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RESUMO 

Os trajes de cena apresentam-se como documentos potenciais para a preservação 

da Memória do Teatro Brasileiro, especificamente do Teatro Paulistano. Busca-se 

demonstrar, através de um estudo de caso (os trajes de cena do Teatro Lírico de 

Equipe) como cada traje, é capaz de tornar-se peça fundamental para a 

reconstrução de um percurso da História do Teatro.  
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ABSTRACT 

Theatrical dress is a potential document for the preservation of Brazilian Dramatic  

Memory, especially theater in the city of São Paulo. Using a case study (the scenic 

costumes for Teatro Lírico de Equipe), this article demonstrates that each piece of 

costume is able to become a key instrument for the reconstruction of the theater 

history.    
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Figurino dos amadores: dos filodramáticos ao Teatro Lírico de Equipe.  

Nos dedos de apenas uma das mãos. É como dá para fazer a contagem de 

coleções de trajes antigos de teatro na cidade de São Paulo e talvez não seja 

arriscado dizer no Brasil como um todo. É um país sem memória? Não. É um país 

em que ninguém liga para a cultura? Não. É um país muito jovem para já termos 

este tipo de preocupação? Bem, talvez.  

O fato é que trajes de cena- em substituição aos termos: figurino, roupa de 

cena, traje de época ou fantasia, que podem gerar dualidades interpretativas – têm 

um desgaste e uso diferenciado dos trajes comuns. O traje de cena já é diferente no 

que se refere à sua iniciação artística, sua estréia no palco como elemento plástico 

do espetáculo, em qualquer formato ou gênero: de rua, tradicional, performance, 

circo, circo-teatro, lírico, dramático, pós-dramático, improvisacional... Quando um 

figurinista- ou o ator ou técnico que assume esta função- escolhe um traje, esse se 

transforma, como diria Tairov (PAVIS, 1999, p.168), na segunda pele do ator. Uma 

roupa em função do rito teatral. A sua origem pode ser muito distinta: o traje pode ter 

sido especialmente concebido para aquela apresentação, costurado por alguém que 

entende de teatro (ou não...); pode ter sido comprado em um brechó ou loja de 

roupas usadas; pode ter sido pego emprestado do guardarroupas de alguém ou do 

próprio ator; pode ter sido usado em outro espetáculo...  

Na hora do reaproveitamento parte-se da hipótese que, no Brasil, são comuns 

duas práticas de destinação para figurinos fora de cena. Uma delas é a de doação, 

ou seja: muitas peças são doadas para servirem a outros fins, que não o do teatro. 

Outra prática comum é a do reaproveitamento, em que as peças são reaproveitadas 

em outras produções, algumas vezes com adaptações e modificações. “Reduzir a 

perda, reutilizar e reciclar são palavras chaves da indumentária e da cenografia. Os 

figurinos, muitas vezes seguem este caminho antes do descarte”. (MUNIZ, R.; 

VIANA, F. out. 2007.) Há muitos outros caminhos, naturalmente: alguns são 

simplesmente jogados fora, outros queimados, abandonados e até mesmo furtados 

das coleções por pessoas diversas.   

O figurino faz parte de um acontecimento bastante difícil de documentar: “a 

atuação no palco, a expressão artística que depende da interação entre os artistas e 

o seu diálogo com o público – que desaparece a cada noite quando cai o pano”, 



 
 

como disse Lisbet Grandjean, diretora do Museu de Teatro de Copenhague, na 

Dinamarca (VIANA, 2010 (B), p.236). De acordo com ela, o que sobra são:  

...as coisas (sic) usadas no teatro para criar a performance: as palavras do autor, a 

música do compositor, os sketches do coreógrafo, os trajes, os cenários, adereços, 

programas, pôsteres, fotografias, vídeos. E claro, os performers. Todo este material pode ser 

reunido em um museu para produzir algum tipo de documentação, com a única exceção dos 

artistas propriamente ditos. (...) Em outras palavras, um museu de teatro não pode dar às 

gerações sucessivas a experiência que o público presente conseguiu. (idem) 

Patrice Pavis parece corroborar com a tese de Grandjean quando diz que  

 “... um fragmento aparentemente anódino afigura-se muitas vezes característico do 

conjunto e é preciso saber reconhecer tais detalhes “insignificantes” que, muitas vezes, se 

abrigam em alguns elementos materiais privilegiados do espetáculo. Cada sistema 

significante vale por si, mas constitui igualmente um eco sonoro, um amplificador que diz 

respeito então a todo resto da representação. (PAVIS, 2003, p. 162) 

O figurino pressupõe um conjunto, e muitas vezes, o que se encontra 

preservado são alguns trajes de uma determinada representação, ou seja, 

considera-se que cada Traje representa de forma autônoma um documento histórico 

e, portanto uma ferramenta para o estudo da história do Teatro. Encara-se que cada 

traje preservado é parte representativa dentro do sistema significante do figurino. 

