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ReSumo

Este trabalho é baseado na produção 
cenográf ica contemporânea da cidade de São 
Paulo, vista através de um prisma técnico: os 
procedimentos da Realização Cenográf ica. A Caixa 
Cênica à Italiana na sua trajetória de formação, 
seus usos e seus multiplicadores, são objetos 
de investigação do texto a seguir, bem como a 
aplicação destes conhecimentos além do seu meio 
de origem. No âmbito do Teatro Paulistano, está 
aqui sugerido um provável elo relativo às formas 
de utilização das técnicas da construção cênica, 
entre o início do século XX e o início do século 
XXI, no que se refere à transformação tanto de 
material humano, quanto de predicados técnicos. 
Por tanto, em que pese a necessidade de um 
discurso linear, sugerimos uma leitura remissiva 
desta disser tação, de maneira que história, técnica 
e estética acompanhem-se mutuamente ao longo 
do trabalho.

palaVRaS cHaVeS

cenoGRafia, cenotécnica, ReaLizacão cenoGRáfica, 
teatRo, cinema
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abStRact 

This work is based in the contemporary 

scenographic production of Sao Paulo city from 

a technical point of view: the procedures of the 

Scenographic Per formance. The Italian style 

Scenic Area in its conception path, in its use and 

in its derivations, are subject to investigation in 

this text, as well as the use of such knowledge 

beyond its origins. In the Paulistano theater level, 

it  is herewith suggested a likely link related to the 

ways to use the techniques of the scenic building 

between the beginning of the twentieth century 

and the beginning of the twenty-f irst century, 

regarding the transformation of both the human 

and the technical resources. Therefore, despite the 

need of a linear speech, it is herewith suggested 

a remissive reading of this text, in a manner that 

history, technique and aesthetic jointly follow 

throughout this work

Key-woRdS
 scenoGRaphy – scenotechnique - scenoGRaphic 

peRfoRmance theatRe – cinema
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"Uma cadeira sozinha no meio do palco vazio, 
na penumbra ou iluminada por um único projetor, é tão 
dimensionalmente dramática quanto um ator que, em 
silêncio, olha para o horizonte de sua personagem”.�

intRodução

1  Ratto, Gianni.  Antitratado de Cenografia, Editora Senac, São Paulo, 1999. (pg.��)
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E sta disser tação é sobre o desenvolvimento 

da realização cenográf ica na cidade de São Paulo. Apesar 

da enorme diversidade do teatro moderno e da mistura de 

inf luências culturais presentes nos teatros da cidade, a origem 

da forma do fazer teatral paulistano é basicamente européia. 

O ponto de par tida referencial para o reconhecimento da 

Cenograf ia Paulistana é o Teatro do Peloponeso e da península 

Apenina. Isto acontece, cenograf icamente falando, por três 

vias principais: uma é espacial, pela imposição da relação 

frontal de palco e platéia do teatro à Italiana, pois é esta a 

forma predominante nas casas de espetáculos de São Paulo, 

desde o começo do século XX até os dias de hoje; a estética, 

pela grande inf luência da Pintura Acadêmica que permaneceu 

por muito tempo presente nos palcos da cidade na forma de 

telões pintados; e consequentemente, a forma de realização 

técnica resultante da relação entre espaço e estética.

Não se deve perder de vista que a História não 

é rigidamente dividida em datas e acontecimentos pontuais, 

e sendo assim, evocamos o seu caráter dinâmico. Busca-se 

aqui falar de um grupo de técnicas que se modif ica conforme 
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o período histórico. Este texto não pretende apresentar uma 

visão segmentada de um mundo teatral, no qual as áreas andam 

em paralelo, mas como o foco é a Cenograf ia, não será possível 

deter-se em aspectos importantes como a Dramaturgia ou a 

Interpretação. Esta disser tação trata de conceitos, formas e 

técnicas voltadas às ar tes visuais cênicas.  Busca-se então, na 

história antiga e na atual, dados sobre as técnicas de realização 

cenográf ica em São Paulo compreendendo-a como um sistema 

aberto onde a idéia de seqüência causal é menos importante 

do que a troca de inf luências mútuas entre sociedade, 

dramaturgia, encenação, cenograf ia e a sua realização. Este 

recorte procura estabelecer a utilização e eventual modif icação 

deste sistema que é a caixa cênica e seu funcionamento, tanto 

construtivo preparatório – cenotécnica, pintura e carpintaria 

– como operacional – organização e movimentação das peças 

cenográf icas durante um espetáculo. 

A seguir, serão estabelecidos os termos que 

serão utilizados no presente texto. A Cenogr afia  é a linguagem 

narrativa que responde graf icamente a conceitos propostos 

por uma Dramaturgia. Para isso ela lança mão de elementos 

plásticos como cor, forma e textura. Eles aparecem sempre 

aliados ao ritmo, considerado aqui, a dinâmica do tempo. 

Ela “corresponde tanto a uma evolução autônoma da estética 

cênica quanto a uma transformação em profundidade da 

compreensão do texto e da sua representação”1 Ela não é um 

coletivo de cenários, ou telas pintadas, ou ainda sinônimo 

1  Pavis, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1999. (pg.��)
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de adorno e decoração. Deste modo, muitas vezes, quando 

for utilizado o termo Cenogr afia  ele poderá estar se referindo 

a toda a área visual do espetáculo, como a concepção de 

f igurinos, iluminação, adereços de cena e por vezes, ao 

próprio edif ício teatral. O termo CenotéCniC a ,  que signif ica 

o conjunto de técnicas e conhecimentos específ icos para a 

construção de cenários, é ainda ligado aos conhecimentos 

renascentistas e barrocos, onde os cenários eram basicamente 

de madeira, papel, tecido e tinta. Deste modo, para abranger a 

complexidade da cenograf ia moderna e de seus prof issionais, 

esta disser tação serve-se do termo re al iz aç ão Cenogr áfiC a .  Para 

melhor compreensão será considerada uma divisão dentro 

da re al iz aç ão Cenogr áfiC a:  a Construt iva,  onde está inserida 

a marcenaria, serralheria, pintura, escultura entre outros; 

e a oper aCional,  (ou Maquinaria), que é a técnica de criar 

movimentos cenográf icos. Esta última corresponde à ânima 

da Cenograf ia durante a função teatral. O objeto resultante 

da re al iz aç ão Cenogr áfiC a  é o Cenário,  o conjunto das peças 

cenográf icas. 

Esta disser tação está organizada do seguinte 

modo: O primeiro capítulo acompanha os movimentos teatrais 

desde a Grécia Antiga até os renovadores cênicos da virada 

do século XIX para o XX, buscando identif icar a formação 

da Caixa Cênica à Italiana. No segundo capítulo é descrita, 

uma seleção de procedimentos de construção e operação 

cenográf icos utilizados dentro dos teatros á Italiana. Estes 

dois capítulos tem o objetivo de situar o leitor, histórica e 
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tecnicamente, dentro deste volume de forma cúbica, que veio 

a ser o ponto de par tida de todo o pensamento espacial e 

cênico da cenograf ia paulistana contemporânea. O terceiro 

capítulo busca relacionar esta inf luência histórica e técnica à 

Cenograf ia praticada na cidade de São Paulo, desde a década 

de �0 até os anos �0. Por f im, reunindo dados históricos sobre 

o teatro internacional e sua inf luência no teatro paulistano, 

e os dados técnicos de realização teatral, o quarto capítulo 

procura identif icar as par ticularidades dos procedimentos 

cenográf icos modernos paulistanos, das décadas de 80 até os 

dias de hoje. Após o capítulo quatro, para auxílio da leitura 

técnica, foi inserido um glossário de termos sobre cenograf ia 

e cenotécnica. Por último é apresentado um apêndice com 

entrevistas feitas pela autora com prof issionais da área. 

Esta fonte foi de suma importância para a compreensão 

da Realização Cenográf ica contemporânea, uma vez que 

os registros sobre o assunto são quase inexistentes. Os 

critérios de escolha e de ordenação das entrevistas foram: 

um cenotécnico (Pupe), um maquinista (Pelé), um pintor de 

ar te (Max), um Artista que aliasse Circo e Teatro (Rodrigo 

Matheus) e três cenógrafos com estilos e campos de trabalho 

diferentes: Gianni Ratto, Cyro Del Nero e Marcos Pedroso. 

Todos com carreira e reconhecimento público. 

Além do Teatro procurou-se o apoio de outras 

áreas cênicas, como o Circo, o Cinema, e Eventos, que 

preservam e criam, mesmo que com um sistema diferente de 

aplicação, as técnicas tradicionais da Realização Cenográf ica. 
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Mas a base foi o Teatro, e apenas se lançou mão da consulta 

a outras áreas quando se viu nestas, focos per tinentes à 

re al iz aç ão Cenogr áfiC a  teatral e aos seus prof issionais. Os 

exemplos cenográf icos apresentados no capítulo quatro, 

foram eleitos pela relevância de sua aplicação técnica e pela 

familiaridade com cada um dos procedimentos citados, uma 

vez que todos eles fazem parte da experiência prof issional 

da autora. Aliados às entrevistas formais contidas no f im 

deste volume e às conversas informais ocorridas durante os 

processos de trabalhos eles, espelham a realidade do trabalho 

técnico cenográf ico na cidade de São Paulo.    



1�1- a foRmação da caixa cênica
sistemas de ReaLização cenoGRáfica

“ ...  Whoever creates new artistic conventions 
has found methods of interchange between people 
about matters that were incommunicable before. The 
capacity to do this has been the basis of the whole of 
human history.”�

1  “... Quem quer que crie novas convenções artísticas encontrou métodos de intercâmbio 
entre pessoas no que diz respeito a assuntos que eram antes incomunicáveis. A capacidade de 
fazer isto tem sido a base de toda a história da humanidade.” Prof.J.Z. Young, An Introduction to 
the Study of man, 19�1.
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D iante de ameaças como terremotos, furacões, 

tempestades e secas, todas as comunidades primitivas se 

voltavam para o ritmo e a melodia como forma de comunicação 

entre eles e os intangíveis mistérios da natureza. Deste modo, 

música e dança tinham como função convocar determinadas 

entidades para que lhes fossem entregues oferendas e assim 

liber tassem esse homem primitivo das ameaças sofridas. 

Agiam também pela celebração das fases da natureza, numa 

época em que o homem se via como parte integrante desta 

força maior. Toda a ação era regida por cer tas regras e 

este conjunto de formas e signif icados gerou os rituais. O 

ritual teve sempre um desenho muito preciso e prático, e 

foi intuitivamente coreografado com o objetivo de alcançar 

efeitos, simular magia. Antes de tudo, para obter a atenção de 

uma determinada entidade, e depois, para reter essa atenção, 

esperando deste modo sua ajuda para resolver problemas em 

uma outra esfera, além das possibilidades humanas. Estes 

festejos continham então: música, dança, canções, fantasias, 

máscaras, altares, tudo repleto de signif icado e seguindo uma 

Ritual de Candomblé 
em reverência ao Orixá Obaluaiê.
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determinada ordem de ação. Serviam para pedir, oferecer e 

comemorar o decorrer do tempo e da vida: a chegada da 

primavera, o auge do verão, o recolhimento no inverno, a 

chuva, o sol, a seca. Serviam para estabelecer o contato entre 

a comunidade e o seu meio, ou seja, a Natureza.

Esta comunicação com o universo desdobrou-

se na comunicação entre os próprios homens. A tradição de 

contar histórias sobre os Deuses e seus feitos, e sobre os 

feitos dos próprios homens, aliada à forma ritual, levou a 

Humanidade até o Teatro. A necessidade de permanecer além 

de seu tempo, de controlar os acontecimentos, de expressar 

pensamentos e sentimentos, levou o homem a elaborar esta 

que é a ar te de contar histórias e provocar a imaginação. Uma 

ar te coletiva que une em si todas as linguagens narrativas, 

com o intuito de ir a um lugar diferente do narrar, de criar um 

'logos' para reviver; que possibilite a transformação humana 

ou seja: a cena. A cena é sempre dinâmica e visual, e o que 

estrutura os elementos de sua composição permitindo que a 

Dramaturgia exista também aos olhos, é a Cenograf ia1.

