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Apresentação

O livro O Rio de Janeiro nos jornais: ideologias, culturas políticas e conflitos 
sociais (1930-1945) dá prosseguimento a pesquisas que resultaram em outra 
publicação com mesmo título, mas cuja temporalidade voltou-se para a 
experiência democrática brasileira entre 1946 e 1964.1 Entre o primeiro livro, 
de 2011, e o atual, portanto, há relação de continuidade.

O Rio de Janeiro nos jornais resulta da junção de três grandes questões. 
A primeira delas é o tema do próprio livro: a cidade do Rio de Janeiro. O 
interesse dos historiadores nessa área de estudos começou, ainda nos anos 
1970, no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
Fluminense.2 Adotando os métodos oferecidos pela História Regional, as 
pesquisas não eram propriamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas 
sobre o antigo estado do Rio de Janeiro. Desde meados dos anos 1970, dis-
sertações de mestrado apresentaram temas voltados para o norte fluminense 
e a região do Vale do Paraíba. A produção de cana-de-açúcar na cidade de 
Campos e a do café especialmente em Vassouras atraiu os interesses dos 
historiadores. Outras cidades, sem a mesma pujança econômica, também 
receberam a atenção dos jovens mestrandos da época. A professora Maria 
Yedda Linhares orientou diversas pesquisas na área. No entanto, na primeira 
metade dos anos 1980, a História Regional, como vinha sendo produzida, 
entrou em descenso.

Nesse movimento historiográfico, os historiadores deixaram o campo 
e foram para a cidade do Rio de Janeiro no início dos anos 1980 – embora 
seja importante lembrar o pioneirismo da professora Eulália Lahmeyer 
Lobo nos estudos sobre a industrialização, ainda em fins da década de 1970.3 
Na primeira metade dos anos 1980 surgiu o interesse dos historiadores pelo 
Rio de Janeiro durante a Primeira República. Pesquisas realizadas em cur-

1 O Rio de Janeiro nos jornais: ideologias, culturas políticas e conflitos sociais (1946-1964). Rio de 
Janeiro: 7Letras, 2011.

2 Reproduzo, a seguir, debate historiográfico que consta na apresentação do livro publicado em 
2011.

3 LOBO, Eulália M. Lahmayer. História do Rio de Janeiro (do capital comercial ao capital indus-
trial e financeiro). Rio de Janeiro: IBMEC, 1978. v. 1 e 2.
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sos de mestrado trataram de diversos aspectos da vida social da cidade, 
como as habitações populares, as reformas urbanas do início do século e a 
criação literária na cidade.4 Vale lembrar que, em 1985, surgiu a Revista do 
Rio de Janeiro. De curta existência, a revista resultou do esforço de vários 
historiadores no sentido de criar um fórum de discussões, tendo o Rio de 
Janeiro como tema central. Mas a produção historiográfica sobre a Primeira 
República continuou, na segunda metade dos anos 1980, com temas origi-
nais, a exemplo das moralidades, do antilusitanismo, do cotidiano dos tra-
balhadores e da repressão policial.5

Ao longo dos anos 1980, os estudos sobre o Rio de Janeiro se concentra-
ram no período da Primeira República e, além das pesquisas realizadas em 
Programas de Pós-Graduação, destacaram-se também os trabalhos desen-
volvidos na Fundação Casa de Rui Barbosa.6

Para a época posterior a 1930, muitos trabalhos poderiam ser citados 
sobre o primeiro período Vargas, a experiência democrática, a ditadura mili-
tar e o tempo presente. Grupos de pesquisadores no CPDOC-FGV se destaca-

4 Cito algumas pesquisas: CARVALHO, Lia de Aquino. Contribuição ao estudo das habitações 
populares: Rio de Janeiro: 1886-1906. Dissertação de mestrado. Niterói, ICHF/UFF, 1980; 
BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos: um Haussman tropical. As transformações urbanas 
da cidade do Rio de Janeiro no início do século. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro, 
COPPE/UFRJ, 1982; ELIA, Francisco Carlos da Fonseca. A questão habitacional no Rio de Janeiro 
da Primeira República: 1889-1930. Dissertação de mestrado. Niterói, ICHF/UFF, 1984; ROCHA, 
Oswaldo Porto. A era das demolições: cidade do Rio de Janeiro, 1870-1920. Dissertação de 
mestrado. Niterói, ICHF/UFF, 1983; ADDOR, Carlos A. Rio de Janeiro, 1918, a insurreição anar-
quista. Dissertação de mestrado. Niterói, ICHF/UFF, 1985. Em 1983, Nicolau Sevcenko publi-
cou trabalho que se tornou clássico: Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural 
na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1983. Sevcenko também publicou A revolta da 
vacina: mentes insanas e corpos rebeldes. São Paulo: Brasiliense, 1984.

5 Entre alguns trabalhos, cito ABREU, Martha. Meninas perdidas: os populares e o cotidiano do 
amor no Rio de Janeiro da Belle Époque. Dissertação de mestrado. Niterói, ICHF/UFF, 1987; 
RIBEIRO, Gladys Sabina. Cabras e Pés-de-Chumbo: os rolos do tempo, o antilusitanismo na cidade 
do Rio de Janeiro (1890-1930). Dissertação de mestrado. Niterói, ICHF/UFF, 1987; CHALHOUB, 
Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle 
Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986; FONSECA, Marcos Luiz Bretas da. A guerra das ruas: povo e 
política na cidade do Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro, IUPERJ, 1988. 

6 Nos anos 1980, o Centro de Estudos Históricos da Fundação Casa de Rui Barbosa desenvolveu 
projeto intitulado “Consolidação da República no Rio de Janeiro”. Participaram do projeto 
Angela Porto, Eduardo Silva, Elisabeth von der Weid, José Murilo de Carvalho, Lílian Fritsch, 
Luiz Guilherme Sodré Teixeira, Marcos Guedes Veneu, Marcos Luiz Bretas da Fonseca, Rosa 
Maria Barboza de Araujo, Sérgio Pechman e Sylvia F. Damazio. Dentre os vários trabalhos 
publicados, cito apenas dois: CARVALHO, José Murilo Os bestializados: o Rio de Janeiro e a 
República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987; SILVA, Eduardo. As queixas do 
povo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
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ram com diversos trabalhos.7 Contudo, tendo como referência a quantidade 
e a pluralidade de temas e abordagens dos estudos sobre o Rio de Janeiro na 
Primeira República produzidos nos anos 1980, ainda há muito a fazer.8

A segunda grande questão presente no livro é o período em que Vargas 
governou o país, entre 1930 e 1945, em três regimes distintos: o governo 
provisório (1930-1934), o período constitucional (1934-1937) e a ditadura 
do Estado Novo (1937-1945). É conhecer o Rio de Janeiro em tempos con-
turbados, quando projetos liberais, autoritários, fascistas, comunistas, 
entre outros, disputavam o poder. Trata-se de temporalidade importante 
para a formação de culturas políticas enraizadas na sociedade brasileira. 
Abandonando o liberalismo econômico, o Estado passou a intervir na eco-
nomia e nas relações entre empresários e trabalhadores. O Estado aumentou 
de tamanho e o setor público se fortaleceu com a fundação de ministérios, 
autarquias, empresas estatais, institutos, entre diversos outros órgãos esta-
tais. O Estado tornou-se interventor, regulador e planejador. O naciona-
lismo e o estatismo tornaram-se elementos importantes para a constituição 
de culturas políticas, sobretudo entre as esquerdas. O Estado intervinha para 
o desenvolvimento econômico, mas, acompanhando a tendência mundial, 
implementava políticas públicas de valorização do trabalho e do trabalha-
dor, como a construção de sistema universal e público de saúde e educação, 
além de vasto programa de previdência social. Os trabalhadores tornaram-
se interlocutores privilegiados do Estado: o ato de trabalhar foi dissociado 
da herança degradante da escravidão e tomou aspectos positivos. O ideal de 
“justiça social” começou a tornar-se uma referência na interlocução entre 

7 Ver FERREIRA, Marieta de Moraes (org.). A força do povo: Brizola e o Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: FGV, 2008; FREIRE, Américo; SARMENTO, Carlos Eduardo; MOTTA, Marly Silva da. Um 
estado em questão: os 25 anos do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: FGV, 2001; MOTTA, 
Marly Silva da. A política carioca em quatro tempos. Rio de Janeiro: FGV, 2004; MOTTA, Marly 
Silva da. Rio de Janeiro: de cidade-capital a estado da Guanabara. Rio de Janeiro: FGV, 2001 
(Série Estudos do Rio de Janeiro); SARMENTO, Carlos Eduardo (org.). Chagas Freitas. Rio de 
Janeiro: FGV, 1999 (Série Perfil Político); PANDOLFI, Dulce; GRYNSPAN, Mário (orgs.). A favela 
fala. Rio de Janeiro: FGV, 2003.

