala 

imobiliza-se): a tua presença provocou tremores no céu e na terra... (gongo)... tã tã tã tã tã tã 

tã  

V2: o teu hálito era como a ventania... (gongo)... enche a barriga das virgens recalcitrantes... 

(gongo)  

L: (numa risada alta e dura): ha... ha... ha... ha... ha... ha... L: o teu hálito fedia como o hálito 

do dragão... (gongo)... (curvando as pernas e inclinando o tórax) e penetrava como a espada 

do herói... (gongo)  
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V2: oh deus afastado e remoto... você morreu... (gongo) tã tã tã tã tã tã tã  

V1: onde está o mistério oculto... (gongo)  

V3: onde está o mistério oculto... (gongo)  

Coro: (neste ínterim o lamentador conserva-se parado numa pose geométrica) todas as vozes 

rapidamente uma depois da outra: morreu aquele que tudo viu (voz alta)... morreu aquele que 

tudo sabe... (voz grave) - morreu aquele que tudo viu... morreu aquele que tudo sabe... (voz 

grave) (repete) um ou dois elementos da orquestra caminhando de cócoras, cabeça levantada: 

morreu aquele que tudo viu... morreu aquele que tudo sabe... (repete três vezes) tã tã tã tã tã  

L: (braços para cima) oh doador da luz aos homens perplexos... (gongo)...  

Vozes: estamos perplexos...  

V1: aonde irão os homens perplexos... (gongo)  (cada uma das vozes faz uma parada brusca e 

geométrica)  

V2: aonde irão os homens perplexos... (gongo)  

V3: aonde irão os homens perplexos... (gongo)  (ouve-se um grito nostálgico e 2 vozes em 

grito baixo, cantos longos)  

Coro: (chora ao som de um tantã baixinho)  

V1: aonde irão os homens perplexos... (gongo)  

V2: aonde irão os homens perplexos... (gongo)  

V1, V2, V3: aonde irão os homens perplexos... (coro chora)  neste ínterim o lamentador 

abaixa e levanta o tórax batendo com os punhos  cerrados no peito em contrição  

V2: foi você o começo de todas as coisas...  

V2: foi você quem presidiu o grande banquete...  

V2: homens do mundo... estamos perplexos... (gongo)... estamos perplexos... (gongo)  

V1: estamos perplexos...  

V2: estamos perplexos... (gongo)  

V3: estamos perplexos... (gongo)  

L (ao lado da estátua e levantando os braços para cima): receberás cinqüenta títulos de honra 

e 10.000 vacas para o teu prazer... (gongo num tom alto) o tantã continua diminuindo sempre 

de intensidade e as bailarinas e as três vozes vão recuando e dançando com movimentos 

cadenciados e lentos, o pano de boca que é uma gaze transparente cai e as bailarinas 

continuam recuando, a assistência enxergando este recuo através da gaze, o tantã morre com 

apenas um golpe seco e curto.  

Fim do 1º Ato  
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2º ATO  

CONFISSÃO E O FIM DO DEUS  

Antes de subir o pano.  

Orquestra e coro em 2 filas, música de tantã espaçado e baixinho  

Cântico nostálgico prolongado  

L: oh deus... sombrio e taciturno... para onde vamos?  

V1: para o mundo onde as minhocas devoram e onde tudo é poeira... (Cântico nostálgico)  

V1: é o canto do sofredor...  

L: escuta o cântico... escuta... shsh... shsh... shsh... (soprando baixinho) é o latido do homem 

superior... oh deus calado... (com força) responde... o teu silêncio castiga os homens 

perplexos... (baixo e com força) para onde vamos...  

Cântico nostálgico e prolongado  

O pano sobe enquanto o cântico continua  

Mudança de ritmo... entrada no batuque  

V2: (soprando baixo): a mulher do deus...  

V1: (cantando num só tom): a mulher do deus...  

V1: (levanta-se dançando ao som de batuque)  

V2: (soprando baixo e com força): é a mulher do deus...  

V1: (soprando baixo e com força): é a mulher do deus...  

V3: (soprando baixo e com força): é a mulher do deus...  

V2:        “           “             “           “           “  

V1:        “           “             “           “           “  

V3:        “           “             “           “           “  

V2:        “           “             “           “           “  

V1:        “           “             “           “           “  

V2:        “           “             “           “           “  

V3:        “           “             “           “           “  

V1: (dança durante o batuque acima e quando este está para terminar ela dançando abaixa-se 

devagarinho até estar ajoelhada, momento em que ela conserva os braços para cima enquanto 

V2 e V3 dançam sem sair do lugar.)  