A crescente sof isticação do teatro grego, desde 

os festejos e sacrif ícios dionisíacos até a formalização da 

dramaturgia – comédia, tragédia, drama – resultou num 

conjunto de técnicas, num sistema que estava destinado a 

sobreviver às civilizações Grega e Romana, atravessar a Idade 

Média e alcançar o Renascimento.  No auge da civilização 

Grega, o edif ício teatral acontecia nas encostas dos morros 

1 cenografia = a grafia da cena. (do grego grapho: escrever, descrever, escrita, descrição)

Teatro Romano - Orange, França

Atenas, Odeon de Herodes
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com arquibancadas construídas em pedra, podendo receber 

até �0.000 pessoas. Seu formato básico consistia de um 

grande anf iteatro (theatron = lugar de onde se vê) envolvido 

em parte por um grande círculo (orchestra  = lugar onde 

se dança). À frente do público, na retaguarda da orchestra 

f icava skene ,  lugar originalmente destinado para a troca de 

roupa dos atores, que com o evoluir do espaço cênico grego 

se tornou uma estrutura cenográf ica que veio a permitir o 

funcionamento de vários mecanismos: as máquinas gregas. 

Alguns exemplos: os periaktoi eram prismas ver ticais colocados 

lado a lado que permitiam o giro de ��0º. Em cada uma das 

três faces era desenhada uma imagem, o que possibilitava a 

mudança visual da cena. Outro mecanismo era o ekiclema, 

que consistia em um carro com um painel. Havia também o 

crane,  este é o conhecido deus ex machina,  onde os Deuses 

eram elevados, baixados ou transportados de um lado para o 

outro do palco. Já se usavam painéis pintados chamados de 

pinakes.  E ainda o theologeion,  que era uma plataforma usada 

pelos atores que representavam os Deuses, ou o stroheion, 

também plataformas montadas sobre o ekiclema que traziam 

o corpo dos heróis mortos. 

Mas o mais importante é saber que o centro da 

ação grega não era a skene  e seus instrumentos, mas o centro 

da orchestra,  o centro do círculo, o lugar do sacrif ício, o altar 

rodeado pelo público.

Durante a Idade Média, o edif ício construído 

para f ins teatrais não existiu. Por outro lado foi uma época 
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de muita criatividade no uso do espaço cênico. A encenação, 

tomou emprestado espaços não convencionais como as ruas, 

as escadarias de igrejas, os carros de bois e carroças. Com 

isto estabeleceu-se não um edif ício teatral ou um sistema de 

realização, como os precedentes Grego e o Romano, ou ainda 

algo como a vindoura caixa cênica, mas sim diferentes tipos 

de espaços teatrais. Nesta época a relação palco e platéia foi 

bastante explorada: frontal, circular, total, em estações etc.. 

O Teatro foi conturbado com a alternância de proibições e 

permissões de sua existência. Em alguns momentos condenado, 

em outros usado como arma de dominação pela Igreja Católica, 

ele resistiu de um modo bastante fér til  e criativo. Oriundo de 

toda esta contraditória situação, emergiu o Teatro dos séculos 

XIV e XV, embrião da caixa cênica e de toda a sua Cenograf ia 

e Cenotécnica.

Técnicas da Grécia e da Roma Antiga, preservadas 

durante a Idade Média nas bibliotecas dos escuros mosteiros 

foram recuperadas aos poucos por observadores humanistas 

do início da era cristã como Pollux e Pausânias. Graças  a 

chegada da prensa trazida por Gutenberg da China, os 

conhecimentos puderam ser compartilhados e divulgados. 

 “ I l  Bruneleschi, per primo, si interressò di 
macchinari teatrali,  costruzioni di congegni per i  voli 
degli angeli e apparizioni de nubi. Ecco una descrizione 
dell’epoca: -  Parlano di un cielo composto con grandi 
ruote a guisa di arcolai, che dal centro alla superf icie, 
muovono con bellissimo ordine dieci gire per dieci cieli, 
erano tutti pieni di lumicini rapresentanti le stelle.-  In 
generale per le construzioni si usavano legno e tela. 

Teatro Medieval  em estações século XVI

Teatro Medieval -  Inglaterra
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Particolari di scena che a un dato comando, a mezzo di 
spinatura cadevano in rovina o si chiudevano; macchine 
per i  rumori: tuono, pioggia, fulmini; f inti incendi; voli 
di f igure; draghi; ecc.”2

Como Bruneleschi, outros realizadores seguiram 

debruçados nos estudos científ icos. Livres da escuridão dos 

tempos passados, puderam pesquisar, descobrir e redescobrir 

métodos de construção e tipos diversos de movimentações 

mecânicas. A Cenograf ia só lucrou com isso. O acesso às 

instigantes bibliotecas dos monges medievais possibilitou que 

antigos conhecimentos viessem à tona, gerando pensamentos 

como os de Sabbattini, dos decoradores naturalistas, de Appia 

e Craig, de Svoboda, alcançando até mesmo os cenógrafos 

da Broadway e de Hollywood. Toda a base da Cenotécnica 

moderna teve sua inspiração no conhecimento destes mestres 

ar tesãos especializados na ar te de fazer teatro. 

“Este é o grande acontecimento novo, o f im 
do século XV: a ressurreição dos deuses, retorno pagão 
às alegrias da terra, "renascimento". Nossos pintores 
redescobrindo as leis da perspectiva, estão inventando 
aquela Cenografia que conseguirá maravilhar a 

�  meLLo, Bruno. Trattato de SCenotécnica. Istituto Geografico DeAgostini, Novara:  199�. 
(pg. 1�) ”Bruneleschi foi o primeiro que se interessarou pela maquinaria teatral, construção de 
mecanismos para os vôos dos anjos e as aparições de nuvens. Eis uma descrição da época: – Falam 
de um grande céu composto com grandes rodas a modo de dobradouras, que do centro para a 
superfície , movem-se em belíssima ordem de dez giros para dez céus, eram todos cheios de 
velinhas que representavam as estrelas. – Em geral para estas construções se usam madeira e 
tecido. Particulares de cena que a um dado comando, por meios de pinos caiam em ruínas ou se 
fechavam; máquinas para barulhos: trovão, chuva, raio; falsos incêndios; vôos de figuras; dragões 
etc. “  trad. Ana Rita Bueno
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Europa dos séculos vindouros. Os olhos da multidão, 
redescobrindo a felicidade das linhas e das cores, 
pedem espetáculos; e os portentosos artistas que já 
os estavam fornecendo nas representações mudas (ou 
quadros plásticos vivos) de caráter sensualmente pagão, 
embora o assunto fosse cristão, põem à disposição das 
representações teatrais seus “engenhos” mecânicos. 
[…] Mas no fundo o que mais vale neles é a função 
de “ libretos”, de pretextos para a visualidade: e não 
somente pelos numerosos elementos espetaculares que 
eles contêm […] uma única ação, portanto, um herói 
representado não mais em toda sua vida mas no seu 
momento culminante, um único lugar, uma única rotação 
do sol. A ampla imaginação medieval é repudiada como 
bárbara: justamente no momento em que os pintores 
e os cenotécnicos oferecem aos dramaturgos subsídios 
visuais e maquinarias e invenções até então nunca 
vistos, capazes de fornecer ao poeta todas as liberdades 
e possibilidades, o humanista fecha-se nas fórmulas da 
antiguidade clássica e as propõe e impõe como modelos 
absolutos”�

No teatro religioso, em que o contexto da 

dramaturgia era exaustivamente conhecido do público, e 

os atores ainda não haviam conquistado seu espaço de 

privilegiados, a Igreja precisava de efeitos convincentes. 

Precisava deslumbrar seu público, e conseguiu. Graças mais 

à técnica do que à plástica. Então antes de se estabelecer 

a função criadora, questionadora e estética daquilo que 

entendemos hoje como atribuição do cenógrafo, estabeleceu-

�  D’amiCo, Silvio, Epoche del Teatro Italiano. Floreça: G.C.Sansoni Editore, 19��. (pg.��) IN:

Ratto, Gianni. Antitratado de Cenografia. São Paulo: Ed. Senac, 1999. (p.1��)
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se, e com meritória importância, a função do técnico� e ar tesão 

da Cenograf ia. Nesta época também tivemos a retomada dos 

movimentos cenográf icos feitos por polias, roldanas e cordas, 

recuperando a herança grega.

O conceito de Cenograf ia e a f igura do cenógrafo 

sempre existiram, mas naquele tempo estavam diluídas 

nos homens plurais daquela época. Eram ao mesmo tempo 

arquitetos, engenheiros, matemáticos e escultores, que 

levaram seus estudos das naus das igrejas, passando pelos 

palácios nobres e burgueses, até o edif ício teatral. O maior 

exemplo destes homens que temos conhecimento é Andréa 

Palladio e seu Teatro Olímpico de Vicenza. Ele foi feito nos 

moldes dos teatros romanos clássicos, mas em escala muito 

menor, acrescido de um céu com nuvens pintado no teto da 

platéia. O teatro foi construído após a sua morte, pelo seu 

f ilho Silla, segundo os desenhos deixados pelo pai. Havia 

previsto para o palco um cenário em perspectiva, para Édipo 

Rei  de Sófocles, construído em madeira e gesso representativo 

das sete ruas (vias) da cidade de Tebas, que foi realizado por 

Vincenzo Scamozzi. Este cenário, que era para ser provisório, 

não foi todavia removido e está surpreendentemente em pé 

até hoje.

Ao longo da história são poucos os registros 

cenográf icos. Diferente das palavras ou das imagens pintadas 

a óleo, a conservação das peças cenográf icas nunca foi muito 

fácil,  primeiro pelo dif ícil  armazenamento das mesmas em 

�  Do grego téchne/ téchnikós – arte, ofício. Peculiar a uma determinada arte ou ofício

Teatro Olímpico de Vicenza
 Cenário

Teatro Olímpico de Vicenza
 Platéia
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função das suas proporções, e depois pelo natural desgaste 

durante as temporadas. Desde a popularização da fotograf ia 

e mais tarde com a invenção do vídeo, tornou-se mais fácil  o 

registro dos cenários. A imprensa, desde a existência do teatro 

público e pago – aquele fora das mansões e dos palácios – 

também foi de grande valia por causa das descrições contidas 

em reportagens e críticas. Mas existiram Serlio (1���-1���) e 

Sabbatini (1��8-1��1). Foram eles os pioneiros no que diz 

respeito aos registros voltados apenas para a Cenograf ia. 

Sabbatini foi autor do tratado “Pratica di Fabbricare Scene e 

Macchine Nei Teatri” ,  no qual ele descreveu a construção do 

palco, altura de boca de cena, funcionamento de elevadores 

por meio de cordas e roldanas, a execução de telões pintados 

e sua f ixação, além de muitos outros procedimentos utilizados 

nos teatros da época, e importantes até hoje. Descreveu, 

inclusive, plataformas giratórias derivadas dos periactos 

gregos. Serlio, por sua vez, em 1���, publicou um trabalho, 

que par tia dos estudos arquitetônicos de Vitruvio, revistos e 

reeditados por Leon Battista Alber ti,  e alcançava as realizações 

do teatro de seu tempo. Neste livro ele sistematizou os três 

tipos de Cenograf ia usados na época. Eram elas: trágica, 

cômica e satírica.  Os dois são italianos, e não por acaso. 

Graças à tardia unif icação da península, que manteve acesa 

a competição entre seus prósperos nobres, e ao espírito de 

grandeza que buscava a superação entre eles, a Itália deteve 

o maior desenvolvimento técnico e ar tístico nos séculos XV 

e XVI, se comparado com outros países da Europa. Estes 
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senhores de terras, ao serem escolhidos como anf itriões de 

ministros e embaixadores de toda a Europa, recebiam-nos 

com indescritíveis festas, repletas de torneios e espetáculos 

teatrais. Esta cultura teatral italiana terá for te inf luência na 

história do teatro paulistano.