8 Atualmente há um movimento historiográfico que critica os fundamentos das pesquisas 
dos anos 1980 sobre a Primeira República. Sobretudo quando diversos trabalhos reduziram 
a dimensão política da sociedade ao processo eleitoral fraudulento, ressaltaram a incapaci-
dade das elites de construírem símbolos legitimadores da República ou denunciaram as prá-
ticas excludentes, europeizantes e racistas das elites do país. Essas imagens desqualificadoras 
reduziram a sociedade brasileira na Primeira República a uma espécie de “vazio” de projetos. 
Seus formuladores podem ser nomeados e datados: os ideólogos do Estado Novo. Eles cons-
truíram representações negativas do período anterior com o objetivo de legitimar a ditadura. 
Ver a crítica em: GOMES, Angela de Castro; ABREU, Martha. Apresentação. Tempo. Revista do 
Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, Niterói, v. 13, n. 26, 2009.
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Estado e classe trabalhadora. Leis sociais foram implementadas de maneira 
muito rápida. No caso brasileiro, entre 1931 e 1934, em apenas quatro anos, 
portanto, toda a legislação trabalhista, à exceção do salário-mínimo, foi pro-
mulgada. Mas não bastava criar leis. Era necessário obrigar os empresários 
a cumpri-las. Daí a criação da Justiça do Trabalho. O projeto do grupo que 
cercava Vargas no Palácio do Catete também incluía a valorização da cul-
tura, interpretada como patrimônio da sociedade. O ministro da Educação, 
Gustavo Capanema, levou para o âmbito de sua pasta o que de melhor havia 
no meio artístico e intelectual. Quando, em 29 de outubro de 1945, Getúlio 
Vargas foi derrubado por um golpe de Estado, o Brasil era muito diferente 
da época em que ele entrara no Palácio do Catete vindo do Rio Grande do 
Sul em novembro de 1930. 

A terceira questão presente no livro é o uso da imprensa como fonte 
privilegiada para a construção do conhecimento histórico sobre o Rio de 
Janeiro entre 1930 e 1945.

Os historiadores brasileiros, nos últimos anos, investiram no trabalho 
com a imprensa. Inicialmente, foi preciso superar preconceitos.9 A historia-
dora Tânia de Luca chama a atenção para o fato de que, até a década de 1970, 
havia grandes desconfianças sobre o uso de jornais e revistas como fonte 
para o estudo do passado das sociedades. Existiam aqueles que, exigindo a 
“neutralidade” das fontes, recusavam-se a trabalhar com “registros fragmen-
tários do presente, realizados sob o influxo de interesses, compromissos e 
paixões”.10 Sem contar a tradição marxista que qualificava a imprensa como 
“burguesa” e, portanto, suspeita nas informações que produzia.

Com as mudanças no campo de estudo da História, sobretudo com as 
influências da assim chamada terceira geração dos Annales, a renovação do 
marxismo sob a liderança dos historiadores ingleses, as novas abordagens 
nos estudos da História Política e as metodologias afinadas com a chamada 
História do Tempo Presente, a imprensa tomou outro lugar nas preocupa-
ções dos historiadores. Embora ainda nos anos 1960 muitos pesquisadores 
tenham usado a imprensa como fonte documental, foi a partir da década 
seguinte que ocorreram mudanças na maneira como os historiadores passa-
ram a lidar com ela: “ao lado da História da imprensa e por meio da imprensa, 

9 Retomo debate teórico e metodológico publicado anteriormente no livro de 2011.
10 DE LUCA, Tânia Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla 

Bassanezi (org.). Fontes Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2006. p. 112.
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o próprio jornal tornou-se objeto da pesquisa histórica”.11 A partir daí, foram 
muitos os historiadores que, com diversos enfoques e abordagens, recorre-
ram aos jornais para estudos sobre movimento operário, a vida urbana, a 
produção literária, gênero, infância, entre diversos outros.12

É importante ressaltar que, no período, na cidade do Rio de Janeiro, 
capital da República, havia grande quantidade de títulos, com pluralidade de 
tendências políticas. Podemos citar: A Manhã, A Noite, Correio da Manhã, 
Diretrizes, Diário Carioca, Diário de Notícias, Diário da Noite, Gazeta de 
Notícias, Jornal do Brasil, Jornal do Commercio, Jornal dos Sports, O Globo, O 
Imparcial, O Jornal, O Paiz, O Radical, Tribuna Popular, entre outros. Havia 
também muitas revistas. Com uma população de pouco mais de um milhão 
e setecentos mil habitantes em 1940 e o grande número de analfabetos, é 
admirável a quantidade de jornais publicados na capital federal.

São estas três grandes questões – a cidade do Rio de Janeiro como inte-
resse de estudo, o tempo dos governos de Vargas e o uso da imprensa como 
fonte – que fundamentam a proposta do livro: temas sobre a vida política, 
social e cultural da cidade do Rio de Janeiro, entre 1930 e 1945, tendo a 
imprensa como fonte privilegiada de investigação, e ela mesma como objeto 
da própria pesquisa.

Os textos contidos no livro são inéditos e obedecem ao critério de “ler” 
a cidade do Rio de Janeiro nos jornais na época de Vargas. Karla Guilherme 
Carloni inicia o livro desvendando a complexa relação entre Estado, intelec-
tuais, artistas e público, bem como a interlocução entre arte erudita e arte 
popular no sentido de formular um projeto de dança que representasse a arte 
genuinamente nacional. Paula Cresciulo de Almeida volta-se para o carnaval 
e o samba. A pesquisa questiona a ideia corrente de que o carnaval foi “oficia-
lizado”, de cima para baixo, com objetivos de controle social. Paula demons-
tra que a oficialização resultou de interesses mútuos entre sambistas, cronis-
tas carnavalescos e a Prefeitura do Distrito Federal. Luís Eduardo de Oliveira 
dedica sua atenção ao movimento sindical, particularmente nas atividades da 
gestão de Lindolfo Collor no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
– o “ministério da Revolução”, como se dizia na época. Na imprensa, o autor 
encontra a participação ativa de sindicalistas contribuindo para a formu-
lação das leis sociais e da própria Lei de Sindicalização. Jayme Fernandes 
Ribeiro também recorre à imprensa da época para conhecer o cotidiano da 

11 Idem, p. 118.
12 DE LUCA, Tânia Regina. Op. cit., p. 119 e seguintes.
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cidade do Rio de Janeiro no dia 27 de novembro de 1935, quando ocorreu a 
insurreição comunista na cidade. O leitor certamente ficará surpreendido 
como os habitantes da cidade reagiram ao levante militar liderado por Luis 
Carlos Prestes. Igor Gak volta-se para a espionagem e a propaganda nazista 
no Rio de Janeiro, analisando as atividades de proprietários de jornais finan-
ciados pelo governo alemão, bem como a repressão governamental sobre 
eles. Eu mesmo, no meu capítulo, também recorrendo aos jornais da cidade, 
analiso os protestos e a revolta popular contra os afundamentos de navios 
brasileiros por um submarino alemão. A mobilização popular tomou as ruas 
da cidade nos dias 18 e 19 de agosto, obrigando o governo a dialogar com os 
manifestantes em plena ditadura do Estado Novo. Andréa Casa Nova Maia 
dedica-se ao estudo da revista Eu Sei Tudo e da maneira como seus redato-
res divulgavam padrões comportamentais compreendidos como modernos, 
afinados com o nacionalismo getulista e o com “modo de vida americano”. 
Também recorrendo à imprensa, Marcela Fogagnoli realizou pesquisa sobre 
o Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), demonstrando sua 
importância como política pública voltada para os trabalhadores e para a 
constituição de novos valores na área alimentar, presentes até hoje na mesa 
dos brasileiros. Renato Soares Coutinho investiga a constituição de identida-
des sociais analisando o campeonato carioca de futebol de 1944, centrando 
suas análises nas caricaturas dos mascotes dos clubes. Por fim, Michelle 
Reis de Macedo encerra o livro com as manifestações populares no Rio de 
Janeiro no movimento político pela continuidade de Vargas na presidência 
da República, conhecido como queremismo.