Efetivamente, é como documento histórico que encaramos uma coleção de trajes 

teatrais.  

Para atingir esta análise proposta por Pavis, é prévia a necessidade de 

entendimento do traje como peça com potencialidade de resgate e preservação da 

História do Teatro.  Os trajes de cena, muitas vezes acidentalmente, são o único 

elemento que atravessam a história das representações teatrais. Acabam tornando-

se os únicos testemunhos materiais de uma determinada representação teatral. Com 

isso, mudam seu status para “documento”: Qualquer fato e tudo quanto possa servir 

de prova, confirmação ou testemunho1. 

Um traje de cena traz, portanto, informações vitais sobre uma encenação. 

Traz elementos básicos para análise: cor, forma, volume, textura, peso. Pode-se 

investigar sua origem, através de etiquetas pregadas à roupa, de um alfaiate ou de 

alguma boutique; uma casa teatral, um centro de aluguel de roupas. Dá para avaliar 

                                                             
1 Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Michaelis, 2007. 



 
 

sua qualidade- roupas caras, finas, básicas, improvisadas. Tradicionais, inovadoras, 

de material inexplorado antes.  Encontrar um traje antigo é muito significativo no 

nosso contexto, quando até mesmo a natureza do país ajuda a acelerar o processo 

de destruição do traje- o calor e a umidade são apenas alguns dos elementos que os 

atacam.  

Desta forma, quando surge uma coleção com mais de 120 peças já 

agrupadas e limpas, o fato é digno de uma comemoração histórica. 

 

Momento de comemoração- 120 pequenas esperanças 

 Durante trabalho executado no extinto Centro de Memória do Teatro São 

Pedro entramos em contato pela primeira vez com esta coleção de trajes: a do 

Teatro Lírico de Equipe, dirigido então por Heidi Lazzarini. O ano era 2000.  

O Teatro Lírico de Equipe foi fundado em 31 de maio de 1962, por Emmerson 

Eckmann, com apoio do Maestro Raphael Casalângüida e Emílio Guerino Ferraro. 

Desde então, vem apresentando óperas, operetas, concertos e recitais. O primeiro 

espetáculo a ser apresentado foi “La Bohéme”, de G. Puccini. 

O grupo é de caráter absolutamente amadorístico. Não possui registros em 

livros de história do teatro, embora, represente um recorte exemplar de uma tradição 

bastante usual já nos tempos do Brasil Colônia, que é o gênero amador.  

Desde 1554, data da Fundação da Cidade, o teatro tem sido uma constante em 

nosso meio. Antes mesmo do aparecimento de José de Anchieta (1534-1597), nosso primeiro 

dramaturgo oficial, há indícios de que já havia atividade teatral nas terras brasileiras. Quem o 

atesta é o próprio Anchieta, no seu livro Vida de Nóbrega, ao afirmar que recebera deste a 

incumbência de escrever um auto para impedir abusos que se faziam com autos nas igrejas, 

o que indica que outros autos eram apresentados. O Padre Armando Cardoso, que fez a 

tradução versificada, a introdução e as notas do Teatro de Anchieta (1977, p. 49), acrescenta 

que era de fato um abuso, e que já vinha de Portugal, a execução de tais peças no recinto 

sagrado (ou seja, dentro da igreja), pois nem sempre eram autos de devoção, e mesmo 

estes, como divertimentos populares, apresentavam personagens ou trechos menos 

convenientes à casa de Deus. (VIANA, 2010 (B), p. 100) 

A tipologia de peça não agradava ao padre Anchieta, e sabe-se que estes 

autos eram bastante jocosos e de apelo bastante popular, beirando o grotesco. 

