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                  Inspirada em 16 ilustrações do mestre Di Cavalcanti e em 
texto de Ribeiro Couto, reunidos no álbum Fantoches da meia-
noite (1921), integrante do acervo do museu Casa Guilherme de 
Almeida, esta oficina artística e literária propõe a produção de 
fantoches, representantes de personagens típicos da vida urbana que 
circulam ao meio-dia, a partir de texto adaptado pelo Núcleo de Ação 
Educativa para o público infantil. 

 
                  A ideia é que esta atividade sirva de modelo para que 
professores de Língua Portuguesa, Literatura e Educação Artística 
possam desenvolver projeto interdisciplinar que envolva a produção 
de textos narrativos, com destaque aos seus personagens e diálogos, 
e a confecção de bonecos/personagens da narrativa, para, ao final, 
apresentarem o resultado desse trabalho em uma leitura dramatizada.  
Após o texto explicativo com o passo a passo ilustrado que servirá de 
auxílio para a confecção de bonecos em papel machê, poderão ser 
lidos tanto o texto original, Fantoches da meia-noite, de Ribeiro Couto 
(1921), quanto o texto adaptado pelo Núcleo de Ação Educativa do 
museu, Fantoches do meio-dia (2013). E, além disso, algumas 
citações a respeito do álbum lançado por Di Cavalcanti em 1921.  
 
                  A seguir, é indicada uma lista de materiais necessários, o 
modo de preparo da base de sustentação e da massa para a 
confecção de bonecos em papel machê, assim como as etapas de 
preparo para sua criação: 



 
Materiais necessários: 

Para a base de sustentação do boneco: 

 Potes de plástico; 
 Gesso; 
 Cabo de madeira; 
 Meia-calça; 
 Arroz; 
 Barbante. 

Para a massa de papel machê: 

 2 rolos de papel higiênico ou similar 
 Água 
 Bacia ou balde 
 Peneira ou escorredor 
 Liquidificador 
 1/2 kg de cola branca 

Modo de preparo do papel machê: 

1. Coloque o(s) rolo(s) de papel higiênico, sem o cilindro interno de 
papelão, em um recipiente, e adicione água. 

2. Esfarele o papel até dissolver bem. 

Obs.: Nessa  etapa pode-se utilizar o liquidificador para obter 
uma massa mais suave. Coloque uma porção de papel e 
adicione três porções proporcionais de água. Liquidifique, coe e 
siga a seqüência. 

3.  Retire o excesso de água com a ajuda de um coador. É 
importante que o papel seja bem coado. Aperte, entre as mãos, 
pequenas quantidades de papel, escorrendo o máximo possível 
da água. 

4.  Depois de retirar a água, esfarele o papel com as mãos até 
conseguir “grãos” bem suaves. 

5.  Adicione cola, aos poucos, até que a massa fique úmida e com 
consistência parecida com massa de modelar. Pronto: já pode 
usar! 

ETAPA 1 - Preparação da base: prepare uma quantidade de gesso no 
pote plástico, suficiente para fixar um pequeno cabo de madeira. 
Espere secar. Encha a meia-calça com um copo e meio de arroz, dê 



um nó e corte o restante da meia-calça formando assim uma pequena 
bola. Utilize o barbante para fixar a bola na ponta do cabo de madeira, 
obtendo o seguinte resultado: 

         

ETAPA 2 – Modelando a cabeça do boneco: pouco a pouco, fixe a 
massa de papel machê sobre a base, até que cubra completamente a 
meia-calça, formando assim uma esfera. Utilize a massa para obter 
formas geométricas para a realização dos detalhes do rosto. Um 
triângulo pode ser utilizado para modelar o nariz; já círculos podem 
servir como olhos. Veja o exemplo e use sua criatividade. 

   

ETAPA 3 – Montagem do boneco: a secagem do papel marchê pode 
levar até 10 dias (o calor acelera este processo). Com a massa bem 
seca, faça um pequeno furo na parte inferior do boneco e, com 
cuidado, remova o arroz e a meia-calça, deixando apenas a escultura 
oca da cabeça.  Utilize tecidos variados para costurar uma roupa que 
servirá como o corpo do boneco. 

 
 
No exemplo abaixo, imagens do resultado final de dois bonecos, um 
poeta e um carteiro, personagens do texto Fantoches do meio-
dia, uma adaptação do texto de Ribeiro Couto, introdução do álbum 



deilustrações de Di Cavalcanti Fantoches da meia-noite (1921). Agora 
é a sua vez: pinte-os com tinta acrílica, com o auxílio de um pincel, e 
divirta-se! 