O Rio de Janeiro nos jornais: ideologias, culturas políticas e conflitos 
sociais (1930-1945) é o título do livro, mas também da pesquisa apresentada 
à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro – FAPERJ –, concorrendo no programa Cientistas do Nosso Estado, 
no edital de 2011. Tendo sido o projeto aprovado pela instituição, a FAPERJ 
financiou as pesquisas, a manutenção do site www.brasilrepublicano.com.br 
e a publicação deste livro. A maioria dos autores integra o grupo de pesquisa, 
registrado no CNPq, Brasil Republicano – Pesquisadores em História Cultural 
e Política (BR-PEHCP).

Esperamos que o leitor aproveite os textos e os resultados de nossas 
pesquisas. Em particular, é nosso desejo que o leitor conheça temas da his-
tória da cidade do Rio de Janeiro: dos artistas do balé clássico que dançavam 
maracatu ao processo que resultou na oficialização do desfile das escolas 
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de samba durante o carnaval; da participação de sindicalistas influenciando 
as políticas sociais do governo ao cotidiano da cidade durante a eclosão de 
revolta comunista; da espionagem nazista às manifestações populares de 
indignação contra afundamentos de navios brasileiros; das normas com-
portamentais interpretadas como modernas contidas em revista de grande 
circulação ao restaurante popular na Praça da Bandeira; dos mascotes de 
clubes de futebol que revelavam identidades sociais ao povo nas ruas da 
cidade exigindo a continuidade de Vargas no poder.

Jorge Ferreira
Professor Titular de História do Brasil da  

Universidade Federal Fluminense,  
Pesquisador I do CNPq e da FAPERJ
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Quando bailarinas clássicas dançam maracatu, 
macumba e frevo. O erudito e o profano  
nos palcos cariocas: em busca da identidade 
nacional (1930-1945)

Karla Guilherme Carloni

O governo Vargas (1930-1945) foi marcado por intenso intercâmbio cultu-
ral entre as manifestações artísticas identificadas à época como populares 
e aquelas consideradas como das elites. Influenciados pelo espírito moder-
nista com suas variadas correntes e pelo nacionalismo autoritário que tomou 
corpo no Estado Novo (1937-1945), diversos artistas e intelectuais, sobretudo 
na literatura, na música e nas artes plásticas, selecionaram e incorporaram 
às suas produções elementos populares com a função de contribuir para a 
construção da “verdadeira identidade nacional brasileira”. 

A reflexão a respeito dos elementos que constituiriam a nação brasileira 
já se fazia presente nos diferentes círculos intelectuais pelo menos desde 
o final do século XIX. Porém, o debate ganhou contornos políticos e ação 
direcionada do Estado no contexto de 1930-1945, principalmente depois do 
golpe de 1937 e da entrada do Brasil na Segunda Guerra (1942). Ideólogos do 
Estado Novo, como Oliveira Vianna e Francisco Campos, diagnosticavam 
que um dos principais problemas da República seria a ausência de identi-
dade nacional capaz de proporcionar solidariedade social e de instituições 
compromissadas com a superação dos problemas que afligiam o país. Apesar 
de haver um povo não existiria uma Nação.1

1 FAUSTO, Boris. O pensamento nacionalista autoritário (1920-1940). Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
p. 45. Ver também OLIVEIRA, Lucia Lippi. Introdução. In: ____. (coord.). Elite intelectual e 
debate político nos anos 30: uma biografia comentada da revolução de 1930. Rio de Janeiro: 
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Neste contexto, a dança como expressão artística e cultural também 
teve papel importante na tentativa de tradução da identidade nacional, 
então identificada por alguns como mestiça. O Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro, o Curso de Ballet do Serviço Nacional de Teatro (RJ), vinculado ao 
Ministério da Educação e Saúde Pública, e os cassinos cariocas se tornaram 
espaços importantes no processo de seleção, incorporação e estilização de 
manifestações rítmicas presentes nas ruas cariocas e em outras regiões do 
país. Bailarinos, sobretudo do leste europeu, e os primeiros jovens bailarinos 
brasileiros formados pela Escola de Dança Maria Olenewa traduziam em 
seus corpos talhados para o balé clássico movimentos e ritmos populares 
como o maracatu, o lundu e o frevo. Os palcos da capital do país se torna-
ram grandes laboratórios de dança entusiasmando boa parte da imprensa 
carioca e de seus críticos.

Foi a partir da década de 1920, sobretudo entre os anos de 1930 e 1940, 
que ocorreram as primeiras tentativas significativas de desenvolvimento do 
balé e do incentivo ao surgimento de uma cultura apreciadora dessa arte 
no Brasil. Os passos iniciais da dança clássica e também da nova experiên-
cia do balé moderno em território nacional estiveram fortemente marcados 
pela presença de bailarinos estrangeiros. Além de Maria Olenewa, pode-
mos destacar alguns nomes como Vera Grabinska, Pierre Michailowsky, 
Vladimir Irman, Ricardo Nemanoff, Vaslav Veltchek, Juliana Yanakieva, 
Gert Malmgren, Alexandra Shidlovsky, Yurek Shabelewski, Yuco Lindeberg 
e Tatiana Leskova. 

A grande maioria já possuía carreira de destaque no exterior e a vinda 
para o Brasil esteve relacionada a dois episódios que impactaram a Europa 
na primeira metade do século XX: a Revolução Russa de 1917, que levou 
várias famílias de origem aristocrática e artistas a fugirem principalmente 
para a França; e o contexto da Segunda Guerra Mundial. O aprofundamento 
das dificuldades materiais enfrentadas em solo europeu impulsionou mui-
tos jovens bailarinos e coreógrafos do leste europeu a participarem de gran-
des turnês pelo continente americano e, frequentemente, a se estabelecerem 
em algum país do Novo Mundo. Desses, os artistas que se fixaram no Brasil 
foram fundamentais para divulgação da arte do balé e a sua interlocução 
com os ritmos brasileiros.

Ed. FGV, 1980; GOMES, Ângela de Castro. A política brasileira em busca da modernidade: na 
fronteira entre o público e o privado. In: SCHWARCZ, Lilia (org.). História da vida privada no 
Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. v. 4.
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Utilizando a imprensa carioca da época e parte do acervo do Centro 
de Documentação da Funarte (RJ) como principais fontes de informação, o 
capítulo tem por objetivo apresentar alguns aspectos da interlocução com-
plexa e repleta de nuances entre o erudito e o popular; o nacional e o estran-
geiro. Destacarei a relação entre Estado, intelectuais, artistas e público nos 
caminhos da formulação de uma arte nacional e da proposta de uma dança 
que a representasse durante o governo Vargas. 