Nossa pesquisa, no entanto, direciona o trabalho do Teatro Lírico de Equipe a 

um grupo muito diferente de pessoas que também haviam chegado da Europa, mas 



 
 

já no século XIX com as ondas imigratórias. Eram os filodramáticos, ou 

filodrammatici, que eram, como apontam Sábato Magaldi e Maria Thereza Vargas, 

um grupo dotado de força, “portadores das mais variadas idéias (monarquistas, 

republicanos, garibaldinos, anarquistas, socialistas, católicos), enérgicos e lutadores, 

em grande parte libertários, foram os imigrantes que conseguiram (...) romper com 

as sólidas fronteiras que tolhiam o passo a uma renovação, depois que a sociedade 

se tinha perigosamente cristalizado em compartimentos estanques: aristocracia, 

plebeus e escravos”(MAGALDI E VARGAS,2000, p. 32). 

Eram descendentes de italianos que criaram um teatro amador com 

características próprias, dirigidos naturalmente à comunidade italiana e seus ideais. 

Mas que deram muitos “frutos”, e não só atores e atrizes: Itália Fausta, Nino Nello, 

Lélia Abramo... E o fazer cenográfico de forma geral, que sofreria novo impulso com 

a fase de profissionalização do teatro brasileiro, em finais da década de 1940 e início 

dos anos 50. Sábato Magaldi cita o Teatro Popolare, na Rua do Gasômetro, que faz 

entre uma e outra encenação de Shakespeare, peças com temática em que a 

liberdade estivesse em causa (idem). Um dos grupos- dos quais muitos chegaram a 

construir diversos teatrinhos em suas sedes - resistiu até a década de 50: era a 

Muse Italiche.  

O conceito de teatro amador, como se vê, segue distante do que se emprega 

hoje, como definição para teatro mal executado, mal acabado e feito por pessoas 

sem habilidades artísticas. Amador significa, na sua origem, aquele que ama, que 

faz uma atividade por amor e sem remuneração de forma direta.  

Este tem sido o conceito que embasa desde 1962 o Teatro Lírico de Equipe, 

que atravessa severa crise, que poderia indicar a sua não sobrevivência, não fosse 

a nova diretoria e sua presidente que já estão travando esforços de recuperação. Foi 

neste instante, após dez anos de monitoria indireta, agravadas pela morte de Heidi 

Lazzarini em 2003 que entrou para o acervo do Centro de Artes Cênicas (CAC/ 

ECA-USP) a coleção Teatro Lírico de Equipe formada por 120 peças, o que faz dela 

uma coleção sem igual, de valor fundamental para o estudo da arte teatral na cidade 

de São Paulo. O acervo foi adquirido da Lega Itálica, a proprietária do imóvel em que 

o Teatro Lírico de Equipe está instalado na Praça Almeida Junior, 86. Os trajes 

foram negociados para quitar uma dívida de aluguel com a Lega.  

 



 
 

 
Figura 1- A equipe do Teatro Lírico em récita nos anos 60. 

 

A missão do Teatro Lírico hoje é:  

Cultivar o canto lírico através da identificação e desenvolvimento de talentos 

conduzindo-os, pela motivação e apresentação, à consagração no cenário artístico.  

Promover espetáculos de elevado nível cultural, compatíveis com a expectativa do mais 

requintado público
2
. 

 

Sua visão:  

Ser um núcleo de excelência em formação artística e referência de virtuosidade aos 

integrantes que almejam posicionamento de destaque no profissionalismo lírico. (idem) 

E seus valores são: Pioneirismo, Tradição, Ética, Compromisso 

Artístico e Responsabilidade Cultural. (idem) 

Conclusão: se o tema é amor, sim, estamos apaixonados 

Como no início de um namoro, temos entrado em contato com as peças para 

descobrir mais sobre sua natureza e seus aspectos mais intrigantes. Alguns 

elementos já foram descobertos, através de entrevistas realizadas com participantes 

do Teatro Lírico, notadamente com sua nova Presidente, Diva Alves, ela própria 

                                                             
2 Do site do Teatro Lírico.  



 
 

cantora lírica nas horas vagas do Tribunal de Justiça do Trabalho, onde foi juíza 

antes de se aposentar.  Ela conta, sem saber que está colocando no seu encalço 

pesquisadores com alguma teimosia (insistência, melhor dizer), que guarda alguns 

trajes em casa. Buscando nos bem organizados livros de apresentações do grupo, 

desde a sua inauguração há quase cinquenta anos, encontramos a juíza cantante 

em uma produção de um concerto lírico, em 1963, com trechos de importantes 

óperas, como Adriana Lecouvreur, Don Giovanni e Carmem. Ou seja, ela tem em 

casa parte da história do Teatro Lírico que nós desejamos juntar à coleção para 

ampliar o lote, mas não alterar a sua feição original que foi essa que encontramos. 

