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Resumo
Este artigo apresenta e analisa as referências utilizadas pelo grupo
Teatro Oficina e por Hélio Eichbauer (cenógrafo e figurinista) para criação dos
figurinos do espetáculo O Rei da Vela, de Oswald Andrade, encenado em
1967.
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Abstract
This article presents and analyzes the references used by the group
Teatro Oficina and for Hélio Eichbauer (set designer and costume designer) for
creating the costumes of the show O Rei da Vela, Oswald Andrade, staged in
1967.
Keywords: Teatro Oficina. Rei da Vela. Costumes.

Introdução
O espetáculo O Rei da Vela, de Oswald Andrade foi encenado em 1967
pelo Teatro Oficina, sob direção de José Celso Martinez Corrêa. O responsável
pela criação dos figurinos do espetáculo foi Hélio Eichbauer (cenógrafo e
figurinista).
O Rei da Vela é um dos objetos de estudo do projeto de mestrado
Identidade Cultural Brasileira nos Figurinos do Teatro Oficina – análise de dois
processos criativos, desta pesquisadora, sob orientação do Prof. Dr. Fausto
Viana. Trata-se de uma das obras mais relevantes e polêmicas do teatro
nacional e grande contribuinte para as renovações cênicas ocorridas no teatro
brasileiro após 1944.
Há diversos trabalhos que abordam o processo criativo do espetáculo
estudado, mas, até o presente momento, não chegou ao conhecimento desta
pesquisadora trabalhos focados na criação dos figurinos. Porém, dentro da
vasta bibliografia sobre o Teatro Oficina é possível garimpar trechos dedicados
ao processo de criação dos figurinos e às referências utilizadas. O Prof. Dr.
Armando Sérgio da Silva (2008, 2ª edição) dedica páginas preciosas ao
processo de criação dos personagens de O Rei da Vela - que esteve
intimamente ligado à criação dos figurinos - fornecendo assim alguns dados
esclarecedores. Ana Helena Camargo de Staal (1998) oferece um capítulo
dedicado a Flávio Império, cenógrafo e figurinista, que revela bastante a
relação de trabalho entre o artista e o diretor do Teatro Oficina em outros
âmbitos, principalmente da relação destes com o espaço cênico. Há na mesma
publicação diversas passagens fundamentais para este trabalho.
Para este trabalho pesquisou-se sobre as referências utilizadas na
criação dos figurinos, principalmente: trajes sociais, figuras públicas e
manifestações culturais; sobre a história da moda e sobre cultura brasileira.
Para tanto, mergulhou-se em livros, sites, revistas, no Arquivo Edgar Leuenroth
(Unicamp)1 e no acervo Multimeios do Centro Cultural São Paulo.
A análise dos figurinos da peça foi realizada através da comparação de
imagens do espetáculo com imagens das citadas referencias. Foram estudados
os figurinos de três personagens: Abelardo I, Abelardo II e D. Cesarina.
1

A documentação do Teatro Oficina, que registra a trajetória do grupo no período compreendido entre
1959 e 1986 se encontra depositada no Arquivo após ser adquirida pela Unicamp em 1987.
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Para criação de figurinos não existem regras fixas, mas sim caminhos e
procedimentos, e cada artista tem seu modo de trabalho, suas referências
pessoais e profissionais, além do universo do espetáculo, para direcionar cada
trabalho. Hélio Eichbauer, cenógrafo e figurinista, parte do estudo do autor, da
história e das relações entre a literatura, o texto e o autor (EICHBAUER in
CHRONOS, 2006, p.106). Para criação dos cenários e figurinos de O Rei da
Vela, uniu elementos de sua formação como aluno de Josef Svoboda,1 com as
influências da cultura tropical (idem). É instigante analisar dentro desse termo
tão genérico, quais elementos foram utilizados pelo artista, e como o foram.
O Rei da Vela.
Texto escrito na década de 1930 por Oswald Andrade foi encenado
somente em 1967, pelo Teatro Oficina, em um momento de grande
contestação dos padrões do teatro brasileiro. No início do século XX, os
movimentos

de

vanguarda

se

disseminaram

pela

Europa

propondo

transformações inéditas em todas as artes. Estas foram assimiladas pelo teatro
brasileiro a partir da década de 1940 com as montagens de Vestido de Noiva,
de Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro, e a fundação do Teatro Brasileiro de
Comédia (TBC), em São Paulo (PRADO, 1988, p.40). Tais eventos abriram
caminhos para grupos posteriores, como o Teatro de Arena e o Teatro Oficina,
que levaram à cena a situação política e social do país.
O Teatro Oficina, inicialmente, buscou textos estrangeiros que
funcionassem como uma metáfora da realidade brasileira. Porém, em 1966 o
grupo passou por um período de insatisfação e descobriu em O Rei da Vela “o
material básico para a revolução ideológica e formal que o grupo vinha
procurando.” (SILVA, 2008, p.142)
A obra de Oswald Andrade divide-se em três atos. O primeiro
desenvolve-se em São Paulo, no escritório de usura de Abelardo I, o Rei da
Vela, e Abelardo II, seu domador de clientes. Para este ato o diretor José Celso
utilizou-se do universo do circo, do vaudeville e do teatro épico.
O segundo ato se passa em ilha tropical na baía de Guanabara, e para
este optou-se pelo universo do Teatro de Revista da Praça Tiradentes.
1