Ao longo do século XVI, diante da exigência de um 

espetáculo visualmente grandioso, mais e mais a  Cenotécnica 

se ref inou. Para esconder toda a transformação dos cenários, 

a cena foi se enclausurando em uma caixa repleta de 

instrumentos como rotundas, varas, alçapões, quarteladas e 

cor tinas, a f im de criar cada vez mais ilusões. Maiores seriam 

as maravilhas visuais, quanto mais escondidos estivessem os 

seus modos de realização. Como mágicos e seus truques, 

os cenotécnicos e maquinistas desta época se tornaram 

ilusionistas. Foi uma época de grande inf luência da f ísica e 

da mecânica na encenação, matérias que possibilitaram as 

maravilhas da maquinaria cenográf ica: os chamados 'milagres 

teatrais' .  Um bom exemplo é um cenário para Glória� .  A 

f igura a  representa a estrutura da maquinaria que fazia os 

atores se movimentarem conforme a cor tina se abria. E a 

f igura b  mostra a Cenograf ia e os atores inseridos nela. O 

desenvolvimento das técnicas foi tanto que chegou-se ao 

ápice de executar verdadeiras batalhas navais dentro e fora 

das casas de teatro, relembrando os tempos romanos das 

� Glória ou uma visão celestial na casa de ópera de São Salvador em Veneza, 1���, Paris, 

Bibliothéque de l'Opéra

Fig.(A). Maquinaria

Fig.(B). Encenação
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naumaquias�

“… As águas, por meio de engenhosas e 
louvadíssimas máquinas, num instante, assim como 
tinham irrompido dos depósitos, desapareceram, 
deixando o palco seco como no início do quadro…”7

A maneira de aplicar a Cenograf ia perspéctica 

também mudou ao longo so século XVI e XVII.   As Cenograf ias 

construídas em madeira e gesso, representação de ruas e 

casas, como o cenário do Teatro Olímpico de Vicenza, 

eram totalmente impraticáveis. Elas constituíam apenas um 

pano de fundo decorativo para uma encenação horizontal 

destinada ao proscênio, pois pelas diminuições de medida 

que a perspectiva impunha, nenhum ator ou bailarino poderia 

se aventurar por aquelas vias de medidas ilusórias. Para que 

a encenação pudesse ganhar profundidade, a perspectiva foi 

desmembrada em camadas e passou-se a considerar  a relação 

do corpo humano em toda a profundidade da Cenograf ia.

A hegemonia das demonstrações Cenotécnicas 

já não eram mais novidade. No decorrer do século XVIII  a 

Europa substituiu os milagres e sua engenhosidade, por 

uma estética calcada na imitação da realidade. Os cenários 

se fundamentavam no apuro da perspectiva e das técnicas 

de pinturas das Belas Ar tes. Ilusão de dimensões e espaços, 

�  Lutas entre seres humanos e monstros marinhos

�  tintoRi, Giampietro (org.), I Teatri di Parma: dal Farnese al Regio. Milano: coleção I Grandi 
Teatri Lirici, Nuove Edizioni, 19�9.  (pg.��)

Naumáquia: Florença, 1�89. 
Pátio interno do Palácio Pitti

Ilustração de perspectiva em camadas.
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tudo era possível: um vale com montanhas, um vilarejo, um 

porto...  Juntaram-se a isso os objetos de cena: cadeiras, 

mesas, relógios, camas, bancos de praça. Neste momento 

também, se estabeleceram os trainéis de armação de 

madeira com revestimento de tecido de algodão e que, por 

serem mais leves, facilitavam o içamento por cordas e as 

mudanças rápidas de cenário. A boca de cena foi estruturada 

em alvenaria decorada e aconteceram as primeiras tentativas 

de cor tinas pintadas: os siparios.  A evolução deste modo de 

fazer teatro levou o palco a um abarrotamento dos chamados 

praticáveis, enquanto as par tes estruturais, paredes e fundos 

dos cenários, continuavam a se fazer em telões pintados. 

Algumas vezes, por melhor que pudesse ser o cenógrafo-

pintor, a junção das peças construídas com as peças pintadas 

nos telões não funcionava muito bem. A pintura em contato 

com o objeto tridimensional delatava a tentativa de imitação 

f iel da realidade. Tudo, então, começou a ser estruturado em 

madeira, o que aumentava consideravelmente tanto o tempo 

de execução quanto a verba necessária. Logo esta solução 

passou a ser usada apenas pelas grandes óperas ou por 

espetáculos que consagravam as aberturas das temporadas 

européias. Foi nesta época e neste formato que o cenógrafo 

assumiu o papel de decorador, porque diferente dos cenários 

descritos por Sérlio, que eram paisagens amplas, os temas 

de muitos espetáculos pediam o interior de casas, cômodos 

como salas e quartos. Nesta época sua função era reproduzir 

recortes da realidade. Tecnicamente foi uma época de glória, 
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mas ar tisticamente pobre, e os cenógrafos brasileiros ainda 

hoje estão colhendo os frutos amargos desta tendência.

“O único Teatro à Italiana que respeito, mas 
sem nenhum motivo para repetir hoje, é o teatro de 
onde nasceu a Cenografia: de �500 para diante. Esta 
carga criativa de descobertas técnicas foi cada vez 
mais sendo perturbada por uma carga de caráter 
realista. A Cenografia que nasce como uma gravura ou 
então dentro de um projeto grandioso cheio de truques, 
de invenções, de ‘inganni’,  foi se transformando num 
instrumento de imagem realística tentando se aproximar 
cada vez mais da verdade,”�

Salas não eram mais representadas, e sim, feitas 

com tapetes de verdade, portas de madeira maciça e maçanetas 

de metal. O mármore não era mais uma imitação pintada na 

madeira. Os móveis e objetos eram adquiridos em antiquários. 

Procurando uma relação mais autêntica, os naturalistas no 

século XIX, nas f iguras de Antoine e Stanislawski, estabeleceram 

importantes parâmetros para o teatro atual. Exemplo disso, 

a idéia de que cada espetáculo deve ter um cenário pensado 

apenas para si,  ou que a indumentária é importante na criação 

de uma personagem. O estilo das roupas e da arquitetura, 

as cores usadas na composição visual, e o desgaste de um 

elemento cênico que demonstra o passar do tempo, tudo 

falava e descrevia sobre as características daquela montagem, 

portanto, também sobre o conteúdo do texto.

8  Gianni Ratto, em depoimento dado à autora em �8/0�/0�.
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“O palco é arte. Pegue um bom retrato, corte-
lhe o nariz e introduza no buraco um nariz verdadeiro. 
O efeito será real, mas o quadro estará estragado.[…] 
quis que no palco tudo fosse “como na vida” e acabou 
transformando-se numa loja de objetos de museu.” � 

A reforma do Realismo ocorrida na Europa na 

segunda metade do século XIX, não se limitou à literatura, 

mas para compreendermos melhor sua ação na Cenograf ia 

e na indumentária temos que ter em conta a diferença de 

conteúdo entre o teatro clássico e o moderno. As peças 

clássicas se dividiam em tipos que já traziam em si suas 

indumentárias e locais cênicos pré-estabelecidos, enquanto 

que o realismo inovava na intenção de levar ao palco a vida 

real e sua singularidade. Com isto o modo como o local ou 

os f igurinos eram apresentados começou a fazer diferença 

para a construção de cada personagem. Complementavam 

a interpretação e a encenação de modo íntimo, não apenas 

alegórico. A Cenograf ia então passou a ser tratada com maior 

atenção. O acabamento dos cenários, os móveis e objetos, tudo 

era pensado para cada espetáculo, ao contrário do passado, 

quando um objeto podia ser utilizado em qualquer peça. Mas, 

apesar dos exageros que criavam situações pouco dramáticas 

ou verossímeis, não podemos negar que esta ‘verdade’ do 

Realismo fez com que o Teatro entendesse a importância do 

cenário, da luz e do som, dos adereços e objetos de cena, 

9   RouBine, Jean-Jacques. A Linguagem da Encenação Teatral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1998. (p.�8)
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do f igurino; enf im, da globalidade da encenação. Entendeu-

se que para a exploração de um texto (dramaturgia) em sua 

totalidade, era necessária a par ticipação efetiva de todos os 

elementos da encenação.

Contemporâneos são Adolph Appia (18��-

19�8) e Edward Gordon Craig (18��-19��) dois ar tistas que 

revolucionaram o modo de fazer teatro e pensar Cenograf ia 

– mais com suas, idéias que foram muito além de suas 

realizações. Retiraram do palco todo o supérf luo, tão popular 

no Naturalismo e no Realismo, e entenderam que volumes e 

formas comandados pelo movimento da luz deveriam gerar 

todo o clima e a atmosfera necessários para o espetáculo. Por 

caminhos diferentes buscavam uma nova plástica volumétrica, 

não mais baseada no bidimensionamento dos cenários 

pintados, mas baseada no resgate do caráter tridimensional 

do palco. A intenção era provocar uma nova movimentação 

do ator, forçando-o a achar novas formas de expressão que 

não a declamação estática. Craig sonhou com um tipo de 

interpretação mais elevada: a interpretação simbólica.

“O uso de panos de cores neutras como fundos, 
permitindo que luzes tingissem os cinzas, cremes 
e brancos com as cores ou as sombras que fossem 
convenientes, também era uma novidade. Na prática 
estava criado o ciclorama, um dos eixos da Cenografia 
moderna.”�0

10  Ramos, Luiz Fernando. Texto do Programa do espetáculo Ser, ou Não Craig, São Paulo, 
�000.

Cenário de A. Appia
Eurídice, 191�-1�

Cenário de E. Gordon Craig
Hamlet, 191�
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Mesmo com toda essa inovação cenográf ica, ainda 

não se podia prescindir das técnicas da Caixa Cênica.

Craig imprimiu em suas experiências um longo 

estudo sobre claros e escuros, cheios e vazios, e sem truques 

enganadores, desejava um cenário de formas e volumes em 

movimento, onde as mudanças de cenário fossem integradas 

à encenação. O sistema de varas paralelas de iluminação foi 

criado por ele em 1900, num espaço improvisado de um grande 

salão em Hampstead, no norte de Londres para a encenação 

da ópera Dido e Eneas ,  de Purcell. 

Diante destes fatos é possível traçar uma linha 

observando o movimento do espaço cênico e de sua Cenograf ia: 

A Grécia Antiga, em seu auge, manteve um espaço cênico 

tecnicamente elaborado, repleto de máquinas e efeitos de 

cena. Este espaço público, mesmo adaptado, foi preservado 

pela Civilização Romana. A Idade Média provocou experiências 

em espaços não originados para a cena: naves de igrejas, 

feiras livres, pequenos teatros ambulantes, mantendo viva a 

inventividade técnica da Cenograf ia. O Renascimento fez o 

serviço de resgatar as máquinas e técnicas gregas esquecidas 

durante o Feudalismo, aplicando estes conhecimentos em 

grandes festas promovidas pela nobreza, que aconteciam 

dentro de mansões e palácios. A sociedade se reorganizou, 

surgiram classes com tanto poder e dinheiro quanto reis, 

o que colocou o público diante de um novo edif ício teatral 

convencionado para a cena, um teatro com bilheteria, um 

teatro público. Dentro dele o espectador se organizou, 
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em platéia e frisas. Dentro do palco todo o conhecimento 

técnico adquirido ao longo da história foi aplicado em um 

novo sistema: a Caixa Preta. Durante um longo período a 

cena foi sendo mais e mais adereçada, chegando às raias do 

exagero durante o período Barroco. Até que se atingisse a 

segunda metade do século XX, os questionamentos cênicos 

não levavam em consideração o edif ício teatral: as mudanças 

ocorreram apenas dentro do palco. Romantismo, Realismo, 

Revoluções Cênicas: estes movimentos ar tistícos lapidaram 

as técnicas da Caixa Cênica à Italiana, e foi sob a inf luência 

deste sistema que cresceu o teatro, amador e prof issional, na 

cidade de São Paulo.
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2- caixa cênica à 
italiana
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pRocedimentos

Todas as técnicas cenográf icas, desde antes 

de Sérlio até a construção de edif ícios específ icos para a 

representação, formaram um conjunto, um sistema de prática 

teatral: a Caixa Cênica. Muitas vezes, ao falar de Cenograf ia, 

nos referimos apenas da boca de cena para dentro, mas suas 

convenções determinaram também a relação do ar tista com 

o espectador. O primeiro teatro público de alvenaria que 

se tem registro é de 1��� na cidade de Veneza. Exemplo 

seguido rapidamente por várias cidades da Itália, França 

e toda e Europa. Nesta época impressionar o espectador 

era fundamental para o sucesso de uma obra. Este tipo de 

encenação visual e ilusionista, que pedia uma cer ta distância da 

ação, para melhor apreensão das imagens, exigia um formato 

de grandes dimensões. Com o passar do tempo foram sendo 

criados teatros de vários tamanhos, mas o sistema se manteve 

o mesmo fosse monumental como os grandes teatros de Ópera, 

ou singelos como pequenos teatros de municipalidades. O 

importante é que o sistema sempre funcionou (e funciona) 

muito bem.