Há pouquíssimos estudos sobre o tema e muito ainda a ser pesquisado. 
Neste espaço proponho três reflexões que se entrecruzam. Primeiro, um 
breve panorama do Serviço Nacional de Teatro (SNT), órgão do Ministério 
da Educação e Saúde Pública (MESP). Segundo, as trajetórias das bailarinas 
Eros Volúsia e Maria Olenewa, que, como diferencial, estilizaram as danças 
populares brasileiras e incentivaram a formação de uma imprensa especia-
lizada e de um público apreciador dessa arte. Por fim, uma breve visita aos 
cassinos da cidade do Rio de Janeiro, entendidos como espaços privilegiados 
de trocas e de experimentações artísticas. 

o serviço nacional de teatro e a busca da identidade 
nacional: modernistas, artistas e a ação do ministério da 
educação e saúde pública

Durante o governo Vargas, o Ministério da Educação e Saúde Pública foi 
importante na elaboração e aplicação do ideal modernista conjugado ao 
nacionalismo autoritário desejoso de unir nação e povo sob o projeto de 
modernização.2 O período em que Gustavo Capanema ocupou essa pasta 
(1934-1945) foi marcado pela presença de destacados intelectuais e artistas 
comprometidos com a ideia de construção de um Brasil moderno a partir 
da formação de uma estética nacional própria.

As variadas correntes do movimento modernista possuíam interpreta-
ções divergentes e ambíguas a respeito do papel dos intelectuais e artistas na 
sociedade e disputavam espaço e preponderância no novo Estado.3 A con-

2 Órgão do governo federal criado com o decreto no 19.402, em 14 de novembro de 1930, com o 
nome de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Em 1937 passou a se chamar 
Ministério da Educação e Saúde Pública. 

3 VELLOSO, Mônica. O modernismo e a questão nacional. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, 
Lucília de Almeida Neves (org.). O tempo do liberalismo excludente. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2008. (Coleção O Brasil Republicano, v. 1).
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cepção e a atuação do MESP relacionou-se com a necessidade de criar apoio e 
consenso entre os diferentes grupos sociais, principalmente a partir de 1937.4 

Neste contexto foi criado pelo decreto no 92, em 21 de dezembro de 
1937, o Serviço Nacional de Teatro (SNT). O órgão estava subordinado ao 
Ministério da Educação e de Saúde Pública e tinha por objetivo a “elevação e 
edificação espiritual do povo” através das artes cênicas. O teatro deveria ter 
um papel pedagógico e contribuir na difusão da cultura nacional. Competia 
ao SNT, dentre outras coisas, promover ou incentivar a construção de tea-
tros, a formação de companhias teatrais e de grupos amadores em centros 
de ensinos, fábricas e outras associações, estimular a produção de obras tea-
trais e valorizar a produção nacional. 5

Como destaca Orlando de Barros, havia uma intensa relação entre a 
classe artística e Getúlio Vargas. Quando ainda deputado Getúlio foi autor 
da lei que garantia os direitos autorais, o que lhe deu prestígio entre os filia-
dos da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), fundada em 1917. A 
Lei Getúlio Vargas,6 sancionada em 1928 pelo presidente Washington Luís, 
insere-se em um contexto de luta da classe artística por direitos sociais. No 
final da década de 1920 diversos ramos de trabalhadores do teatro se orga-
nizavam na luta por direitos e eram constantes os conflitos entre os diversos 
segmentos da classe com os dirigentes e os empresários teatrais.7 

O presidente Getúlio Vargas dava especial atenção à classe teatral. A 
relação era de reciprocidade e possuía dimensões políticas e materiais. Na 
prática, o SNT distribuía auxílios financeiros a artistas e produtores de teatro 
contemplados através de um plano anual de recursos. Casas de espetáculos 
também eram arrendadas para as apresentações. O funcionamento do órgão 
foi marcado por divergências e ambiguidades em relação à gestão das verbas 
e ao papel do teatro na construção da identidade nacional. A realidade era 
de “luta entre diferentes discursos sobre a cultura no país para afirmar os 

4 SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Maria Helena B.; COSTA, Vanda Maria R. da. Tempos 
Capanema. São Paulo: EdUSP; Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. p. 81.

5 Decreto presidencial no 92 de 21 de dezembro de 1937. Disponível em: <http://www2.camara.leg.
br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-92-21-dezembro-1937-350840-publicacaooriginal-
1-pe.html>. Acesso em: 5 de julho de 2013.

6 Decreto nº 5.492, de 16 de julho de 1928.
7 BARROS, Orlando de. Corações de Chocolat. História da companhia negra de revistas (1926-27). 

Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2005. Sobre a questão, ver também do mesmo autor: Custódio 
Mequista: um compositor romântico no tempo de Vargas (1930-1945). Rio de Janeiro: Funarte/
Ed.UERJ, 2001.
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seus projetos para o teatro brasileiro nesse período de modernização que foi 
o Estado Novo”.8 

Em novembro de 1938, um memorial assinado por Heitor Villa-Lobos, 
Paulo Magalhães, Francisco Braga, entre outros, parabenizava o presidente 
Getúlio Vargas por determinar a construção do Grande Teatro de Autores e 
Artistas do Brasil.

O texto defendia a nacionalização do teatro brasileiro e sua função edu-
cacional na valorização do sentimento pátrio e criticava principalmente a 
encenação de peças de autores estrangeiros pelo Teatro de Comédia e as 
apresentações de companhias líricas estrangeiras. Estas últimas identifica-
das como sendo contrárias “a qualquer ideia de brasilidade” e, por vezes, 
atentatórias ao patriotismo ao encenarem óperas de compositores estran-
geiros, cantadas em “idioma que a maioria do povo desconhece”, regidas e 
representadas por artistas também estrangeiros.9 

A opção pelo nacional não pode ser desvinculada da vida material 
da classe artística. É fato que artistas, compositores e cantores brasileiros 
perdiam espaço para os estrangeiros, mas, sobretudo, o teatro nacional 
enfrentava desvantajosa competição com o cinema e as suas produções 
hollywoodianas. 

Em dezembro de 1938 a Associação Brasileira de Artistas Líricos 
(ABAL), fundada em 1932,10 declarava ser “reconhecida de utilidade pública, 
tendo já organizado concertos inteiramente gratuitos diversos, assim como 
espetáculos de ópera a preços mais que populares, visando, dessa forma, 
o desenvolvimento artístico e a cultura do nosso povo [...]” e solicitou ao 
SNT subvenção para realizar uma temporada lírica que iria incluir “óperas 
inéditas e de autores nacionais, cantadas em idioma pátrio, apresentando 
os melhores elementos nacionais [...]”. As óperas nacionais eram A noite do 
Castello e O Guarani, de Carlos Gomes, Moema, de Delgado de Carvalho e 
Iracema, de João Octaviano e entre as inéditas estavam Soror Angélica, de 
Júlio Reis e Farrapos, de M. Eggers.11 

Apresentações de companhias estrangeiras de ópera, sobretudo italia-
nas e francesas, há tempo faziam parte do calendário de apresentações líri-

8 PEREIRA, Victor Hugo Adler. Os intelectuais, o mercado e o Estado na modernização do teatro 
brasileiro. In: BOMENY, Helena. (org.). Constelação Capanema: intelectuais e política. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV, 2001. p. 69. 