 
I 

 
 

Texto original de Ribeiro Couto, publicado no álbum de 
ilustrações Fantoches da meia-noite, de Di Cavalcanti (1921) 
 
Fantoches da meia-noite 

Pela fatigada praça do bairro vicioso, onde os lampeõesallumiam 
desvãos com uma luz erma, arrastam-se vultos. Numa esquina, ao 
fundo, há um bar. Vem das portas amplas o barulho confuso das 
vozes e a sacudida plangencia do piano fanhoso. Passa rápido, na 
direção do caes, um alto levando gente a cantar, numa alegria de 
sabbadocaxeiral. E volta o sossêgo á fatigada praça, ao fundo da qual 
as portas fixam a sua grande mancha clara e sonora. 
 
Somnolento, o rondante olha o luar. Depois, caminha uns passos, 
atravessa a calçada, agarra pelo hombro uma senhora que dormia. A 
sombra vai sentar-se mais longe, noutra soleira de porta. E o 
rondante, distrahido, volta á contemplação do luar, bocejando. 
 
Mulheres, sahindo dos becos equívocos que desembocam na praça 
fatigada, param perto de homens, murmurando convites. 

- “É doloroso um convite, sem conhecer as pessoas.”  

- “Muito doloroso...” 



-“Repara naquella gorda, pezada, que chegou perto do sujeito de 
branco.” 

-“É a que offerececreaturinhas.” 

-“Cynica!” 

-“Nada disso. Puramente instinctocommercial” 

Oh! A fatigada praça do bairro vicioso! Os lampeões, em torno della, 
são como que mortuarios. Às vezes, nas suas frouxas claridades 
cambaleiam, descompassados, vultos de bebedos  que recolhem á 
casa, honestamente. E no meio da praça, perdido, o rondante 
continua na contemplação do luar. 
 

-“Meu caro poeta...” 

 -“Meu caro pintor...” 

-“O bar deve estar delicioso.” 

-“Pois vamos.” 

Cessou a voz lamentosa do piano. Agora um cego toca uma 
harmônica, encostado á porta. Mas o piano recomeça e elle vai-se, 
alisando o chão com os pés indecisos. 

O rumor de vozes da freguezia nos acolhe. Vamos para a ultima 
mesa. Ficamos a olhar o pianista, que é mechanico, habituado, 
indifferente. Sua figura, entretanto, é um pouco dolorosa. Suggere 
encargos de família. E a musica sae mastigada dali de dentro, 
daquella caixa negra a rir, sob as duas mãoesmachinaes, a 
gargalhada recta do teclado. 

-“Fantoches da meia noite... Como são infelizes, trágicos!”  

-“Infinitamente, meu caro pintor.” 

Devemos ter o ar vagabundo dos philosophos sem importancia. 
Começamos a dizer baixo reflexões penosas. 

-“Nós tambem somos fantoches.” 

-“Evidentemente” 
 



-“São todos, somos todos fantoches... Não vês os cordeis do destino a 
movel-os, a mover-nos? São cordeisimponderaveis... E o destino sabe 
articular-nos com habilidades de contra-regra cruel...” 

-“Si eu conseguisse cortar os meus cordeis!” 

-“Depois não poderias mover-te sosinho” 

-“É verdade... Não tinha pensado.” 

-“Somos de papelão, meu caro poeta...” 

Sahimos. Temos um ultimo olhar para o pianista doloroso. Vamos 
depois procurar outras coisas, pelas imediações da praça fatigada. Ha 
logares alegres por aqui, mas os nossos olhos desencantados vêm 
sempre os cordeis da fatalidade. 

-“Nunca nos poderemos divertir. Porque será que enxergamos esses 
fios que movem as creaturas? Ellas não sabem de nada... E nós 
vemos tudo...” 

-“Será hoje, talvez, porque estamos profundos... É bastante 
desagradavel, estar profundo.” 

-“É inutil.” 

De novo na praça fatigada. O rondante, no meio della, continua lyrico 
e incomprehendido. Um garoto pede-nos um tostão para o café. 
 
-“Pobre fantochinho!” 

-“Tambem já está seguro pelos cordeis, como os outros.” 

-“Tambem já funcciona.” 

Lentamente, vamos andando na direcção do mar, proseguindo nas 
reflexões penosas. 