O espaço cênico do edif ício teatral à Italiana, na 

sua forma completa é composta de palco, porão, urdimento 

e coxias. À frente disto, dividindo o palco e a platéia, há 

uma parede com um recorte central. Este vão limita a visão 
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da cena deixando transparecer apenas a área de encenação. 

É a chamada boca de cena. O palco é volume formado entre 

urdimento e fosso. Seu piso que tem largura igual a da boca de 

cena, com mais uma medida de palco para cada lado (coxias) e 

outra para o fundo. Sua altura é igual a da boca de cena mais 

um vão superior de, no mínimo, igual medida até encontrar o 

urdimento. Neste vão entre o a sof ita do urdimento e o palco, 

funcionam varas movimentadas por cordas e contrapesos que 

tem função de sustentar peças de cenário, luz e atores. Este 

sistema todo, normalmente está mais alto do que o nível do 

público de 80 a 1�0cm. Este espaço cênico recebe ainda o 

que é chamado de 'vestimenta'.  São tecido, normalmente de 

cor preta, colocados horizontalmente e ver ticalmente que 

criam o limite entre a ação e a maquinaria. Este volume forma 

uma caixa preta ou o que é denominado de Caixa Cênica à 

Italiana.

Para o funcionamento deste sistema desenvolveu-

se ao longo do tempo uma série de procedimentos de 

construção de cenários. O fundamento mais importante 

do sistema é a leveza e a praticidade na montagem e no 

transporte. A leveza consiste em projetar a realização dos 

cenários em peças com peso e forma, que uma ou no máximo 

duas pessoas possam carregar. Para isso é preciso sempre 

seguir a relação resistência x leveza. A peça tem que ser o 

mais leve e resistente possível em função da necessidade. 

Por exemplo: a peça de uma parede de fundo com a qual o 

intérprete não tem relação f ísica direta permite uma estrutura 
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muito leve. Já os chamados praticáveis, que são as peças 

com as quais o intérprete tem contato f ísico e uso direto, 

como escadas, pisos elevados, portas, mobiliário, par tes de 

arquitetura em geral, e que suportam o peso do ator, merecem 

uma atenção especial no que diz respeito às suas estruturas. 

Para que a montagem de cenários possa ser rápida e segura 

é preciso que as peças sejam projetadas de maneira lógica e 

compreensível para qualquer prof issional. Isso permite menos 

esforço e menos tempo de montagem. Nunca se viu tão clara 

a função da cenotécnica como no sistema da caixa cênica à 

italiana: a ar te de fazer possível. 

Um palco à italiana clássico se parece muito com 

um barco, e não por acaso. Foi da navegação que vieram 

muitos dos seus procedimentos. Par te da nomenclatura que 

até hoje é utilizada dentro e fora deste formato também 

é náutica. Devemos a eles todo o sistema de cordas, nós, 

moitões, tambores, roldanas e malaguetas usadas para 

a maquinaria de cenários. Um dos pontos de encontro da 

maquinaria cênica com os procedimentos navais é a inserção 

da f igura humana, ou seja, toda a atividade está baseada 

na proporção e na força do ser humano. Sem a presença de 

máquinas de força elétrica ou movidas a combustível, e sem 

a possibilidade da tração animal, os sistemas mecânicos dos 

teatros do século XVII e XVIII  eram feitos para que um ou dois 

homens movessem grande peso e volume. É notável como o 

palco se parece com um convés onde seus mastros viraram 

varas horizontais e suas velas telões pintados. A tripulação 
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deste barco é formada pelos técnicos e seu capitão é o 

maquinista chefe. Um lugar onde não é possível sobreviver 

de outro modo que não em equipe. Para criar o desenho de 

cada viagem realizada nesta nau existe um prof issional que é 

chamado de cenógrafo-realizador. Por tador de conhecimento 

ar tístico e técnico ele decupa o desenho cenográf ico e o 

transpõe para a prática, avaliando qual a melhor maneira e a 

melhor técnica para resolver cada questão ar tística. O corpo 

técnico-cenográf ico de um teatro é dividido em duas áreas: 

a construtiva e a operacional. A primeira área é composta de 

uma equipe de cenotécnicos responsáveis pela construção dos 

cenários. Dentro desta há marceneiros, escultores, pintores, 

aderecistas e costureiras. A equipe de palco responde pela 

segunda área, responsável pela operação da Cenograf ia: são 

maquinistas comandados pelo chefe de palco. As técnicas 

apresentadas a seguir, aliadas a estas equipes, fecham o 

funcionamento deste sistema cênico.
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palco

O palco pode ser considerado nesta descrição 

técnica como o nível ‘0’ de toda ação cenográf ica. Ele é o piso, 

o plano dos pés do ator. A par tir dele todo movimento, nos 

eixos da largura, da altura e da profundidade é possível.  
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quaRteLadas:

O palco em 

si é feito de peças móveis 

de tábuas de madeira, não 

muito dura, no tamanho de 

�m x 1m, tendo como base 

estruturas retangulares: são as 

quarteladas que, se retiradas 

da sua posição original no 

nível do palco, permitem 

acesso ao porão.
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painéis cenoGR áficos:

1-paineL de teL a :
É feito em tecido 

grosso com uma bainha em 
cima e outra em baixo, onde 
são colocados sarrafos ou 
canos. Ele é preso por cordas 
nas varas de cenários, e no 
chão é preso com pregos. 
Na horizontal são colocadas 
algumas travas extras para 
mantê-lo esticado.

2-coRtinado:
É um tecido solto 

com cordinhas ou f itilhos para 
ser amarrado diretamente na 
vara de cenário.

3/4 -paineL 
aRmado: 

É estruturado em 
sarrafo revestido. Normalmente 
é f ixado com tirantes ou 
esquadros. Quando estes 
painéis são muito grandes e não 
exigem movimentação durante 
a função eles são f ixados por 
uma corda que corre ao longo 
da sua estrutura desde a base 
até o urdimento.
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estRutuRa de tRainéis e tapadeiRas: 
 

 O trainel ou 
bastidor é uma estrutura feita 
em sarrafo revestida de tecido, 
papel ou plástico. A tapadeira 
é a mesma estrutura revestida 
em madeira. Normalmente 
ele é retangular ou quadrado, 
mas pode assumir outras 
formas. Para que este quadro 
f ique bem f irme, ele recebe 
dois montantes na diagonal 
(f ig.A-�/�) e pelo menos três 
travas horizontais (travessas) 
distribuídas pela sua altura. 
Ele também pode ser reforçado 
com várias travas menores a 
cada ângulo (f ig.E). Nas f iguras 
B,C,D temos outras maneiras 
de reforçar os cantos. Para 
facilitar o manuseio destas 
peças a primeira trava é 
colocada à altura de 80cm. 
Ela tem também um pé de � 
ou � centímetros de altura 
que ajuda o manuseio e evita 
o desgaste do tecido de 
revestimento provocado pelo 
atrito com o piso.
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união:

Existem algumas 

maneiras de unir esses painéis 

para formar o fundo de uma 

cenograf ia: com dobradiças, 

observando sempre que o 

pino que une os dois lados 

deva ser móvel: exemplo 

(1);  com um tipo de morsa, 

que no teatro é chamado de 

sargento: exemplo (�); e com 

o sistema de corda que evita 

escadas e deslocamentos de 

altura: exemplo (�). Neste 

sistema uma corda é amarrada 

no topo (cabeça) do painel 

e apenas com o movimento 

de vai e vem das mãos do 

maquinistas ela se prende 

em ganchos (de madeira ou 

metal (�) colocados ao longo 

das bordas do painel, ao ser 

amarrada na trave de baixo 

une e ajusta a emenda dos 

painéis
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sistema de fixação de tRaineL:

A f ixação pela 

base de bastidores, trainéis 

e peças planas de cenário é 

feita através de esquadros e 

tirantes. Tirantes podem ser 

feitos apenas com uma haste 

de ferro ou de madeira, f ixa 

ou alongável. Nestas peças 

uma das pontas tem um furo 

(ou gancho) para ser f ixado 

na trava do cenário. Na outra 

ponta há um prego, ou grampo 

roseira, f ixos no piso do palco. 

Esquadro é um triângulo 

retângulo, estruturado em 

sarrafo, no qual um cateto é 

signif icativamente maior que 

o outro. O lado maior é f ixado 

na peça cenográf ica, e o lado 

menor f ica em contato com 

o chão. Este pode ser f ixado 

com um prego ou com peso. 
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camBotas:

É uma peça 

curva recortada em madeira 

plana que serve de estrutura 

para a construção de peças 

cenográf icas cilíndricas ou 

esféricas como colunas e 

cantos curvos. Ao unir duas, 

ou mais cambotas com ripas, 

cria-se a volumetria desejada. 

Depois ela pode ser revestida 

de tela, tecido ou papel 

conforme o caso.
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pRaticáveL:

Praticável é, 
a rigor, todo material de 
cenografia que possa ser usado 
pelo ator. É mais comumente 
usado ao nos referirmos a 
pequenos tablados: estruturas 
por sobre as quais o ator possa 
andar.
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sistema de poLéia:

Consiste em estruturas 
retangulares, com travas 
diagonais feitas de sarrafo. 
Colocadas na ver tical e 
travadas por um piso modular 
de madeira colocado na 
horizontal, cria um volume 
resistente apropriado para 
caminhar em cima. Muito 
utilizado para pisos elevados. 
Desmontado é leve de 
transportar e fácil  de estocar. 
Com as mesmas poléias e 
com o piso modular pode-
se criar palcos de larguras 
e profundidades diferentes. 
Com os mesmos módulos de 
piso, mudando apenas o jogo 
de poléias pode se obter 
volumes de várias alturas.  
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encaixe:
 

O sistema de 

encaixe não é muito usado 

na confecção de painéis 

revestidos, mas quando 

a peça cenográf ica esta à 

vista ou dela se exige maior 

esforço e estrutura reforçada 

é preciso usá-lo. A seguir uma 

tabela de tipos de encaixe 

em madeira.
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a peRspectiva e os teLões pintados: 

 A técnica da perspectiva é usada pela Cenograf ia 

de duas maneiras. Através de uma seqüências de trainéis 

paralelos à boca de cena, o que cria uma ilusão tridimensional. 

Neste caso o desenho é feita a par tir de um ponto central da 

platéia criavam uma única imagem. E o outro modo é desenhá-

la em um único plano, são os chamados telões de fundo.
RepRoduç ão tRidimensionaL:

 Ponto de vista: elevação 

frontal do palco. Toma-se uma 

reta entre o ponto central 

inferior do palco posicionado 

na linha do horizonte (P), até 

o canto superior direito (F). 

Esta linha servirá como ponto 

de fuga para a perspectiva 

tanto do telão de fundo como 

para os bastidores em arco. 

(Observar ângulos: A,B,C,D,E). 

Nem sempre a proporção 

do bastidor corresponde 

perfeitamente ao desenho. 

Quando isso ocorre é preciso 

colocar um adendo de tela. 

(ver exemplo no ângulo A).
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RepRoduç ão pL ana: 

Técnica de quadrícula, para 

transferir e ampliar desenhos. 

Toma-se o desenho original 

e sobre ele, num papel 

transparente (manteiga), cria-se 

uma quadrícula. Normalmente 

� alturas por 10 larguras. 