9 CEDOC/FUNARTE. Processo no 042.436/1938.
10 Decreto no 5318 de 8 de janeiro de 1935 reconheceu a sua utilidade pública.
11 CEDOC/FUNARTE. Processo no 045.965/1938.
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cas nas principais capitais brasileiras. Também era comum as companhias 
nacionais serem integradas por artistas estrangeiros. Mas a ABAL enfatizava 
o caráter nacional dos seus artistas, ou pelo menos “nacionalizado”, como 
Emma Fantuzzi “italiana há 10 anos residente no Brasil”, Hugo Guido “ita-
liano radicado há 15 anos no Brasil” e Tina Alebardi “naturalizada”.12 O que 
é compreensível, já que, em agosto de 1931 o decreto no  20.291 havia estabe-
lecido que empresas e casas comerciais deveriam possuir pelo menos 2/3 de 
empregados nacionais – a Lei dos 2/3.13 

Bailarinos, compositores e coreógrafos também recorriam ao SNT. 
Em dezembro de 1940 o compositor musical do Rio Grande do Sul, Walter 
Schultz, solicitou subvenção para a encenação do balé inspirado no conto 
dos irmãos Grimm, A bela adormecida. Embora utilize-se a palavra balé, 
na documentação não fica claro se o espetáculo realmente iria contar com a 
presença de um corpo de baile. De qualquer forma, a partitura era da pró-
pria autoria de Schultz e continha “[...] cunho educativo envolvendo em 
música pura e fina um assunto que interessará crianças e adultos”. O com-
positor desejava se apresentar na capital federal e em outras cidades do país. 
A apreciação negativa do SNT deixa claro o papel do órgão de promotor do 
nacionalismo. O parecer indicava se tratar de espetáculo inspirado em um 
“banalizado” conto estrangeiro e concluía: 

O nosso folclore é vasto, inúmeras e lindas são as nossas lendas, como também 
a nossa história é riquíssima de figuras de relevo, episódios e lances teatralizá-
veis, não nos faltando autores de talento capazes de escrever libretos genuina-
mente brasileiros, que deveriam receber a preferência do sr. Walter Schultz.14 

O SNT também frequentemente recebia solicitações de coreógrafos e 
bailarinos que individualmente e a duras penas tentavam enraizar a arte da 
dança e sobreviver em terras tropicais. Grande maioria requeria a cessão de 
teatros para a realização de ensaios e apresentações e auxílio de custeio dos 
espetáculos, a exemplo dos pedidos requisitando o Teatro Ginástico (RJ). 

12 CEDOC/FUNARTE. Processo no 045.965/1938.
13 Decreto nº 20.291, de 12 de agosto de 1931: “Fica aprovado [...] que todos os indivíduos, empresas, 

associações, sindicatos, companhias e firmas comerciais ou industriais que exploram qualquer 
ramo de comércio ou indústria ocupem, entre os seus empregados, de todas as categorias, dois 
terços, pelo menos, de brasileiros natos”. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/
fed/decret/1930-1939/decreto-20291-12-agosto-1931-514687-publicacaooriginal-1-pe.html>. 
Acesso em: 5 de julho de 2013.

14 CEDOC/FUNARTE. Processo no 005.266/1940.
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Muitos escreviam diretamente ao ministro Capanema, que encaminhava a 
solicitação ao SNT.15

eros volúsia e maria olenewa:  
o balé clássico em terras tropicais

Na busca da “verdadeira identidade nacional” e de uma estética que a repre-
sentasse, em 1939 o ministro Capanema convidou a jovem bailarina Eros 
Volúsia para assumir a direção do Curso de Ballet do Serviço Nacional 
de Teatro, que posteriormente deu origem ao corpo de baile do SNT. Eros 
Volúsia teve papel central na proposta de criação de um bailado nacional. 
Bailarina de formação clássica e originalmente integrante do corpo de baile 
do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, desde jovem se dedicava à pesquisa 
de danças, buscando a formulação de movimentos que traduzissem o que 
ela chamava de corpo mestiço. Viajou pelo Brasil estudando e recolhendo 
aspectos de danças que identificava como coloniais e/ou afro-indígenas.

O curso de balé do SNT era gratuito e funcionava no Teatro Ginástico 
em meio a dificuldades, sendo a maioria dos alunos jovens pobres. A ins-
piração de Eros Volúsia, segundo entrevista ao jornal A Manhã, vinha do 
cotidiano pobre no morro da Mangueira e de excursão nos “terreiros de 
macumba” na Bahia, onde:

frequentou “candomblés” e conviveu com famosos “babalaôs”, tendo assistido 
as dansas das iakós e com elas dansando também, exaltando lhes a esponta-
neidade dos bailados. Na criação da dansa clássica brasileira, Eros aproveitou 
a coreografia dos terreiros e estilizou as danças que ali aprendera, inclusive o 
“samba da chave” e o “bole-bole”.16 

Eros pertencia a uma família de artistas. No carnaval de 1933, o jornal 
O Globo noticiou que a jovem, então com 19 anos, junto com a sua mãe, a 
poetisa Gilka Machado, a cantora Lilian Paes Leme e um grupo de inte-
lectuais, subiu o morro do Salgueiro para encontrar o “samba legítimo” da 
“gente ingênua do morro”. Naquela ocasião a bailarina teria assistido a duas 
mulheres dançando “contorcendo o corpo moreno e deixando cair a cabeça 

15 CEDOC/FUNARTE. Processos no: 039.713/1941; 000.054/1944; 000.101/1944; 000.032/1945; 
000.051/1945, 000.107/1945.

16 A Manhã. Rio de Janeiro, 28 de julho de 1942. 
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para trás. Os olhos húmidos a boca entre-aberta, aspirando o ar molhado 
de orvalho”.17 

Em 3 de julho 1937, a bailarina apresentou no Theatro Municipal o 
espetáculo Eros Volúsia: bailados brasileiros. O evento teve participação da 
orquestra sinfônica da casa sob a regência do maestro Francisco Mignone 
e era uma iniciativa do MESP. A noite contou com a presença de Getúlio 
Vargas na plateia e no repertório estavam bailados como Yara, Iracema, No 
terreiro da Umbanda e Lundu.18 Já em 1938, Eros Volúsia novamente voltou 
aos palcos do mesmo teatro no espetáculo comemorativo Cinquentenário 
da Abolição, também promovido pelo MESP. Mário de Andrade, profundo 
pesquisador da cultura brasileira, era um admirador da bailarina. Para o 
autor de Macunaíma: 

Eros era “essencialmente uma bailarina brasileira”, pois aliava o balé ao mate-
rial popular nacional. Seu mérito, segundo ele estava em “tentar sistematica-
mente a utilização artística da nossa mímica coreográfica popular”, transpon-
do-a “para o plano da coreografia erudita”, ou seja, o balé.19 

Em agosto do mesmo ano a bailarina participou da Grande noite de 
arte em comemoração ao décimo aniversário da Casa do Estudante do 
Brasil. O evento ocorreu na Escola Nacional de Música e foi patrocinado 
pelo Estado Novo. No repertório, além das apresentações de artistas líricos 
e do Teatro do Estudante do Brasil, constavam danças que remetiam ao 
passado colonial brasileiro e às culturas indígena e africana: “I- ‘Lundú’ 
– Musica folk-lore colônia. Baía. Maxixe primitivo; II- ‘Dansa Selvagem’ – 
suíte indígena, em 4 expressões: fúnebre, guerreira e religiosa, sob motivos 
folk-lóricos; III- ‘Batuque’ – Dansa afro-brasileira”.20

Sintetizando as suas experiências e ideias, em 20 julho de 1939 a bai-
larina proferiu no Teatro Ginástico uma palestra na qual apresentou um 
estudo a respeito da dança brasileira, A creação do bailado brasiliense. Em 
novembro do mesmo ano o jornal o Correio da Manhã lançou crítica muito 
positiva à obra e à trajetória artística de Eros. Assinado por João Itiberê da 
Cunha, compositor e crítico musical respeitado, o texto de acentuado tom 
nacionalista destacava que Eros havia contribuído para recuperar e estili-

17 O Globo. Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1933, p. 6. 
18 PEREIRA, Roberto. Eros Volúsia: a criadora do bailado nacional. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 2004. p. 33-35.
19 Idem, p. 48.
20 CEDOC/FUNARTE. Pasta Eros Volúsia. 
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zar as danças tradicionais “primitivas” e “selvagens” brasileiras que teriam 
enriquecido a famosa cantora Carmem Miranda e que até então estavam 
esquecidas pela “preguiçosa dança nacional”:

E, um bello dia, como nos contos de Fada, ei-la de partida por esses immensos 
Brasis, à cata das coisas regionaes, dos bailes peculiares de cada Estado, das 
dansas que a tradição preservou, dos “passos”, dos “maracatús”, dos “frêvos”, 
dos “caboclinhos”, das “congadas”, dos “bailados pastoris”, das “torés”, e, afinal, 
dos “maxixes”, dos “sambas” e dos “candomblés”, que tanto fazem actualmente, 
sob a forma folclórica do canto a fortuna de Carmem Miranda!
Nesta amabillissima patria parece que tudo tende a acabar em samba ou 
maxixe!
[...] E porque ellas fossem selvagens ou demasiadamente primitivas, estylisou-as, 
deu-lhes forma choreographica, sem lhes tirar, comtudo, o sabor original, 
exótico ou mesmo excentrico. 
O seu maior merecimento foi crear com esses elementos esparços e antagoni-
cos um florilegio de dansas nacionais onde apenas existia uma preguiça lango-
rosa e uma embriaguez de passos.21 

Acompanhar a trajetória de Eros durante o governo Vargas permite 
compreender a dinâmica relação entre artistas influenciados pelo moder-
nismo que desejavam reformular a arte nacional e um governo que incen-
tivava e promovia a cultura de caráter nacionalista. Um documento do 
Ministério da Educação reforça o reconhecimento e o vínculo da bailarina 
com esse ministério. O texto destaca a importância de Eros ao levar, sob 
patrocínio do Serviço de Recreação Operária do Ministério do Trabalho, a 
arte “genuinamente brasileira” aos trabalhadores:

Graças ao patriotismo, ao talento e esforço de Eros Volúsia, a dança brasileira, 
até então ignorada, e, até bem pouco, considerada algo inferior, já conquistou o 
seu lugar nos palcos nacionais e internacionais. [...] já realizou espetáculos no 
Rio e várias exibições para operários, sendo que sob o patrocínio do Serviço de 
Recreação Operária do Ministério do Trabalho.22

A “dança mestiça” de Eros sofreu influência da bailarina norte-ameri-
cana Isadora Duncan e do bailarino russo Vaslav Nijinski, que desenvolve-
ram os primeiros passos daquilo que seria conhecido como balé moderno, 

21 Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1939, p. 5. 
22 CEDOC/FUNARTE. Pasta Eros Volúsia. s/d. Provavelmente o documento é posterior a 1953 

quando o Ministério da Educação e Saúde Pública teve o seu nome alterado para Ministério da 
Educação e Cultura, o que não invalida as apreensões contidas no documento que se referem 
ao passado da bailarina e sua contribuição para a cultura nacional, valendo lembrar que o SNT 
continuou existindo após o fim do Estado Novo. 
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e, também, da “dança negra” de Josephine Baker. Na primeira metade do 
século XX o Rio de Janeiro recebeu estes artistas que causaram grande 
impacto e admiração.23 A bailarina buscava legitimidade e inspiração para as 
suas coreografias aproximando-se daqueles que na sua perspectiva represen-
tariam a autêntica cultura popular, o que também agradava uma burguesia 
ávida por novidades e exotismo.

Em julho de 1938, o A Manhã apresentou entrevista de João da Goméia, 
polêmico pai de santo baiano que ao final da década de 1940 se mudou 
para o Rio de Janeiro e obteve destaque na imprensa ao revelar ao público 
carioca aspectos da cultura afro-brasileira e representar “danças de terreiro” 
nos cassinos. Na ocasião o pai de santo revelou que Eros havia frequentado 
seu terreiro na Bahia e lá aprendido muito: “Muita vez ela madrugava lá no 
terreiro, ansiosa para aprender alguma cousa nova [...]. Ensinei a Eros, com 
carinho especial, tudo quanto sabia e ela participou de nossos cerimoniais, 
vestida de ‘baiana’ ”.24 

Embora a bailarina tenha construído um discurso enfatizando pionei-
rismo por levar as danças populares às elites e ao encontro dos cânones do 
clássico, a presença de danças influenciadas pelas culturas negra e indígena 
nos salões e palcos do Rio e Janeiro era uma realidade antiga.25 

Em 1943, ao ser entrevistada pelo A Manhã sobre a sua escola de balé 
no SNT, Eros deixou clara sua pretensão de formação de um verdadeiro 
balé brasileiro: “uma escola com acomodações indispensáveis aos treinos 
coreográficos; um teatro para exibição de bailados que serão, na sua maioria, 
extraídos das lendas e da história do nosso País [...]”.26 Nas décadas de 1930 e 
1940, além de Eros Volúsia, outros bailarinos realizaram estudos igualmente 
importantes com a proposta de incorporar elementos da cultura brasileira à 
dança. Entre eles estavam o tcheco Vaslav Veltechek, a carioca Any Guaíba, o 

23 Isadora Duncan esteve em turnê no Brasil em 1916. Integrando os Ballets Russes, Nijinsky 
esteve no Brasil em 1913. Josephine Baker esteve no Brasil em 1929, 1963 e 1971.

24 A Manhã. Rio de Janeiro, 16 de julho de 1942, p. 7. 
25 Marina Martins analisa, dentre outros elementos, referências a danças nacionais como o 

maxixe, o lundu e o samba na literatura do romantismo da Belle Époque carioca. MARTINS, 
Marina. Dança ao pé da letra: do romantismo à Belle Époque carioca. Rio de Janeiro: Apicuri, 
2012. Ainda no século XIX, a consagrada bailarina clássica italiana Marietta Baderna, refugiada 
no Brasil após participar da Revolução de 1848 em sua terra natal, desafiou a elite carioca ao 
incorporar em suas apresentações danças relacionadas à herança cultural africana. A ousa-
dia, segundo Corvisieri, teria levado o sobrenome da bailarina a virar sinônimo de confusão 
e desordem. Ver CORVISIERI, Silverio. Maria Baderna: a bailarina de dois mundos. Rio de 
Janeiro: Record, 2001.

26 A Manhã. Rio de Janeiro, 28 de abril de 1943. 
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sueco Gert Malmegren, a alemã Felícitas Barreto e a gaúcha Chinita Ullman. 
Os três últimos produziam dentro da nova linguagem do balé moderno e 
também foram recebidos com entusiasmo pelos modernistas.27

Se Mário de Andrade admirava a “dança mestiça” de Eros Volúsia, já o 
conceituado crítico e autor teatral Mário Nunes não aceitava a dança fora 
dos moldes clássicos. O crítico que durante mais de cinquenta anos manteve 
uma coluna no Jornal do Brasil, segundo Roberto Pereira, recusava a pro-
posta de um bailado nacional que não respeitasse os cânones do balé clás-
sico que havia se difundido na capital federal com a bailarina russa Maria 
Olenewa e de quem era grande admirador.28 Os limites da incorporação dos 
elementos da “cultura popular mestiça”, para alguns intelectuais comprome-
tidos com a construção da identidade nacional através da formação de uma 
estética brasileira, nem sempre eram tão flexíveis.

Em 11 de abril de 1927, com incentivo do próprio Mário Nunes e auto-
rização da Prefeitura do Rio de Janeiro, Maria Olenewa fundou no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro a primeira escola de danças do Brasil. A bai-
larina havia pertencido à prestigiada companhia da russa Anna Pavlova 
e desempenhou importante papel no desenvolvimento do corpo de baile 
do Theatro Colón em Buenos Aires. A apresentação inaugural dos alunos 
cariocas ocorreu em novembro do mesmo ano com um espetáculo que con-
tava com diverssiments do repertório clássico internacional e uma Apoteose 
à Gloriosa Bandeira Nacional. Após outras apresentações e rápida evolução 
de seus bailarinos a escola foi oficializada em 1931 pela prefeitura da capital.29 

Em 1936 foi formado o corpo de baile oficial do Theatro Municipal. Sob 
o comando de Olenewa o grupo contava com a presença de bailarinos como 
Madeleine Rosay, a primeira brasileira a possuir o título de primeira-baila-
rina, a russa Tatiana Yanakieva e o tchecoslovaco Vaslav Veltchek. Nas suas 
apresentações durante o final da década de 1930 e início da década de 1940 o 
grupo de baile encenou espetáculos inspirados em aspectos da cultura popu-
lar brasileira, porém enquadrados e estilizados pela técnica do balé clássico. 
As culturas negra, indígena e sertaneja tornaram-se ponto de inflexão entre a 
rigorosa técnica europeia e os ritmos das ruas. Os bailarinos do municipal se 

27 Ver SUCENA, Eduardo. A dança teatral no Brasil. Rio de Janeiro: FUNDACEN, 1988. SOARES, 
Marília Vieira. Ballet ou dança moderna? Uma questão de gênero. São Paulo na década de 
1930. Juiz de Fora: Clio Edições Eletrônicas, 2002.