-“A meia noite é o principio de uma vida differente. Depois da meia 
noite todas as creaturas têm a sua finalidade tragica marcada no 
rosto, ou no gesto, ou na voz. Todas se confessam, sem querer.” 

-“Todas mostram os cordeis...” 



Seguimos pelo caes, á sombra das arvores. Cada vulto que 
encontramos nos dá a sensação de uma personagem inconsciente a 
desempenhar isolada o seu papel. 

-“Fantoches!” 
 
-“Si eu fosse o contra-regra...” 

E o luar, como uma gambiarra excepcional, illumina do alto a 
farçamonotona... 

Rio, dezembro de 1921. 
RIBEIRO COUTO 

 
II 

 
 

Texto Fantoches do meio-dia, uma livre adaptação do Núcleo de 
Ação Educativa do texto Fantoches da meia-noite, de Ribeiro 
Couto(1921), para o público infantil 

Fantoches do meio-dia 

Na calorosa praça do bairro, onde o sol ilumina e castiga com sua luz 
dolorosa, passeia o público. Numa esquina, ao fundo, há uma banca 
de jornal. Nela, confundem-se vozes em busca de novidades, balas, 
xerox, recarga de bilhete e atenção.  Pertinho dali, os ônibus trafegam 
apinhados de pessoas numa frenética ânsia de almoço e descanso. E 
a praça permanece indiferente com seu balanço. 

Apressado, um homem de negócios corta a praça falando ao celular e 
conferindo papéis. Depois de alguns passos, já próximo ao coreto, o 
empresário tromba com um garoto que andava distraído. Os papéis 
caem e são recolhidos rapidamente pelo homem que se desculpa e 
segue. O menino permanece.  

Um poeta e seu amigo carteiro descansam num banco de madeira, 
observando um velho sorveteiro que perambula pela praça, arrastando 
seu carrinho e tocando sua incansável buzina. Um estudante, 
aparentemente exausto, muito suado, para e pede um picolé: 
 
E: - Bom dia, o senhor tem de abacaxi? 

S: - Boa tarde; abacaxi eu não tenho, me desculpe, vou ficar devendo 
– responde o sorveteiro. 



E: - Poxa, mas eu gosto tanto de sorvete de abacaxi – insiste o jovem. 

S: - Pois é, mas desse não vai ter. Só sobrou o de jaca 

E: - Jaca? Mas o que é mesmo jaca?  De abacaxi não tem mesmo, 
né? 

S: - Já vi e não tem!!! 

E: - Ah, é mesmo. Mas você tem certeza, já viu lá no fundo?... Se você 
tivesse uma tapioca de coco com leite condensado... hum... 
 
S: - Olha aqui garoto, você está de brincadeira, não é? Não vê que 
sou um sorveteiro? 

E: - Bom, me explica melhor o que é essa tal de jaca... 

S: - É uma fruta marrom amarelada, do tamanho de uma melancia, em 
formato de caju espinhoso, com saborosos caroços gosmentos. É o 
exótico sabor do verão.  É pegar ou largar, amigo! 

E: - Me vê um desse, vai... 

Sem muita opção, e com sede, o estudante acaba experimentando, 
pela primeira vez, um sabor inusitado que o destino lhe impôs. 
 
Meio-dia, sol a pino, pombas e pardais se regalam com os pingos que 
o sorvete, derretido, deixava no meio fio. O poeta e o carteiro, que 
assistiam a tudo, comentam a cena. 

C: - Viu isso, meu caro poeta? 

P: - Vi sim, meu amigo. É cômico! O sujeito desejou um sorvete de 
abacaxi, cogitou uma tapioca e se satisfez com um sorvete de jaca. 
 
Ah, a praça! Ao seu redor, flores atentas são como grinalda de noiva 
por onde, iluminados pela claridade, circulam casais apaixonados. 
 
O carteiro e o poeta seguem em direção à banca em busca das 
novidades. 
 
O barulho das vozes da clientela é intenso. Param um instante em 
frente à banca, observando o jornaleiro que trabalha como uma 
máquina, habituado, indiferente. Trabalha ouvindo seu rádio, parece 
que dança conforme a música e cantarola um sucesso sertanejo. 
 



De repente, o rádio do jornaleiro pifa. Somente assim pode ouvir, pela 
primeira vez, o som do sanfoneiro que passa o seu chapéu, há muitos 
verões, do outro lado da praça. 