Assim chega-se a proporção 

que deverá ser transferida em 

maior escala para o tecido (ou 

papel) da tela do cenário.
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doBRa de piso e teLões:
Todos os telões, 

pernas, bambolinas, pisos 
e panos do teatro, quando 
soltos de suas varas, devem 
ser dobrados em una medida 
máxima de �x�m. Há regras 
nas dobras que são por bem 
serem respeitadas, porque 
quando chegam ao palco 
devem ser colocadas na 
melhor posição para serem 
desdobradas. A dobra deve 
sempre começar do pé para 
a cabeça, depois do meio 
para a cabeça, de ¼ para a 
cabeça e assim por diante. 
Se o tecido for muito pesado 
pode acumular ar dentro 
dele e dif icultar a dobra. 
Para evitar isso sempre que 
possível tirar o ar com as 
mãos ou com a ajuda de um 
rodo de madeira (K). Só então 
se dobra na lateral da mesma 
maneira anterior: unindo 
as duas pontas no centro 
sucessivamente até f icar 
pequeno o suf iciente para 
carregar.
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mudança Rápida de cena:

1- sistema de eLevaç ão:

Ex: Terremoto. 

Toma-se um grupo de trainéis 

pintados com casas em boas 

condições (A). Outro grupo 

(B) são pintados com as 

casas depois do terremoto. O 

grupo A é colocado diante do 

grupoB. Quando se levanta o 

conjunto de casas A revela-

se a praça destruída. Isso é 

feito através de cabos de aço 

amarrados nas varas contra-

pesadas.
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�- sistema de doBR aduR a:

Ex: Comédia em 

três atos. Cena-I:  Abertura 

diante de um cenário de 

cor tina. Cena-II:  uma sala. 

Cena-III:  um jardim. A Cena-

I esconde a sala que já esta 

montada. Este cenário sai 

por içamento, em varas 

contrapesadas revelando a 

sala da Cena-II.  A próxima 

mudança será feita pivotando 

a parede esquerda do cenário  

(quarto) que nas suas costas 

já tem montado par te 

do pergolado do jardim. 

( jardim). À esquerda da cena 

revela-se (em camadas): 

bastidor da árvore, cerca com 

estátuas, telão de fundo com 

paisagem.
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3-peRiacto: (pRisma GiR atóRio) 

São plataformas 

em formato de prisma que 

colocadas ver ticalmente (em 

pé), em seqüência, sobre 

um eixo giratório, permitem 

a mudança rápida de até 

três cenários (pintados ou 

em relevo). Na imagem uma 

solução de uso destas dessas 

peças proposta por Sabbatini 

No nível do palco são 

colocadas quatro plataformas 

giratórias de � ou � metros 

de diâmetro. Cada fase é 

revestida de tecido pintado. 

 O cenário se completa com 

uma seqüência de telões de 

fundo, conforme o tema da 

cena.
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4- caRRos: 

São plataformas 

sobre rodas que contém toda 

uma estrutura cenográf ica. 

No desenho A um exemplo 

de palco com guias: três 

cenas estão preparadas: 

uma diretamente no piso do 

palco que será desmontada; 

outra que será composta pela 

entrada dos carros laterais; e 

uma última completa no carro 

do fundo. No desenho B, as 

três cenas já prontas para o 

início do espetáculo.
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5 - paLco GiR atóRio:

É uma plataforma 

circular montada sobre rodas 

e f ixa num eixo central. Ela 

pode funcionar na dimensão 

de um palco contendo 

três cenas completas que 

aparecem conforme o palco 

gira conforme exemplo A. 

Esse sistema pode também 

ser usado em plataformas 

menores que, como no 

exemplo E formam partes do 

cenário.
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poRão 
(ou Fosso do Palco)

Porão é um espaço abaixo do piso do palco que 

deve ser de igual largura e profundidade da área logo abaixo 

das quarteladas e de igual altura da boca de cena. Nele 

estão ancorados os sistemas de movimentação cênica que 

necessitem de operação desde um ponto abaixo do nível do 

palco. O porão pode ter mais de um nível para facilitar as 

operações.

aLçapão:
     Abertura em 

qualquer par te do piso 

do palco, normalmente 

dissimulada aos olhos do 

público. Serve para entradas 

e saídas de cena, tanto de 

ar tistas como de material 

cenográf ico e para encenação 

de efeitos de aparição e 

desaparição. O acesso do 

nível do palco ao piso inferior 

pode ser feito por escadas ou 

elevadores.
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eLevadoRes:

Os elevadores 

podem ser operados 

manualmente ou por contra-

peso, conforme o caso.
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A par tir do porão 

pode-se fazer movimentos 

laterais de peças cenográf icas 

e atores. As pecas são presas 

num carrinho que tem sua 

base colocada abaixo do 

nível do palco. O movimento 

é feito por sistema mecânico 

de cordas e polias. 

movimento LateRaL:
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uRdimento
 

O urdimento é 
uma malha, na medida do 
palco, composta de traves 
de madeira, espaçadas entre 
si cerca de 8cm, colocadas 
paralelas a boca de cena. 
Nestes vãos são colocados 
gornes e polias, de ferro ou 
madeira,  que servirão de guia 
para as cordas. Esta malha 
de madeira é ancorada no 
teto formando um vão sendo 
assim possível andar sobre o 
urdimento. Quando esta malha 
é apenas um quadriculado 
preso ao teto com distância de 
poucos centímetros, sendo a 
sua operação possível apenas 
por baixo, ela é então chamada 
de Grelha. O urdimento 
mantém ainda a sua volta 
toda, uma ou mais varandas, 
conforme a altura do teatro.
Elas devem ser de alvenaria ou 
ferro pois servem para que os 
maquinistas tenham acesso às 
alturas do vão da caixa cênica 
e que em seu beiral e piso 
possam ser ancoradas peças e 
amarradas cordas. 
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sistema de içamento:

Todo este 

complexo é feito para ser 

possível o içamento de peças 

e pessoas. Este sistema é 

chamado de contra-pesagem 

ou manobras. Ele é feito 

por cabos de aço, cordas, 

roldanas, pesos e varas.
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vaRas/ameRicanas:

No urdimento já 

estão instaladas e preparadas 

uma série de varas de cenário 

e varas de luz. Estas varas 

podem ser tubos únicos de 

metal ou uma estrutura em 

trava chamada de americanas 

que permitem maior esforço 

e sustentação de peso. 

Eventualmente podemos ter 

estas varas ou americanas em 

madeira. Conforme o caso o 

cenário vai preso diretamente 

nelas ou ainda em uma outra 

vara menor que alcança a vara 

de cenário do teatro.
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coRdas e caBos:

As varas f ixas 

e americanas são presas no 

urdimento por cabos de aço, 

mas as manobras manuais, 

mais leves, são feitas com 

cordas de sisal diretamente 

(ou material sintético como 

o nylon).  A corda tem um 

comportamento próprio. Para 

conservá-la é preciso observar 

algumas regras Por exemplo: 

elas devem ter presa em si 

(per to da ponta um saco 

com areia (de � a �kg), para 

que quando penduradas em 

descanso mantenham a corda 

reta, em tensão. Uma corda 

deve ser guardada sempre 

enrolada em voltas de no 

mínimo um metro.
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tRavas:

A seguir uma 

tabela de tipos nós e travas 

de ligação entre varas e peças 

de cenários.



��

nós:

O nós são 

ferramentas de trabalho de 

todo maquinista. Os princípios 

fundamentais dos nós são: 

Devem ser possíveis de ser 

feitos com uma única mão 

e devem ser desfeitos da 

mesma forma. Isso para que se 

possa utilizar a corda muitas 

vezes sem nunca cor tá-la em 

pedaços.
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GoRnes, RoLdanas e taLhas:

Gornes, roldanas 

e talhas (ou polias) são, junto 

com as cordas, recursos 

básicos para a execução de 

manobras.de içamento. 
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manoBRas de teLas:

Existem várias 

maneiras de se recolher 

um telão para o urdimento. 

A seguir um desenho que 

mostra os tipos de manobras: 

em primeira, em segunda e 

em terceira.
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vestimenta da caixa cênica:

A caixa cênica tem o que chamamos de vestimenta. 

Normalmente são em tecido preto. Entende-se que esta cor 

deixa o espaço ”neutro” ao esconder a arquitetura do fundo 

da coxia. Ela também tem a função de formar corredores em 

torno da cena pelos quais técnicos e ar tistas possam circular 

durante a função sem serem vistos pelo público. Há um 

modo de amarrar tecido em varas: o lado que deve ser f ixado 

deve conter pares de cordão de pelo menos �0cm cada, em 

intervalos de �0cm. Acha-se o centro do tecido (que deverá 

estar previamente marcado) e começa-se a amarração do 

centro para as pontas. Desta maneira ele f icara sempre bem 

colocado sem barrigas, pregas ou sobras. 

as pernas laterais 

– Bastidores ou tecido caído, 

são colocadas paralelamente 

a altura da boca de cena, 

normalmente � de cada lado.

as bambolinas 

-  Bastidores ou tecido caído, 

são colocadas paralelamente 

no alto da boca de cena. 

Elas trabalham em conjunto 

com as pernas vindo pela 

frente dessas para lhes dar 

acabamento visual superior.

a rotunda  – É 

uma grande pano que ocupa, 

em altura e largura, todo o 

fundo do palco. Normalmente 

ele é colocado a 1 ou �m 

de distancia da parede do 

fundo.
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cicLoRama:

O Ciclorama é 
um tecido branco esticado 
em forma de U, que ocupa o 
fundo e par te da lateral do 
teatro.  Peça f ixa da caixa 
cênica também serve para 
neutralizar a cena, e sendo 
branco, permite muitos 
efeitos de luz e a sensação 
de profundidade. (estúdio/ 
fundo inf inito). Junto a esta 
peça normalmente se trabalha 
com o ' fundo inf inito'.  Esta é 
uma peça curva, apoiada no 
chão que ao ser pintada e 
colocada diante do ciclorama 
ganha profundidade, pois 
elimina a sensação visual da 
linha divisória entre o piso e 
a parede (telão) do fundo
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sistemas de coRtina:

Todo teatro tem 

um pano de boca ou cor tina 

de boca. Esta é a cor tina que 

está localizada justamente 

antes da boca de cena. Ela 

serve para resguardar a cena 

durante a entrada do público e 

nas trocas de cenário. Mas as 

cor tinas são usadas também 

durante a função como peça 

cenográf ica. A seguir  uma 

seqüência de formas de 

abertura de cor tina. 
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acontecimentoS
A seguir alguns exemplos de uso da caixa e de 

efeitos cenográf icos:

áGua:

No desenho 

existem dois exemplos de 

como fazer cachoeira. Na 

f igura A o efeito de água 

caindo é obtido com tecido 

leve manchado de azul que 

gira em torno de rolos. Para 

o efeito da espuma d’água, 

são costuradas, no tecido, 

pequenas linhas de franja 

brancas em lugares esparsos. 

Na f igura B a cachoeira é 

feita com água mesmo. Em 

uma seqüência de caixotes de 

zinco vedados a água entra 

por uma mangueira em cima e 

é escoada via outra mangueira 

em baixo. 
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vôos:

Dentro da caixa 

cênica à italiana, com o 

sistema de contra-pesagem, 

cordas, trilhos e roldanas 

é possível fazer muitos 

movimentos aéreos inclusive 

o efeito de vôo.
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neve e chuva:

O desenho mostra 

um sistema simples de duas 

varas unidas por um tecido, 

cuja metade longitudinal 

tem vários furos. Elas são 

pendurados em duas varas 

paralelas maquinadas para 

fazer o movimento ver tical 

que libera/estanca a caída de 

papeis picados
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BaLanço:

O tema da 

navegação era comum nos 

teatros de ópera a ponto de o 

piso do palco ser substituído 

pelo próprio barco visto em 

corte. O desenho abaixo 

mostra a montagem para uma 

encenação de “Africana”. Vê-

se o barco adernado a direita, 

e abaixo o sistema de polias 

operado por dois homens 

que faziam o barco balançar 

levemente de um lado para 

outro.
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cenáRio de GaBinete:
  

O cenário de 

gabinete é composto de 

paredes laterais e de fundo, 

frequentemente com teto. 