28 PEREIRA, Roberto. A formação do balé brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2003. p. 71.
29 PAVLOVA, Adriana. Maria Olenewa: a sacerdotisa do ritmo. Rio de Janeiro: Funarte/Fundação 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 2001. p. 23-24. 
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apresentavam nas temporadas líricas travestidos de indígenas ou negros em 
obras como O Guarani, Imbapara, O Uirapuru, Jupira e Amaya. 

Dançar O Guarani não era inédito. Em 1922, as bailarinas Esmé Davis, 
de nacionalidade norte-americana, e a russa Vera Grabinska, sob a direção 
do marido dessa última, Pierre Michailowsky, encenaram a obra na tem-
porada lírica do Theatro Municipal. Registros fotográficos da época mos-
tram os bailarinos trajando figurinos com inspiração na cultura indígena. 
Porém, no contexto pós Revolução de 1930 a sua encenação ganhou signi-
ficado notadamente político. No mesmo ano da revolução, O Guarani foi 
exibido no espetáculo de gala do Theatro Municipal do Rio de Janeiro pela 
Companhia Lírica Brasileira em homenagem ao governo de Getúlio Vargas 
e contou com o corpo de baile da casa sob direção de Olenewa.30

Em 1939, durante o evento Noite de Debret, promovido pela primeira-
dama Darcy Vargas, o corpo de baile dançou em um palco montado na Quinta 
da Boa Vista o espetáculo Maracatu de Chico Rei, de Francisco Mignone, com  
argumento de Mário de Andrade e coreografia de Maria Olenewa.31 De acordo 
com sua biógrafa, a bailarina passou a admirar as composições nacionais: 
“Com mais de uma década de trabalho no Brasil, Olenewa havia se transfor-
mado também em cultora de nossa música, fazendo questão de incluir, sem-
pre que podia, os compositores nacionais no repertório do grupo”.32

A experiência de construção de um “bailado nacional” também teve 
contribuição de Serge Lifar, importante coreógrafo e bailarino ucraniano 
radicado na França. Em 1934 o bailarino encenou Jurupari de Villa-Lobos 
no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e sua passagem pelo país mostra a 
estreita relação entre as artes, o desejo modernista de traduzir uma estética 
nacional e o balé que caminhava para a estética da dança moderna. Cícero 
Dias desenhou os figurinos após pesquisar junto com Villa-Lobos o acervo 
do Setor de Etnologia do Museu Nacional, e Gilberto Freyre, amigo do 
artista plástico, relembrou em artigo posterior o desafio de produzir para 
Lifar e o entusiasmo do bailarino: “Lifar sonhou em criar para o Brasil um 
balé tropicalmente brasileiro, num arrojo para o qual pediu minha colabo-
ração e desejando a também de Villa-Lobos”.33 Cinco anos depois Cícero 

30 ERMAKOFF, George (org.). Op. cit., p. 137. 
31 PAVLOVA, Adriana. Op. cit., p. 41.
32 Idem, p. 37.
33 Diário de Pernambuco. 29 de março de 1981. Disponível em: <http://associacaoreviva.org.br/

siterecordanca/wp-content/uploads/2013/05/cr%C3%ADtica-gilberto-freyre.pdf>. Acesso em: 
14 de outubro de 2013. 



27

Dias também elaboraria os figurinos de Maracatu de Chico-Rei. As fotos da 
encenação de Jurupari e os desenhos dos figurinos de Maracatu mostram a 
profunda inspiração em elementos das culturas indígenas e afro-brasileiras 
e a ruptura com alguns padrões estéticos do balé clássico.34

Para Roberto Pereira o balé clássico no Brasil seguiu passos semelhantes 
ao balé romântico europeu do século XIX ao estilizar e valorizar as danças 
nacionais. Eros Volúsia teria seguido o mesmo caminho, rejeitando, porém, 
os cânones da dança clássica.35 Enquanto Olenewa procurou adequar e estili-
zar as danças nacionais, principalmente incorporando ao repertório do corpo 
de baile do Theatro Municipal bailados que remetiam a elementos da cul-
tura brasileira, Eros Volúsia era compromissada com a criação de uma dança 
própria que correspondesse às características do “corpo mestiço brasileiro”. 
Suas apresentações, além de apelarem para o exótico, tinham boa dose de 
erotismo devido aos movimentos sensuais do corpo e os figurinos ousados. 

Junto às apresentações do corpo de baile do Municipal e à evolução da 
dança de Eros Volúsia e de outros bailarinos brasileiros e estrangeiros foi se 
formando um público e uma crítica de dança no Brasil. Revistas especializa-
das em arte, teatro e cinema, como A Cena Muda, dedicavam suas páginas 
para prestigiar o desenvolvimento de uma cultura apreciadora do balé clás-
sico e dos bailarinos.

Além de Mário Nunes, outro importante nome da crítica de dança foi 
Jacques Corseuil. Estudado por Ana Beatriz Cerbino, Corseuil pode ser con-
siderado o primeiro crítico de dança brasileiro. Ele foi grande incentiva-
dor da formação e divulgação de um balé nacional com estética própria e 
colocava-se contra as críticas que acusavam de estrangeirismo o gosto pela 
dança de origem europeia. Para este crítico as três temporadas do Original 
Ballet Russe realizadas na década de 1940 no Brasil foram fundamentais para 
a formação de um público apreciador desta arte.36

34 ERMAKOFF, George. Op. cit., p. 142-145; DIAS, Cícero. Eu vi o mundo: Cícero Dias. São Paulo: 
Cosac Naify, 2011. Ver notas 24 e 51 e as folhas de guarda da edição. 

35 PEREIRA, Roberto. Eros Volúsia.... Op. cit. 
36 CERBINO, Ana Beatriz. Jacques Corseuil e o jornalismo de dança no Rio de Janeiro. Disponível 

em: <http://www.seer.unirio.br/index.php/opercevejoonline/article/view/1792>. Acesso em: 2 
de fevereiro de 2012. A pesquisadora possui relevante tese de doutorado a respeito do tema: 
CERBINO, Ana Beatriz Fernandes. Cenários cariocas: o Ballet da Juventude entre a tradição e o 
moderno. Rio de Janeiro, 2007. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense. O Rio 
de Janeiro na década de 1940 foi palco de apresentações de grandes companhias estrangeiras 
de balé, destacando-se o Original Ballet Russe, que realizou três grandes temporadas em 1942, 
1944 e 1946; o Ballet Russe de Monte Carlo, com direção artística de Leonid Massine, em 1940; e 
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Em A Cena Muda, por exemplo, Corseuil apresentou uma série de 
entrevistas e reportagens com bailarinos integrantes do Ballet Russo como 
Tatiana Leskova, Oleg Tupine e Vladimir Irman. A companhia havia dan-
çado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e no Estádio do Pacaembu em 
São Paulo durante as comemorações do 1º de maio de 1944 produzidas pelo 
Estado Novo. O crítico indagava os seus entrevistados sobre as possibilida-
des da formação de um público conhecedor e apreciador de balé no Brasil. 
O objetivo era a “popularização do ballet”: 

a maior parte da multidão que enchia o Estádio do Pacaembu nunca tinha 
visto antes um ballet e é bem possível que nem fizesse uma ideia do que fosse 
dança clássica. Mas se no começo recebeu as Sílfides e seu poeta com sussurros 
de assombro, no fim da primeira variação já estavam em silencio seguindo as 
evoluções com interesse, terminado com aplausos entusiásticos.37