O jornaleiro dá um tapa e chacoalha, mas o rádio insiste em continuar 
mudo. Atraído pela melodia da sanfona que lhe entra pelos ouvidos e 
pela alma, enternecido, dirige-se ao músico e dispara: 

– Que música linda! O que é isso? Nunca havia ouvido nada 
parecido... 
 
Antes mesmo que o músico pudesse responder, a jovem, vívida e 
descontraída balconista da farmácia, dando uma piscadinha, responde 
prontamente: 
 
– “La vieen rose”! É uma canção francesa que se tornou famosa no 
mundo todo, gravada por Edith Piaf em 1946, e significa que a vida 
pode ser cor-de-rosa... 

*** 
 
P: - Fantoches do meio-dia... Você já percebeu que eles são 
fantoches? 
 
C: - São mesmo? Como assim? 

P: - Nós também somos fantoches movidos pelos cordéis do destino... 
 
C: - Hummmm, explique melhor... 

P: - Você conhece o poema “Quadrilha”, de meu compadre Carlos 
Drummond de Andrade? 

                  “João amava Teresa que amava Raimundo 
                  que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
                  que não amava ninguém. 
                  João foi para o Estados Unidos, Teresa para o  
                  convento, 
                  Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
                  Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
                  Fernandes 
                  que não tinha entrado na história.”  
 
P: - Viu?  E... como sugere o poema: somos todos conduzidos por um 



destino imponderável que pode modificar nossas vidas. De certa 
forma, somos como fantoches, fantoches do meio-dia! 

P: - Agora mesmo: não vê que aqui tem um homem a nos controlar?  
Nosso destino está em suas mãos. 

C: - Se ao menos eu pudesse me livrar dele! 

P: - Daí então você não se moveria. 

C: - É mesmo... Não tinha pensado nisso. 

P: -. Veja meu amigo carteiro: somos feitos de papel machê. 

C: - Mas será que todos nós somos assim? 

Ambos saem pensativos, enquanto observam o casal que acabara de 
se formar. Caminham pela praça em busca de alguém que não seja 
de papel. 

Adiante, duas senhoras conversam em voz alta sobre a vida alheia e o 
preço da jaca na quitanda do Sr. Durval. Então, o carteiro exclama: 
 
C:- Meu Deus, até as senhorinhas são de papel. Não posso acreditar! 
Agora nunca mais vou dormir tranquilo. Será que todas as pessoas 
são conduzidas por este mesmo contra-regra brincalhão? 
 
O contra-regra sai de trás do pano e protesta: 

CR: - Opa, agora você pegou pesado. 

C: - Aí, como você é grande... – responde o carteiro amedrontado. 

C: - Puxa, desculpas se te ofendemos, mas... agacha aí para 
continuarmos a história. 

O contra-regra abaixa. 

C: - Bom, voltando... Será que todas as pessoas são conduzidas por 
esse contra-regra... “adorável”? 

C &P- Ei, você aí: você também é conduzido por um contra-regra? 

(INTERAÇÃO COM O PÚBLICO) 

( Aqui, o poeta e o carteiro conversam com alguma criança da platéia.) 



P &C: - Qual seu nome?  Você também é feito de papel?  Você pode 
escolher para onde quer ir? Você escolheu vir aqui hoje? Você achava 
que museu poderia ser divertido?  Quem diria que nos conheceríamos 
hoje, neste museu? 

A vida nos traz surpresas que nem sequer poderíamos imaginar... e,  
por vezes, ótimas surpresas.  

Continuam o poeta e o carteiro conversando: 

C: - Bom, meu caro poeta, já passou do meu horário de almoço, deixe-
me ir, pois ainda tenho uma porção de cartas para entregar. 
 
P: - É sempre um prazer estar com você, a gente acaba sempre 
“trombando” por ai, meu amigo! 

C: - Amanhã estarei aqui de novo. 

P: - Então até breve. 

C: - Até! 

Um forte abraço, o carteiro sai. 

O sol, que do alto escancara a realidade cotidiana, é interrompido por 
uma típica chuva de verão. E o carteiro? Segue sua jornada de 
trabalho cantarolando... “La vie em rose”! Lálálárálará........ 

III 
 
 

Citações sobre o álbum Fantoches da meia-noite de Di Cavalcanti 

Sobre exposição de Di Cavalcanti e Fantoches da meia-noite, 
disse Mário de Andrade, na revista Fon-Fon, em julho de 1922:  
 
"Na sua última exposição paulista coroada de tanto êxito e aplauso, as 
melhores obras apresentadas eram desenhos em preto e branco, 
realçados uma ou outra vez por uma pincelada de aquarela. E 
sobretudo brilhava essa extraordinária série dos Fantoches da meia 
noite..." 