Ele serve para representar  

espaços internos como: salas, 

salões, cozinhas, celas, grutas 

etc.  Seu formato também 

pode servir para varandas e 

jardins internos com telões 

de defesa completando a 

paisagem. 
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foRa da caixa pReta

A caixa cênica é um sistema genial que permite 

inúmeras formas de ocupação e movimentação oferecendo um 

grande leque de possibilidades para a encenação. Mas todo 

sistema é regido por regras e regras são sempre limitadoras. 

Apesar de toda deslumbramento que esta caixa de “mágicas” 

pode causar, para alguns ar tistas suas paredes se tornaram 

insuportáveis, sobretudo para aqueles que buscavam uma 

relação mais franca e próxima com o espectador. O contínuo 

engessamento da relação palco-platéia e o endurecimento 

das regras da realização cenográf ica, promovem, junto com 

outros aspectos dramatúrgicos, e sociais, um movimento de 

renovações cênicas que reverbera até os dias de hoje.  Estes 

renovadores são pessoas que encaram as formas do fazer 

teatral de um modo mais anárquico, utilizando os elementos da 

encenação – texto, interpretação, cenário, luz, f igurinos etc. – 

para construir um novo tipo de quebra-cabeças, um novo tipo 

de encenação na qual estes elementos se equilibrem (ou não) 

e tomem outras proporções de importância, visando sempre 

um melhor modo de comunicação para um novo pensamento 

ar tístico e social.  A contaminação deste pensamento, em 

maior ou menor escala, pode ser encontrada em todas as 

grandes encenações modernas e contemporâneas.

Este caminho de experiências gera, no século XX, 
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o questionamento e a crise da caixa cênica, pelo menos no 

conjunto rígido da utilização de suas regras, pois as técnicas 

separadamente, continuam sendo usadas e desenvolvidas, a 

relação frontal palco e platéia ainda é muito popular e estes 

teatros continuam sendo construídos pelo Brasil  e pelo mundo. 

O que tomou um rumo diferente foi a realização cenográf ica 

– cenotécnica –, que com a presença de novas formas de 

encenação e dramaturgia viu-se obrigada a se reinventar. 

Obs: todos os desenhos e informações técnicas reproduzidas neste capítulo fazem par te 
do seguinte l ivro com tradução da autora: Mello, Bruno. Trat tato di Scenotecnica. Stampa 
Of f icine Graf iche De Agostini – Novara, 199�.
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3-a foRmação do SiStema de 
Realização cenogRáfica no 

teatRo pauliStano
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cenoGRafia de teLões pintados

No f im do século XIX, São Paulo era uma cidade 

pequena com menos de �0 mil habitantes, diferente do Rio de 

Janeiro, capital do país. O Teatro mais popular era visto nos 

espetáculos de variedades, nos prestidigitadores e no Circo 

o qual, naquela época, levava sempre um número teatral. A 

produção teatral não costumava ser realizada na cidade: o 

que era levado em car taz, quase sempre vinha do Rio de 

Janeiro ou da Europa. Havia ali,  como espaço de encenação, 

apenas o Teatro São José e o Ginásio Dramático, que recebiam 

ar tistas franceses, italianos e cariocas. As revoluções cênicas 

aconteciam na Europa: a f igura do encenador já era uma 

realidade, mas no Brasil  o novo pensamento teatral tardou a 

chegar.

Os imigrantes italianos radicados em São Paulo 

formavam uma comunidade bastante unida - ainda que entre 

eles houvessem monarquistas, anarquistas e republicanos - 

e logo se deram conta que imigrar tinha lá seus percalços. 

Deixar uma pátria era um processo dif ícil,  e para se sentir em 

casa criaram, através da cultura, um espaço onde pudessem se 

identif icar. O Teatro, então, era a melhor arma para se guardar 

os costumes, e a par tir deles construir uma tradição própria 

relida pela condição de 'estarem' agora brasileiros. Foi pelas 

mãos destes italianos que deu-se início a renovação social e 
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teatral dentro de uma sociedade solidif icada em aristocracia 

e plebeus. A comunidade numerosa e enriquecida impunha 

seus costumes. As montagens italianas eram frequentemente 

vistas nos teatros de São Paulo.

" ...no coração do Brás, no Largo da Concórdia. 
Ali  havia um teatro, o Teatro Colombo. Meu avô tocava 
contrabaixo e ia lá ver ópera, teatro e orquestras. 
(...)  havia um grande público italiano para ela em 
São Paulo. A ópera italiana era trazida ao Brasil  para 
atender pedidos de leitores do jornal Fanfula que era 
o jornal dos italianos e dos organismos italianos aqui, 
sociedades de mútuo socorro etc. Vinham companhias 
de ópera italiana especif icamente para uma grande 
geração de imigrantes. Isso até o f inal dos anos 40. Por 
causa da crise da guerra cessaram. Depois demoliram 
o Teatro Colombo. (...)  ...acompanhamos dentro do 
palco as montagens da Cenografia italiana. E ela, 
até os anos 50, era uma Cenografia bidimensional 
pintada em tecido. Chegava enrolada e os cenotécnicos 
as entelavam. Era a velha Cenografia operística (...). 
Técnicas do século XVII ainda utilizadas no século XX. 
Para viajar a América do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Buenos Aires.

 E Appia, que foi quem propugnava o 
tridimensional na Cenografia, já estava morto havia 
trinta anos e ninguém dentro da ópera italiana se dava 
conta da existência de sua obra?"�

Alguns se dedicaram a produzir teatro aqui 

mesmo, e o f izeram através de clubes e centros recreativos. 

Eram eles os f ilodrammatici.  Desta iniciativa surgiu, por 

exemplo, Faustina Polloni – Itália Fausta – que vem a ser tia 

1 Cyro Del Nero em entrevista cedida para a autora em 08/0�/�00�
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de Sandro Polloni�, e mais tardiamente, a família Abramo que 

forneceu ao teatro brasileiro a atriz Lélia, o ar tista plástico 

e cenógrafo Lívio e o diretor e crítico teatral Athos. Alguns 

destes grupos resistiram até início dos anos �0, como é o 

caso do Muse Italiche. 

Como a encenação espetacular era de agrado 

do espectador, a qualidade da pintura de caráter acadêmico 

fazia muita diferença no sucesso ou fracasso de uma peça. O 

público apenas enchia o Teatro São José quando eram levados, 

nas palavras de um crítico da época, os “dramas impossíveis”. 

Foi o caso de Grandier,  o feiticeiro de Alexandre Dumas, que 

é descrito como um espetáculo de grande visualidade. Na 

época, "nas montagens de grande aparato, a descrição das 

cenas vinham acompanhada do nome do pintor-cenógrafo."�

Os telões pintados ocupavam então, a totalidade 

dos palcos da cidade, tanto que o responsável pela Cenograf ia 

era chamado de pintor-cenógrafo. Alguns se especializaram 

pintando tematicamente: estruturas arquitetônicas, paisagens 

e jardins, trens e carros etc. Eram estrangeiros ou seus 

discípulos. Não existia no Brasil  um curso técnico ou uma 

escola, nem existia uma educação formal para criar técnicos 

voltados para a área teatral. O que havia era a formação 

de pintura acadêmica como a Escola Masculina do Brás, e 

� Sandro polloni: Alexandre Marcello Polloni (São Paulo SP 19�1 -  idem 199�). Produtor e 
cenógrafo. Fundador, em parceria com Maria Della Costa, do Teatro Popular de Arte. Além de ator 
e produtor, Polloni trabalha como cenógrafo e figurinista.

� vaRGas, Maria Thereza & maGaLdi, Sábato. Cem Anos de Teatro em São Paulo. São Paulo:
Editora SENAC, �000. (pg.��)  

Casa Assombrada, 19�8.
Cenografia: Wasth Rodrigues

Casa Assombrada, 19�8.
Croqui de Wasth Rodrigues
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mais tarde, a Academia de Belas-Artes. Fora estas, os mais 

abastados faziam aulas par ticulares ou iam estudar na Europa. 

Mas além destes ar tistas existia um outro prof issional: o 

ar tíf ice. Este era formado pelo Liceu de Artes e Of ícios. Para 

ostentar a for tuna acumulada na nova terra, os imigrantes 

ergueram palacetes mudando a cara de São Paulo. Para que 

estes palacetes pudessem ser construídos, o arquiteto Ramos 

de Azevedo deu um novo impulso ao Liceu, e trouxe ar tesãos 

da Europa para formar seu corpo docente. “Do Liceu sairão os 

decoradores de paredes, os pintores de frisos, os escultores 

de baixo e alto-relevos, os entalhadores, os marceneiros, 

os letristas – pintores de car tazes, os tipógrafos e os 

ar tistas gráf icos.”� Por não haver uma escola que formasse 

seus técnicos realizadores, a Cenograf ia paulistana buscou 

aperfeiçoar a técnica empírica, vinda do trabalho nos palcos 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, nos cursos do Liceu de Artes 

e Of ícios. 

Os cenários, então, eram feitos basicamente 

de trainéis de madeira com papel esticado (ou pano) onde 

eram pintadas as paisagens ou os espaços arquitetônicos. 

Os espetáculos aconteciam em atos, e nos intervalos destes 

atos, a Cenograf ia era inteiramente transformada. Estes 

painéis temáticos decorativos eram trocados por sistema de 

roldanas e cordas contrapesadas vindas desde o urdimento. 

Eles deveriam aliar a máxima leveza - o que levou ao uso da 

�  BezeRRa, Tânia T. Marcondes. Os Pintores-Cenógrafos e a Estética Ilusionista do Teatro 
Paulista de 1900 a 1940, Dissertação de Mestrado, USP-ECA-CAC, 1999. (pg.��)  
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madeira f ina (sarrafo) e do papel -  ao máximo da durabilidade, 

uma vez que outra característica da Cenograf ia da época é 

que os cenários pintados (telões) eram despudoradamente 

reutilizados. Outra razão para a busca de materiais leves era 

o limite de carga permitido em cada vara contrapesada. O 

Teatro Municipal de São Paulo é um exemplo disso, pois até 

hoje a carga máxima para as varas de cenário é de 1�0kg, 

em oposição aos modernos teatros, com limites a par tir 

dos �00kg. Antes de produzir-se um telão verif icava-se se o 

teatro não tinha algum já pintado com o tema exigido para 

a cena: praça, sala de estar, sala de jantar etc. Os móveis e 

pequenas peças de arquitetura como arcos, postes, ou lareiras, 

eram feitos por carpinteiros de formação tradicional que se 

especializaram em realizar estes elementos de maneira mais 

leve e prática para o uso na Cenograf ia. Estes cenários mistos 

– pinturas planas e objetos tridimensionais -  foram usados 

exaustivamente. 

“Muito apreciada pelo gosto popular, a 
pintura acadêmica reproduz formalmente a realidade 
– ambientes, pessoas, objetos e paisagens – sem 
interpretação por parte do artista e sem exigir ref lexão 
por parte do interlocutor.”5

Uma ótima representação destes telões pintados 

e barrocamente ornados é o Teatro Musicado. Cômico e 

mais popular, herança das operetas francesas, foi de grande 

� BezeRRa, Tânia T. Marcondes, op. cit., (pg.�8)

 Cidade Maravilhosa,  década de �0 
Teatro de Revista
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sucesso na capital do Rio de Janeiro e marcou presença nas 

temporadas de São Paulo. Usavam muita movimentação de 

maquinaria e telões pintados, principalmente a Revista, por 

seu caráter de cabaré e seu f inal apoteótico. Até hoje se vêem 

ecos deste tipo de Cenograf ia nos teatros da cidade.