Muitos dos trajes que tem em casa foram costurados por ela mesma (característica 

bastante forte nos grupos amadores mais antigos em que a presença feminina é 

grande, pois elas eram ensinadas a costurar). 

 No caso da soprano Heidi Lazzarini, o marido contraiu novas bodas e 

precisou doar os trajes usados por ela. Estamos também mapeando este material e 

os receptores da doação. 

 No lote há de tudo um pouco: vestidos, capas, saias, calças, coletes, 

camisas, saiotes, quimonos, casacas, smokings... Algumas etiquetas mostram 

nomes de lojas (como Confecções Ben Hur); outras, costuras que não se justificam, 

como no caso de uma casaca que até agora não entendemos o propósito de um 

determinado corte- tudo indica que tenha sido feito para que uma arma pudesse ser 

colocada ali e sacada mais rápido- truques do traje de cena. Outras roupas trazem 

ainda vestígios de materiais que foram arrancados- há penas e pedrarias, por 

exemplo, além de costura que restam e que provavelmente seguravam alguma 

renda mais fina que foi retirada.  

Uma característica bastante forte das coleções profissionais de trajes de 

ópera pode ser percebida aqui no acervo do Teatro Lírico de Equipe: o traje 

convencionado para determinado papel. Assim, temos aqui o vestido branco do Ato I 

de Violeta Válery, a cortesã de La Traviata; a capa de Boris Godunov; o fraque de 

Rodolfo, de La Bohème; os quimonos de Madame Butterfly; os vestidos de 

camponesas de Cavalleria Rusticana; o vestido vermelho e preto de Carmen,  o traje 

de Tosca. E o amoroso traje da Mimi, de La Bohéme. 



 
 

 
Figura 2-Traje para a ópera Tosca 

 

 
Figura 3-Traje da personagem Mimi, de La Bohéme e traje do protagonista de Boris Godunov 



 
 

A pesquisa prática vai identificar os outros trajes por semelhança aos de 

outras coleções, como a do Theatro Municipal de São Paulo. A coleção do Theatro 

está ligada a esta por pelos menos duas pontas: os cadernos das apresentações 

detalham que algumas apresentações foram feitas com trajes do Municipal e o 

cenógrafo do Teatro Lírico era não menos que o mítico Francisco Giachieri (1925-

1985), também diretor da cenotécnica do Municipal até sua morte em 1985. Um dos 

casos mais emblemáticos é um traje que supostamente pertenceu à montagem de 

Andrea Chenier. Também daremos continuidade aos trabalhos de pesquisa com o 

auxílio de outros membros do Teatro Lírico, através de entrevistas. Com base em 

um acervo de fotos que encontramos no Teatro Lírico, disponibilizados para estudo 

por sua presidente, será montado um blog na Internet e as pessoas ligadas ao 

Teatro Lírico serão convidadas para participarem dos trabalhos de identificação. Os 

trajes da coleção já forma fotografados e os trabalhos de catalogação estão sendo 

implantados.  

Desta forma, pretende-se salvaguardar a coleção de um grupo amador, que 

remete a vinda dos imigrantes (especialmente italianos) com suas influências na 

área teatral, trabalhando o conceito de teatro lírico influenciado pelas Óperas e 

Operetas Européias. O estudo possibilitará um melhor entendimento da criação de 

figurinos em um grupo amador lírico com meio século de tradição, representante de 

toda uma geração de artistas amadores, muitos dos quais se profissionalizaram em 

determinado momento.  

A importância de se manter este acervo teatral se justifica no que ele carrega 

em si enquanto documento: sua costura corte, etiquetas, interferências da moda, 

tecidos, opções dos figurinistas, relação do ator com o traje e diversas outras 

práticas de encenação. Permanecerá o registro do traje como informação sobre uma 

arte- ainda que efêmera. 
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