Mário também se refere aos Fantoches em crônica incluída no 
livro De São Paulo: Cinco crônicas de Mário de Andrade – 1920-
1921: 



“(...) agora é Di Cavalcanti que mostra os seus Fantoches, onde como 
um novo Rops ou Lautrec, irônico e brutal, observa o dia dos que 
vivem... de noite.” 

A organizadora desse livro, Telê Ancona Lopes, inclui a seguinte 
nota ao comentário de Mário de Andrade: 

“Depois de participar no Rio de Janeiro, sua cidade natal, em 1916, do 
Salão dos Humoristas, em 1917, [Di Cavalcanti] transfere-se para São 
Paulo, onde estuda Direito e trabalha como ilustrador das revistas O 
Pirralho, Vida Moderna,Panóplia, Garoa e, principalmente, A Cigarra, 
em cuja redação faz sua primeira mostra de caricaturas, nesse mesmo 
ano. Liga-se de amizade a Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida 
e Ferrignac. Em 1919, Di Cavalcanti ilustra, com muita beleza, A 
dança das horas, livro de poemas de Guilherme. No momento desta 
crônica [de Mário], está buscando editor para sua série de desenhos 
de crítica, Fantoches da meia-noite, que vai expor, em novembro, do 
ano seguinte, no espaço de Jacinto Silva, O Livro, e publicar como 
álbum em 1922, pela Monteiro Lobato & Cia. Nessa rápida análise 
dos Fantoches, Mário opera uma aproximação bastante original: não 
destaca em Di Cavalcanti marcas art nouveau de AubreyBeardsley, 
influência admitida pelo artista. Não se detém no traço, mas na 
representação estilizada da morte e no filão da sátira e do grotesco na 
apreensão da boêmia carioca, quando vê em nosso desenhista 
dimensões de Rops e Toulouse-Lautrec [...]. 

  

É Di Cavalcanti quem nos fala de seus Fantoches da meia-noite, 
no livro Viagem da minha vida, I: o testamento da alvorada, 
Editora Civilização Brasileira, 1955, de sua própria autoria. 

“Saí da Lapa para a aventura da Semana de Arte Moderna em São 
Paulo, com o coração transbordado de aventuras amorosas, com a 
boca amarga de álcool mau e as mãos cansadas de desenhar o que 
eu via num mundo de Fantoches da meia-noite.” 

No mesmo livro, Di Cavalcanti fala de sua proximidade com Guilherme 
de Almeida: 

“Guilherme de Almeida não sabia, felizmente, da existência de meus 
versos, quando me deu a Dança das horas para ilustrar. Ele conta que 
a primeira vez que me viu, eu vestia uma elegantíssima roupa do 
Nagib e que minha palidez o impressionara. Também fiquei 
impressionado com a elegância de Guilherme. No Progredir bebemos 



o nosso feliz encontro. Com Guilherme eu fiquei sabendo o que era 
um poeta integral. E este poeta integral subiu pela mão da poesia, até 
a Academia de Letras!” 

  

O pesquisador Sullivan de Almeida, em seu artigo Percepções 
acerca de uma análise imagética de Fantoches da meia-noite, de 
Di Cavalcanti, e de Marionetes do Kama Sutra, de EgonSchiele, 
explica o contexto no qual surgiu este trabalho de Di Cavalcanti: 

“Di Cavalcanti nasceu no Rio de Janeiro, num momento em que a 
cidade passava por um processo radical de reurbanização promovido 
pelo presidente Rodrigues Alves e implantado pelo prefeito Pereira 
Passos. Durante seu governo (1903-1906), Passos modificou o 
aspecto provinciano da cidade: construiu grandes praças e largas 
avenidas, alterou violentamente a vida das pessoas na então capital 
da República e causou a expulsão da população carente que habitava 
os cortiços na região central para a periferia e os morros da cidade. A 
partir de um olhar particular a respeito desse cenário, Di Cavalcanti 
produz o álbum Fantoches da meia-noite, promovendo uma ruptura 
com o estilo art nouveau, até então praticado pelo artista. Trata-se de 
um conjunto composto por dezesseis pranchas, contendo desenhos e 
um encarte de apresentação prefaciado pelo escritor Ribeiro Couto.” 

 