Vladimir Irman que deixou o Ballet Russo e radicou-se no Brasil para 
a felicidade do entrevistador declarou: “De todos os países da América do 
Sul, o Brasil é o país que possue o folclore mais rico e a mais rica inspiração 
para a coreografia. [...] como adoro todos os sports, gostaria de fazer um 
ballet sobre o foot-ball”.38 O crítico de arte, Rubem Navarra, na década de 
1940 também se destacou no propósito de formar entre os seus leitores o 
gosto pelo balé no jornal A Manhã. Em suas colunas apresentava bailarinos 
nacionais e estrangeiros, comentava as apresentações encenadas no Theatro 
Municipal e tecia reflexões sobre os progressos da arte. Muitas vezes Navarra 
emitia notas extremamente críticas e pessimistas em relação à possibilidade 
do desenvolvimento da dança nacional, já que não lhe agradava a direção de 
Olenewa no corpo de baile daquela casa. Quando a bailarina foi substituída 
por Vaslav Veltchek o crítico não escondeu a sua satisfação. Na temporada de 
1943 do Municipal o bailarino russo arrancou elogios ao coreografar danças  
inspiradas nos povos indígenas para as encenações de O Guarani e Jurupari: 

O problema aqui não é simplesmente levar para a cena os movimentos rudi-
mentares dos nossos índios – coisa tão simploriamente resolvida pelos dile-
tantes – mas pegar o “caráter” básico e local da dansa indígena e adaptá-la aos 
recursos técnicos do instrumento clássico.39 

o American Ballet, dirigido por George Balanchine, também em 1940. Foram importante meio 
de divulgação da dança europeia no Brasil. 

37 A Cena Muda. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1944, p. 16. 
38 A Cena Muda. Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1945, p. 34. 
39 A Manhã. Rio de Janeiro, 9 de junho de 1943, p. 5. 
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Paralelamente às suas apresentações no Theatro Municipal, alguns bai-
larinos como Olenewa, Madele Rosay, Juliana Yanakieva, Vaslav Veltchek 
e Tatiana Leskova, também fizeram parte do teatro de revista como forma 
de divulgar a sua arte, mas, principalmente, de aumentar os seus ganhos. 
Alguns bailarinos se apresentavam em cassinos e teatros da cidade do Rio de 
Janeiro dedicando-se, entre outros números, à execução de variadas danças 
populares nacionais. A imprensa divulgava com entusiasmo esses espetá-
culos que caíam no gosto do público composto em sua maioria pela elite 
da capital federal. O clássico e o popular se misturavam no ambiente dos 
cassinos. Os bailarinos brasileiros e estrangeiros, por diferentes caminhos, 
começavam gradualmente a ser conhecidos e admirados. 

do sagrado ao profano: bailarinos clássicos nos cassinos

Nos cassinos e casas teatrais, os espetáculos, em sua grande maioria, con-
tavam com números musicais. Os cassinos possuíam seu próprio casting, 
composto por produtores, músicos, coreógrafos, bailarinos e demais artistas 
contratados por temporadas. As produções ficavam pouco tempo em cartaz, 
não mais que algumas semanas. Era grande a rotatividade e o número de 
shows com a finalidade de manter as casas cheias. O público frequentador 
era a elite burguesa da capital sempre ávida por novidades. 

A imprensa tinha papel fundamental na divulgação dos espetáculos e de 
seus artistas. Os jornais tinham a função de preparar o público nas semanas 
e dias anteriores à estreia e depois de fazer críticas, nem sempre positivas. 
Na imprensa especializada ou nos jornais de grande circulação, entrevistas 
com as “estrelas” do casting familiarizava o público com os atores, criando 
um misto de admiração e curiosidade. 

Ainda na década de 1920 a bailarina Maria Olenewa, associada ao ator 
Pinto Filho, fundou uma companhia de revistas com o seu próprio nome. 
Os principais atrativos eram os próprios bailados encenados por bailarinos 
que faziam parte do corpo de baile do Theatro Municipal. A estreia ocorreu 
no Teatro Carlos Gomes, em 1926, com a revista Excelcior, que continha os 
bailados Ouro Vermelho, Cabaré e A morte do Cisne. Outras apresentações 
se seguiram, mas a companhia teve curta duração.40 

Nos “palcos profanos” se encontravam cantores, bailarinos e atores de 
diversas origens, promovendo intenso intercâmbio entre o erudito e o popu-

40 SUCENA, Eduardo. Op. cit., p. 420.
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lar e entre a arte estrangeira e a nacional. Os exemplos são inúmeros. Em 
14 de novembro de 1939 os jornais noticiavam a participação da bailarina 
Juliana Yanakieva em show do popular cantor e artista francês Jean Sablon 
no Cassino Atlântico. Na “deslumbrante noite” o artista francês iria apresen-
tar “pela primeira vez, uma canção brasileira. A ‘Favela’ de Juracy Camargo, 
numa admirável creação do notável ‘chansonier’ ”.41

Em 2 de outubro de 1943 A Manhã propagandeava espetáculo no Teatro 
Serrador com a cantora Dora Kalinówna,42 judia polonesa, e o importante 
bailarino e coreógrafo sueco que havia pertencido ao Ballets Joos, Gert 
Malmgren.43 Seriam apresentados ao público carioca “canções populares, 
folclore polonês, russo, inglês, francês, brasileiro, sketches, dansas”. 

No mesmo dia o mesmo jornal publicou uma nota em destaque a 
respeito dos espetáculos Balalaika e Em busca da beleza apresentados no 
Cassino do Copacabana Palace. Entre os bailarinos estavam nomes brasilei-
ros como Leda Yuki, do corpo de baile do Theatro Municipal, e “estrela do 
cast daquele balneário”, e estrangeiros como o polonês Yurek Shabelewski, 
grande bailarino de carreira internacional e que posteriormente se estabe-
leceu em Curitiba onde teve papel fundamental na formação do corpo de 
baile do Teatro Guaíra.44

Eros Volúsia também fez muito sucesso nos cassinos cariocas. Participou 
de espetáculos e teve os seus próprios shows. Em setembro de 1941 a bailarina 
estreou no Cassino Atlântico e, segundo a imprensa, agradou a crítica e o 
público ao levar danças inspiradas nas culturas negra e indígena. A “sacerdo-
tisa dos ritmos brasileiros” – título da matéria – foi congratulada por “traba-
lhar a favor da arte brasileira” e apresentar de forma estilizada 

a magia daqueles ritmos que tão de perto falam de nossa formação étnica [...] 
do nosso tan-tan, do nosso batuque, da nossa macumba, do nosso samba, que 

41 Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1939, p. 5.
42 A cantora de destaque internacional esteve várias vezes no Brasil. De origem polonesa, se 

tornou apátrida e, posteriormente, conseguiu cidadania norte-americana. Arquivo Casa de 
Stephan Zweig (Petrópolis-RJ). 

43 Pertenceu à importante companhia Joos Ballets. Bailarino e coreógrafo, se destacou na Europa na 
dança moderna e tornou-se referência mundial em dança. Veio para o Brasil durante a Segunda 
Guerra, se apresentando em espetáculos no Cassino Atlântico com Tatiana Leskova e Nini 
Theilade. Disponível em: <http://www.danskefilm.dk/index2.html>. Acesso em: 14 de julho de 
2013. 

44 Em 2005 foi produzido um pequeno documentário sobre o bailarino sob direção de 
Nivaldo Lopes. Disponível em: <http://revistasinuosa.wordpress.com/2012/05/27/yurek-
shabelewski/>. Acesso em: 14 de julho de 2013. 