“A revista tendia ao grande espetáculo, 
retribuindo o que recebia na bilheteria sob a forma 
de um certo esplendor visual: cenários variados, 
mutações à vista, belos f igurinos […].A palavra f inal 
f icava a cargo dos cenógrafos e do maquinista-chefe, 
cujo nome por sua importância no bom andamento da 
representação, f igurava às vezes no programa. A eles 
cabia movimentar com fantasia e competência técnica 
a complexa maquinaria que caracterizava o palco do 
século XIX, permitindo- lhe simular viagens e naufrágios, 
antes que o cinema viesse a suplantar o teatro quanto à 
riqueza e veracidade dos detalhes materiais”�

Neste período de virada de século (XIX/XX) duas 

questões chamam a atenção: a importância, (quase idolatria) 

dada pelo público às companhias estrangeiras em detrimento 

do Teatro nacional, e a organização técnica de alguns teatros 

mais importantes do Rio de Janeiro e de São Paulo para 

recebê-los. Estes teatros chegavam a manter �0 pessoas na 

sua folha de pagamento para que as récitas, normalmente de 

companhias de fora do País, pudessem acontecer. Para isso 

sua estrutura era cópia do sistema clássico europeu. 

Em 1911 foi inaugurado o Teatro Municipal de 

� pRado, Décio de Almeida. História Concisa do teatro Brasileiro 1570-1908. São Paulo: 
Edusp,1999 (pg.10�) 
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São Paulo - dois anos depois do Rio de Janeiro. Nesta casa de 
espetáculo, ricamente construída como uma cópia reduzida 
da casa de Ópera de Paris, acontecia o Teatro comercial,  e 
vigorava em seus cenários a já descrita técnica de ilusionismo 
vinda das escolas acadêmicas de Belas Ar tes da Europa. O tema 
de sua Dramaturgia, invariavelmente, exigia a reprodução f iel 
de casas burguesas com suas salas e terraços. Nesta época a 
concepção de Cenograf ia era muito próxima da decoração. Era 
costume as casas serem decoradas com murais de pinturas 
realistas e ilusionistas, chegando a ponto de apresentar, 
“aqui e ali,  por tas ou janelas falsas pintadas à perfeição, que 
sempre enganavam os distraídos”�. Estas técnicas de pintura 
acadêmica foram transportadas para o palco. A perspectiva 
sozinha não bastava para a exigência da ilusão pictórica. 
Juntou-se a ela o trompe-l’oeil,  que é a técnica de sugerir 
volumes e relevos através da pintura de luz e sombra, para 
com isso buscar profundidade e se aproximar ao máximo da 
realidade.

“…o cenógrafo distribui habilmente as sombras 
e as luzes f ictícias em função de uma iluminação f ixa 
e convencional. É pela distribuição das sombras que 
os cenógrafos se esforçam para dar a impressão de 
que as casas da praça, pintadas na tela de fundo, 
se situavam em planos diferentes com estruturas e 
volumes próprios. A sombra pintada traduz o relevo de 
um motivo esculpido, a moldura de um lambril,  o perf il 
de uma coluna…”�

�  mouRa, Carlos Eugênio Marcondes de & Lemos, Carlos A. C., “Ambientação Ilusória”, in:
Retratos Quase Inocentes, (pg.�1)

8  BaBLet, Denis. Les Décors de théatre de 1870 a 1914, Paris:C.N.R.S,198�. (pg.��)
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Em 19�� a companhia do carioca Procópio 
Ferreira faz uma longa temporada no Teatro Royal levando �� 
peças em 8 meses. Este exemplo nos leva a crer que as peças 
cenográf icas eram reutilizadas de um espetáculo para o outro. 
Como seria possível carregar �� produções completas? Que 
tamanho teria e que trabalho daria, mesmo para uma empresa 
do porte da de Procópio? Mas ainda assim Procópio Ferreira 
era um que se preocupava especialmente com a Cenograf ia. Ele 
compreendia que a presença das companhias estrangeiras e do 
Cinema - nesta época funcionavam � teatros e 1� cinemas na 
cidade - com seu for te apelo visual, só poderia ser combatida 
com uma Cenograf ia de qualidade. Apesar disto, e não cabe 
aqui uma análise sobre dramaturgia ou interpretação, será 
possível arriscar que até então não havia em São Paulo, uma 
tradição cenográf ica importante, nem técnica e nem ar tística. 
Sempre foi tudo emprestado e pouco pensado para a realidade 
ou cultura genuína da cidade. A formação dos prof issionais 
e técnicos brasileiros natos era insípida. A Cenograf ia era 
realizada por imigrantes que traziam na bagagem seus of ícios, 
ou vinham com companhias estrangeiras que excursionavam 
pelo Brasil  e acabavam f icando. 

Contudo nas palavras do cenógrafo Antonio 
Paim9, ainda que só com a função de adorno,  percebe-se que 

a Cenograf ia começava a ganhar uma maior importância.

9  antonio paim Vieira (189� – 198�) Em sua formação como artista gráfico trabalhou como 
retratista e reconhecido ilustrador de revistas e propagandas. Foi editor gráfico . No teatro 
trabalhou como figurinista e cenógrafo nas Companhias de Iracema de Alencar e de Procópio 
Ferreira.
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“Em São Paulo trabalhavam nesta época 
Rômulo Lombardi, Henrique Manzo, Juvenal Prado 
e o autor deste depoimento. Gostaria de ressaltar a 
qualidade das obras que realizaram e, mais ainda, a 
grandeza de seus corações simples e generosos, sempre 
dispostos a conceder o auxílio que lhes era pedido. Cada 
qual se dedicava a uma especialidade: casa de campo, 
ambientes modestos, salões, galerias, varandas, jardins 
de inverno, etc. Quanto a mim preferia os ambientes de 
estilo, isto é, neste sentido pintei alguns para várias 
companhias. Lembro-me de um gabinete estilo chinês, 
todo revestido de xarão vermelho com cegonhas brancas 
esvoaçando sobre laranjeiras. Também elaborei cenários 
fantásticos como sejam o interior de um coração, com 
os respectivos alojamentos para os nobres e baixos 
sentimentos. Era exigido que, ao abrir-se o velário�0, o 
público se admirasse. Isto o predisporia para a peça, 
assim como a capa de um livro predispõe o público 
para a compra.”��

  

Renovação - iniciativas isoLadas

Em 19�� foi montada A Comédia do Coração1� pela 

Companhia de Iracema e Alencar, com Cenograf ia e f igurinos 

de Antonio Paim. Tratava-se da história dos sentimentos do 

10  Velário – Cortina da Boca de Cena

11  antonio paim in: vaRGas, Maria Thereza & maGaLdi, Sábato. Cem Anos de Teatro em São 
Paulo. São Paulo:Editora SENAC, �000. (pg.10�)

1�  Comédia do Coração – De: Paulo Gonçalves/ Ensaiador: João Barbosa/ Cenografia: Antonio 
Paim. São Paulo, 19��.

 Comédia do Coração
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coração onde as personagens eram A Paixão, O Medo, O 

Ódio, O Ciúme entre outros, e cada uma apresentava uma 

cor. O cenário deveria representar o 'interior de um coração'. 

Diferindo dos temas burgueses habituais, o tratamento 

deste espetáculo exigia uma outra leitura. Nas Palavras de 

Mariângela Alves de Lima:

“Não se trata ainda de um Teatro de sugestão, 
ou mesmo de predominância intencional do símbolo. As 
personagens alegóricas têm uma representação literal 
análoga à representação de animais ou seres fantásticos 
no Teatro infantil  de hoje. Mas é uma novidade que 
obriga a uma Cenografia inusitada e permite aos atores 
se exercitarem em um texto onde predomina a forma 
lírica.”��

Depois da Cenograf ia percorrer o caminho da 

razão, quando se desenvolveram a perspectiva, o  tromp l’oeil, 

e as técnicas apuradas para a reprodução perfeccionista da 

realidade, seria natural uma contra par tida. Na Europa ela 

aconteceu no início do século XX, com o pensamento de 

ar tistas como Gordon Craig e Adolph Appia, e a emergência da 

f igura do coordenador do espetáculo. No Brasil,  essas idéias 

se f izeram presentes apenas em meados dos anos �0, mas na 

década de �0, já se apresentava um novo pensamento sobre 

a Dramaturgia e a encenação no Teatro Brasileiro. Diante do 

acontecimento cinematográf ico, o Teatro via-se obrigado a 

1�  Lima, Mariângela A. Imagens do Teatro Paulista. Imprensa Oficial do estado: Centro 
Cultural São Paulo, 198�. (pg.1��)
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reagir. O ator ainda era o mentor das companhias, mas agora 

o seu trabalho deveria estar lastreado pela boa Dramaturgia e 

por uma Cenograf ia de qualidade. Não podiam mais se aceitar 

cenários soltos, realizados apenas por hábito. A Cenograf ia 

deveria traduzir a intenção da encenação. 

O grande exemplo de vanguarda desta época foi 

Flávio de Carvalho1� e seus experimentos ar tísticos. Em 19��, 

ele fundou o Teatro da Experiência, com a colaboração do 

então cenógrafo e ‘ensaiador’ Oswaldo Sampaio1�. Adaptado 

em uma loja, o Teatro deveria ser um laboratório de pesquisa 

relativo ao mundo das idéias: cenários, modo de dicção, 

mímica, problemas de iluminação, som etc. Para a inauguração 

deste espaço ele mesmo escreveu, após pedidos frustrados a 

dramaturgos, O Bailado do Deus Morto16 Já durante os ensaios 

enfrentou problemas com as autoridades. O departamento de 

censura só liberou a peça, apesar dos insistentes pedidos 

pelas vias formais, após um feliz encontro de Flávio com o 

próprio encarregado da censura nas calçadas da delegacia. 

1� flávio de carvalho: Flávio Resende de Carvalho (Amparo da Barra Mansa RJ 1899 - Valinhos 
SP 19��). Pintor, desenhista, arquiteto, cenógrafo, decorador, escritor, teatrólogo, engenheiro. 
Desenvolve atividades em várias áreas artísticas e intelectuais, freqüentemente de forma inovadora 
e provocativa. retirado do link: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/
index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=���&cd_item=1&cd_idioma=�8��� em 
0�/09/�00�

1�  oswaldo Sampaio: Osvaldo Sampaio nasceu em São Paulo, capital. Estudou no Ginásio 
de São Bento, Mackenzie Colege, até o terceiro ano de arquitetura. Como cenógrafo trabalha na 
Companhia Brasileira de Comédia, Companhia Renato Viana. Em 19�� entra para a Companhia 
Procópio Ferreira, onde durante doze anos exerce as funções de cenógrafo, contra-regra e diretor-
de-cena. Retirado do link: http://www.novomilenio.inf.br/cultura/cult0��y.htm em 0�/09/�00�.

1� O Bailado do Deus Morto - De: Flavio de Carvalho/ Direção, Cenografia e Figurinos: Flávio 
de Carvalho. São Paulo, 19��.

 O Bailado do Deus Morto
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Diante das pessoas que passavam na rua, atarantado e confuso 

com a situação e com o discurso entusiasmado de Flávio, 

o delegado não teve mais como postergar e, ali  mesmo se 

pronunciou autorizando a estréia. Os atores usavam máscaras 

de alumínio e túnicas brancas por vezes realçadas pela luz. 

O cenário era uma coluna de alumínio ao fundo, rodeada de 

tecido preto. Uma das pontas de uma corrente era presa nesta 

coluna, e a outra ponta era presa no teto. Ela representava 

a ligação com os Deuses, que era desfeita quando o elo se 

rompia. Era um cenário sem qualquer tipo de telão pintado. 

O Bailado do Deus Morto  teve apenas três apresentações. 

Em 1� de novembro de 19��, quando deveria ter ocorrido a 

quarta réplica, foi interrompida pela polícia, que proibiu a 

apresentação. Após muita resistência, não apenas a peça foi 

proibida, mas também o Teatro em si foi fechado.  

Existiram outras iniciativas menos radicais e 

tão importantes quanto. Era comum que companhias teatrais 

cariocas f icassem sediadas em São Paulo por algum tempo, 

então no início da década de �0 os palcos paulistanos 

receberam Deus lhe Pague1� da Cia. Procópio Ferreira e 

Amor18 produzido pela companhia de Dulcina de Moraes, 

ambas Cenograf ias de Henrique Manzo19. A primeira, era 

1�  Deus lhe Pague - De: Joracy Camargo/ Montagem: Cia. Procópio Ferreira/ Cenografia: 
Henrique Manzo. 19��.