Cenógrafo tcheco considerado nos anos 1970 o maior profissional da área do mundo – Enciclopédia Itaú
Cultural
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O terceiro ato é a “tragicomédia da morte” e ocorre novamente no
escritório de Abelardo & Abelardo, e utiliza-se de elementos da ópera para
apresentar a morte de Abelardo I e sua substituição por Aberlado II.
Analise das referências:
Para os figurinos do espetáculo, Hélio Eichbauer partiu de seu repertório
pessoal e profissional, da sua experiência em Praga e Cuba (EICHBAUER in
CHRONOS, 2006, p.106), das diretrizes da encenação e das referências
utilizadas para criação da peça. São elas:
•

Cultura de massa: teatro de revista, chanchada, carnaval, circo, revista
O Cruzeiro e Chacrinha;

•

Personalidades públicas (referências de trajes sociais): figuras da alta
sociedade paulistana e políticos brasileiros;

•

Tropicalismo: deboche, cafona, exagero, Terra em Transe, antropofagia,
estereotipo de país tropical;

•

Rubricas de Oswald Andrade;
José Celso buscou no teatro de revista, na chanchada, no carnaval, no

circo, ou seja, nos espetáculos de apelo popular e de sucesso nacional, porém
tidos como de mau gosto pela classe média, a estética que marcaria o
espetáculo, pois “nós não podemos ter um teatro na base dos compensados do
TBC, nem da frescura da commedia dell’arte, nem do russismo piegas do
operariado, nem muito menos do joanadarquismo dos shows festivos de
protesto” (CORREIA, 1968, in STAAL, 1998, p.105).
A observação de personalidades da elite intelectual e política brasileira
foi outra importante fonte para criação dos figurinos, pois os atores retiraram
daí sugestões de peças de vestuário (SILVA, 2008, p. 149).
Fernando Peixoto para criação de Abelardo II observou Getúlio Vargas,
João Goulart e o Luis Carlos Prestes. Desta forma, seu personagem no 1º Ato
usava: farda marrom; cartucheira; coldre; chicote; botas por fora da calça; e
lenço vermelho no pescoço. E no 3º Ato: terno completo preto com camisa
branca, gravata preta e lenço no bolso do paletó, que evidenciava a ascensão
da personagem na escala social.
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Renato Borghi, que representava Abelardo I, empregou aspectos de
Adhemar de Barros e do apresentador de TV, Abelardo Barbosa, o Chacrinha
(SILVA, 2008, p. 151). No 1º ato Abelardo I usa: calça e terno marrom risca de
giz, colete de cetim branco, camisa branca e gravata preta, suporte e coroa. No
2º ato: calça açafrão, camisa de cetim verde, boné, lenço amarelo mo pescoço,
sapatos bicolores. E no 3º ato: calça marrom, camisa branca e um robe.
Etty Fraser, que interpretava Dona Cesarina baseou-se em duas
senhoras da sociedade paulista (idem, p. 150), cujos nomes não são
mencionados. Usa primeiramente: saia branca franzida, blusa branca, franzida
no decote, com rendas na barra, decote e punhos, um grande xale listrado,
colar, pulseiras, brincos e uma grande figa no pescoço; turbante com frutas na
cabeça; óculos de sol e tamancos.
Em sua segunda entrada, no final do ato, veste: “leque de plumas
[branco] em maiô [vermelho] de Copacabana”1; jabô branco; tecido branco
preso com flores nas laterais do quadril; meia-calça arrastão e luvas sem dedos
do mesmo material; tamancos brancos; grinalda de folhas e um véu na cabeça.
Todos esses elementos reunidos no espetáculo evidenciavam a imagem
simultaneamente vendida e comprada do south american way, imagem
questionada pelo Tropicalismo, quando “em nenhum outro momento da história
cultural brasileira, a mensagem questionadora e estetizada, a respeito do que
somos e do não somos, foi passada para tantos.” (LUCCHESI, 2000, apud
LONTRA, 2000, p.46).
Imagens
No decorrer da escrita deste trabalho a necessidade de imagens para
compreensão do tema abordado tornou-se patente. Foram selecionadas três
imagens exemplares, porém outras, também interessantes e pertinentes, bem
como alguns vídeos e músicas, foram organizadas e podem ser vistas em:
http://figurinosebrasilidade.blogspot.com