V1: (levanta-se e o gongo soa)  
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V1: oh mundo... a minha busca nasceu na dor e na fraqueza... eu era inferior e os homens me 

repudiavam  

coro: (soluços e lamentos com as mãos)  

VI: procurei o encanto do mato...  

V2 e V3: (cantando baixinho e com os braços esticados para frente): o encanto do mato...  

V1: retirei do mato o monstro mitológico... apazigüei a minha dor... foi o meu presente ao 

mundo e aos homens... foi a minha bondade...  

L: oh deus humilhado... vítima da cilada... o teu sexo mudou... você não é mais o grande 

piedoso... a puta abafou a fúria do teu pênis fogoso...  

(reco-reco bem alto três vezes)  

As três mulheres começam a dançar, curvando o tórax para frente e as mãos em atitude de 

súplica e atitude de demonstração para a assistência  

VI, V2 e V3 (em coro lento e baixo): o teu sexo mudou... o teu sexo mudou  

V2: pu ti bum  

V1: tuig tuig  

V2: pu ti bum  

V1: tuig tuig  

V2: pu ti bum  

V1: tuig tuig  

V1: eu tinha a forma do hipopótamo...  (gongo)  

V2: tuig tuig  

V1: e o perfume da civilização  (gongo)  

V2: tuig tuig  

V1: eu era a máscara da bondade e o começo de toda a ética...  (gongo)  

V2: Tuig tuig  

V1: eu era pura como ninguém...  (gongo)  

V2: tuig tuig  

V1: eu era a escrava de um ciclo... procurei o meu último repouso...  (gongo)  

V2: tuig tuig  

V1: entreguei a bondade ao herói...  (gongo)  

V2: tuig tuig  
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V1: suspirei no seu ouvido o meu grande segredo  (gongo)  

V2: tuig tuig  

V1: alisei com os meus dedos o seu corpo cabeludo...  (gongo)  

V2: tuig tuig  

V1 V2 e V3 (cantando baixinho e juntos): foi o último dos heróis...  

V1: eu era um náufrago da dor... dei ao monstro mitológico o meu grande segredo… 

(reco-reco- bem alto três vezes)  

continua a dança de V1 V2 e V3 abaixando e levantando o tórax com os braços em L para 

cima.  

L: oh deus taciturno e calado... nunca mais pastará entre as feras do mato nunca mais provará 

o capim verde e gostoso... (virando-se para V1) você mulher pintada e dolorosa... a tua 

barriga encherá como a esfera celeste...  

(voz grave) e colocará no mundo centenas de novos seres...   

(gongo)  

L: (voz grave e cadenciada): a mecanização do mundo...  

V1 V2 V3 eletrizam-se em linha na frente do palco  

Som de batuque baixinho  

Voz no fundo canta o canto nostálgico.  

V1: (curvando-se para a frente) e o corpo do deus...  

V2:         “             “         “              “            “  

V3:         “             “         “              “            “  

V1 V2 V3 continuam repetindo isso baixinho enquanto o lamentador responde:  

V1: e o pelo do Deus...  

L (cadenciadamente): para fazer pincel...  

V1: e os ossos do deus...  

L: para farinha de osso...  

V1: e as patas e os tendões...  

L: para óleo de mocotó... para gelatina... para cola...  

V1: e os chifres... e os chifres...  

L: para pentes... para facas... botões, facas, e pentes... botões, facas e pentes... para pentes, 

para pentes...  
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V1: e o sangue do deus...  

L: (bem alto): farinha para as galinhas...  

V1: e o sebo do grande deus...  

L: a falsificação da manteiga...  

V1: e as tripas do deus taciturno...  

L (voz grave e triste): para a grande sonda do mundo de amanhã...  

(Cântico nostálgico do começo, duas vezes)  

V1: e as partes imprestáveis...  

L: para guano... para guano... para guano... para stick... para stick... para stick...  

V1: e os ossos da cabeça... da costela... da mandíbula...  

L (grave e pronunciando bem as sílabas): para o fabrico de sulfato animal... em presença de 

ácido sulfúrico...  

V1: e a fúria do deus... e a banha... e a banha...  

L: (surpreso) o deus mudou de sexo...   

(gongo) ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... (sarcástico) a banha... a banha lubrificará 

o moto-contínuo...  (reco-reco alto três vezes)  

V1: e as glândulas do pescoço... os gânglios... os gânglios...  

L: ah... ah... ah... ah... ah... ah... ah... a mim... eu sou o médico... com o pescoço e os 

gânglios... fabricarei o novo deus...  

V1: (secamente): não pode...  

V3: não pode... não pode...  

V1: não pode...  

V2: não pode...  

V3: não pode... não pode...  

Cai o pano  

L: (voz sombria e triste): a psicanálise matou o deus...  

 

Fim do 2º Ato 
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ANEXO III
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