1

Rubricas de Oswald Andrade
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Conclusão
A companhia valeu-se de vários universos para a criação do espetáculo
e diversas características das referencias utilizadas são perceptíveis nos
figurinos, e fornecem algumas ‘pistas’ de como estes foram criados.
Primeiramente foi possível verificar que os figurinos masculinos
carregam mais elementos da década de 1930, período em que foi escrito o
texto, enquanto os figurinos femininos, embora também remetam a 1930,
apresentam alguns elementos de trajes da década de 1960, período em que foi
encenado o texto, mesclados com itens anteriores a década de 30, como o
jabô. Esta mistura de trajes e acessórios de diversos períodos evidencia a idéia
de que o texto de Oswald Andrade, aos olhos do Teatro Oficina, era bastante
atual em 1967, trinta e quatro anos após ser escrito.
Pôde-se verificar também que os figurinos analisados tinham como
características mais marcantes elementos extraídos de dois universos
explorados na criação da peça: as figuras públicas (alta sociedade e políticos)
e o teatro de revista. Embora o personagem de Fernando Peixoto, no primeiro
ato, remeta à figura do domador de feras, seu figurino é fortemente marcado
por características das fardas getulistas.
Entretanto, a idéia de antropofagia, permeia tudo o que compõe a peça da mesma forma que permeia toda cultura brasileira – através da mistura de
elementos de diversos universos, de trajes de diferentes épocas, mesclando o
‘ultrapassado’ da cultura brasileira com engenharias da encenação teatral
européia, como o palco giratório criado para o espetáculo.

Bibliografia
Teatro Brasileiro
ANDRADE, Oswald – O Rei da Vela. São Paulo, Abril Cultural, 1976.
MAGALDI , Sábato. Panorama do Teatro Brasileiro. São Paulo: Global Editora, 3ª Ed. 1997.
________________; VARGAS, Maria Thereza - Cem anos de Teatro em São Paulo. São Paulo: Editora
SENAC, 2ª Ed. 2001.
PRADO, Décio de Almeida - O Teatro Brasileiro Moderno: 1930-1980. São Paulo: Perspectiva e Editora
da Universidade de São Paulo, 1988.
Teatro Oficina
BARDI, Lina Bo; ELITO Edson; CORRÊA, J. C. M. - Teatro Oficina. São Paulo, Instituto Lina Bo Bardi,
1999.
GONÇALVES, M. – O Rei da Vela – Revista CHRONOS – Rio de Janeiro. Publicação Cultural da UNIRIO,
nº01, ano 01; 2006.
MICHALSKI, Y. – Considerações em torno do “Rei” - Revista CHRONOS – Rio de Janeiro. Publicação
Cultural da UNIRIO, nº01, ano 01; 2006.
SILVA, Armando Sérgio da – Oficina: do teatro ao te-ato. São Paulo. Perspectiva, 2ª Ed. 2008.
STAAL, A. H. C. (org). Primeiro Ato: cadernos, depoimentos e entrevistas (1958-1974) de José Celso.
Martinez Corrêa. São Paulo: Editora 34, 1998
Figurinos Teatrais
MUNIZ, Rosane - Vestindo os nus – o figurino em cena. Rio de Janeiro: SENAC Rio, 2004.
VIANA, Fausto – O Figurino das Renovações Cênicas do Século XX- Um estudo de Sete Encenadores –
Tese de Doutorado. Escola de Comunicação e Artes. Universidade de São Paulo. 2004
Moda
GUERREIRO, Regina e outros – Sapatos – Crônica de tempo 1900-1991. São Paulo: Catalogo Francal
Feiras e Empreendimentos, 1991.
MOUTINHO, M.R.; MALOVA, T.V. – A Moda no Século XX. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2000.
NERY, Marie Louise – A Evolução da Indumentária – subsídios para criação de figurinos. Rio de Janeiro:
SENAC Nacional, 2003.
Cultura Brasileira
AUGUSTO, Sergio – Este Mundo é um Pandeiro: chanchada de Getulio a JK. São Paulo: Cinemateca
Brasileira, Companhia das Letras, 1989.
CATANI, M.C. e SOUZA, J.I.M. – A Chanchada no Cinema Brasileiro. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1983.
FERREIRA, FELIPE – O Livro de Ouro do Carnaval Brasileiro. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004
RUIZ, Roberto – Hoje tem espetáculo? As origens do circo no Brasil. Rio de Janeiro: INACEN, 1987.
VENEZIANO, Neyde – Não Adianta Chorar: teatro de revista brasileiro...Oba! Campinas Editora da
UNICAMP, 1996.
Pagina Internet
Black tie
http://www.blacktieguide.com/History/05.htm
Moda no Brasil
http://ateliearmond.wordpress.com/2009/09/15/decada-de-60/
STALDER, Érika – Moda: um curso prático e essencial. Tradução Gonçalez Malosso. São Paulo: Marco
Zero, 2009. www.duplipensar.net
http://trajesdeportugal.blogspot.com/2008/10/tamancos-e-socos-entre-douro-e-minho.html

10