18  Amor - De: Oduvaldo Vianna/ Montagem Cia Dulcina-Durães-Odilon/ Cenografia: Henrique 
Manzo. São Paulo, 19��.

19  Henrique manzo (189�-198�) Artista Plástico formado pelo Liceu de Artes e Ofícios de São 
Paulo. Restaurador e Cenógrafo, exerceu esta profissão até 19�0.

 Amor
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ainda em formato de gabinete�0 com a função de ambientar 

o espaço, mas o croqui mostrava formas fragmentadas de 

uma decoração Art-décot.  Com móveis de linhas angulares 

e pinturas de volumes geométricos, o cenário se remetia ao 

design  da moderna escola alemã Bauhaus. Em Amor,  Manzo 

trabalha com a chamada 'cena simultânea'. O espaço é dividido 

em dois andares com cinco palcos dispostos, sendo o maior 

deles um bar posicionado no centro da ação. 

“A cena simultânea não é uma novidade 
na história do teatro, mas a simultaneidade num 
palco italiano constituía na época um desafio técnico 
inédito.”2� 

Era um desaf io para a encenação e para a 
construção cenográf ica, pois era algo a que cenotécnicos e 
maquinistas da época não estavam acostumados a ver nos 
palcos de São Paulo.

Enquanto estas iniciativas preparavam o caminho 
para um novo pensamento do Teatro Moderno Brasileiro, surgiu 
um pintor e desenhista gráf ico que viria a ser, na década de �0, 
um dos maiores cenógrafos brasileiros: Tomás Santa Rosa��. 
Paraibano, adotou o Rio de Janeiro como sua cidade. Ar tista 
plural tinha talento para o canto, para as ar tes plásticas e 

�0  Gabinete é um estilo de Cenografia que reproduz um ambiente fechado por exemplo, 
uma sala ou um escritório. Ele é constituído por três paredes, uma ao fundo e duas laterais, com 
janelas, portas e arcos conforme pedir a arquitetura por onde entram e saem os atores.

�1  BezeRRa, Tânia T. Marcondes, Os Pintores-Cenógrafos e a Estética Ilusionista do Teatro 
Paulista de 1900 a 1940, Tese de Mestrado, USP-ECA-CAC, 1999. (pg.��)

��  Santa Rosa: Tomás Santa Rosa Júnior (1909-19��). Nascido em João Pessoa (então chamada 
de Parahyba) foi funcionário público, artista plástico, ilustrador e cenógrafo. 

 Peléas e Melisandra
Cenografia de Santa Rosa
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gráf icas. No Teatro, foi fundador de “Os Comediantes”, grupo 
de Teatro amador carioca que fomentou um novo pensamento 
para o Teatro nacional. Santa Rosa defendia  veementemente 
a integração da Cenograf ia às questões dramatúrgicas e que 
o espaço cênico deveria ser a materialização de mundos em 

luz e sombra, formas e cores. Em suas próprias palavras.

“O ideal seria que depois das três batidas de 
Molière, aberto o pano de boca, penetrasse o espectador, 
de imediato, o sentido espiritual do texto dramático 
através da poderosa sugestão do clima cenográfico. 
A confusão estabelecida entre a decoração de teatro 
e a pintura, a decoração de interiores e a arte de 
fazer vitrines, apoiadas muitas vezes por uma crítica 
semi-analfabeta, tende a enfraquecê- las, pelo menos 
no Brasil,  que começa, na sua estrutura orgânica, no 
seu conteúdo, no interesse de fazê- la ser uma direta 
expressão plástica do texto dramático.”2�

a pRofissionaLização peLos itaLianos

Em 191� havia em São Paulo 1� teatros, mas 

muitos deles foram se transformando em salas de cinema. Com 

isso, em 19�� havia apenas três: o Boa Vista��, o Santana�� e 

��  BaRsante, Cássio Emmanuel. A Vida Ilustrada de Tomas Santa Rosa. Rio de Janeiro:
Fundação Banco do Brasil: Bookmakers, 199�. (pág.�1)

��  O teatro Boa Vista foi inaugurado em 191�, na Ladeira Porto Geral com entrada pela Rua 
Boa Vista. Propriedade de O Estado de São Paulo. Projeto de Giulio Micheli

��  “O teatro Apolo surgiu em 18�� com o nome de Teatro Provisório Paulista. Dezoito anos 
depois sofre uma reforma e passa a chamar-se Minerva. Com uma completa transformação 
sofrida em 198�, ganhou a denominação de Apolo. Comprado mais tarde, juntamente com outras 
construções vizinhas, pelo futuro conde romano Antonio Álvares Penteado, o Teatro Apolo foi 
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o Municipal. Foi justo nesta década, quando o edif ício teatral 

era tão escasso, que eventos importantes para a formação 

de um Teatro paulistano aconteceram. No início dos anos �0 

o GTE - Grupo de Teatro Experimental dirigido por Alfredo 

Mesquita, e o GTU - Grupo de Teatro Universitário, dirigido 

por Décio de Almeida Prado, deram o que falar na imprensa. 

Cansados de uma mesmice - encenações que eram cópias 

de antigas e superadas produções européias - estes grupos 

buscavam renovação ar tística, como indicava um texto de 

divulgação sobre as intenções do grupo. Mas estes ar tistas 

não tinham muito espaço nem no gosto do público, nem um 

espaço no qual pudessem encenar.

“ [...]  contribuir para a formação de um 
Teatro nacional, que seja nacional tanto nas peças e 
nos autores, como nos atores e cenógrafos, educando 
para isso o gosto do público. Nesse sentido procurará 
incentivar o aparecimento de teatrólogos nacionais. 
Enquanto não houver para serem representadas boas 
peças de autores nacionais, serão levadas peças 
estrangeiras, em traduções cuidadosas e de preferência 
escolhidas entre aquelas que não integrem o repertório 
das companhias prof issionais de Teatro.”2�

demolido para dar lugar ao Teatro Santana. Na nova casa, entre as apresentações das companhias 
líricas italianas e das revistas brasileiras, fizeram-se algumas sessões cinematográficas.” (http://
www.almanack.paulistano.nom.br/boavista.html, consultada em �8 de julho de �00�)

��  vaRGas, Maria Thereza & maGaLdi, Sábato. Cem Anos de Teatro em São Paulo. São Paulo:
Editora SENAC, �000. (pg.1��)
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O Teatro carioca marcou presença no processo 

de formação do Teatro prof issional paulistano. Em 19�� o 

grupo amador Os Comediantes fez uma temporada no Teatro 

Municipal de São Paulo. Escola de Maridos��,  de Moliére, Peléas 

e Melisandra�8 de Maeterlinck, Um Capricho  de Musset�9 e, 

sobretudo, Vestido de Noiva�0 de Nelson Rodrigues, revelaram 

a São Paulo uma nova forma de conceber o espaço cênico. 

Par tia-se dos signif icados embutidos no texto, e não de uma 

fórmula de contar histórias. O olhar agora era depositado 

sobre a cena como um todo. Não estava apenas na palavra 

falada e nas expressões do ator a responsabilidade de contar 

a história. A iluminação, a concepção espacial, as soluções 

plásticas de cenário e f igurino também faziam diferença. Na 

proposta daquele grupo, as ar tes visuais da cena não eram 

consideradas decoração, e sim parte vital da construção do 

espetáculo. É bem verdade que isto se deve ao talento de uma 

geração de ar tistas dedicada a criar um Teatro genuinamente 

brasileiro, mas também às pesquisas teatrais desenvolvidas 

na Europa trazidas por estrangeiros como Adolfo Celi,  Aldo 

Calvo�1 entre outros. 

��  Escola de Maridos – De: Molière/ Direção: Adacto Filho/ Cenografia: Tomás Santa Rosa 
-  Rio de Janeiro, 19��

�8  Peléas e Melisandra – De: Maeterlinck/ Direção: Ziembinski/ Cenografia: Tomás Santa 
Rosa - Rio de Janeiro, 19��.

�9  Um Capricho – De: Musset/ Direção: Adacto Filho/ Cenografia: Agostinho Olavo - Rio de 
Janeiro, 19��.

�0  Vestido de Noiva  - De: Nelson Rodrigues/ Direção: Ziembinski/ Cenografia: Tomás Santa 
Rosa - Rio de Janeiro, 19��.

�1 aldo calvo: (San Remo Itália 190�). Cenógrafo e figurinista. Arquiteto e cenógrafo de 
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Muitos ar tistas cariocas encontraram em São 

Paulo um campo fér til  a ser arado, em contraposição às 

limitacões encontradas no Rio de Janeiro. Ainda com resquícios 

de costumes da época da cor te, o público da então capital 

do país, tinha um gosto teatral provinciano e atrasado. Era 

um público muito mais rígido no que concerne ao novo. As 

renovações teatrais ocorridas na virada do século XIX na Europa 

ainda não tinham chegado no Brasil.  Na década de �0 ainda 

lidávamos com o cenário de gabinete, ponto, telões, sendo, 

ainda, o ator principal o dono da companhia. Seus cenários 

eram decorativos, pintados, e invariavelmente reutilizados 

de uma peça para outra. O público paulistano f inalmente 

identif icava e aceitava a f igura do encenador, já popular na 

Europa, mas ainda uma novidade por aqui. A dobradinha 

do encenador Ziembinski e de Santa Rosa marcou uma nova 

possibilidade para a Cenograf ia brasileira e paulistana. 

Vestido de Noiva ,  peça então inédita de Nelson Rodrigues, 

exigiu do cenógrafo e do diretor uma saída expressionista 

para o drama que pedia a encenação em três dimensões: 

realidade, alucinação e memória. O espaço era divido em dois 

andares, o que conferia liberdade de movimentação, em dois 

planos diferentes, para a encenação de uma trama que era 

grande criatividade e aguda capacidade em resolver problemas operacionais, passa da área 
artística para a técnica com grande desenvoltura, imprimindo novos rumos a essas atividades. 
Inicia-se em 19��, na Itália, nas áreas de cenografia e indumentária, construindo bem-sucedida 
carreira de cenógrafo e figurinista de ópera, teatro e cinema, interrompida pela Guerra. Chega ao 
Brasil em 19��, inicialmente trabalhando com decoração. Logo é descoberto por Franco Zampari 
e contratado pelo Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, para dirigir o departamento técnico, em 
que implanta as oficinas de cenografia, carpintaria e cenotécnica, respaldo indispensável para o 
brilhantismo que o conjunto vai adquirir no acabamento visual das realizações.

 Vestido de Noiva
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contada em cronologia não linear. Com arcos e linhas retas 

desenhava apenas a relação  espacial importante para a ação. 

Quatro arcos, quatro vasos, uma lápide. Sem exagero, sem 

decoração desnecessária, e ‘pintada’ de luz, esta encenação 

de Ziembinski é considerada por muitos estudiosos um marco 

do Teatro brasileiro moderno. 

“… pode-se ver uma Cenografia apoiada em 
conceitos construtivistas, aos quais se traduzem em 
planos de três dimensões, efeitos de luz e a def inição 
de quadros vivos, montados a partir dos atores-
personagens e dos objetos de cena mais enxutos – 
eliminados aqueles que não apresentam função, em 
oposição ao décor realista que até então parecia a 
única opção.”�2

19�8: uma iniciativa privada e uma pública 

marcaram este ano no panorama do Teatro paulistano, e 

consequentemente brasileiro. Foi criada a Escola de Arte 

Dramática de São Paulo, e o industrial italiano Franco Zampari 

construiu o Teatro Brasileiro de Comédia. Um espaço intelectual 

de ref lexão e um espaço prof issional de execução. O Teatro de 

São Paulo tomava um novo rumo. Zampari, encantado com a 

temporada d’Os Comediantes no Teatro Municipal, criou mais 

que um edif ício teatral: criou um lugar onde ar tistas poderiam 

pesquisar e trabalhar. Ali,  nos primeiros tempos, se revezavam 

várias companhias amadoras com um Teatro renovado. 

Mesmo procurando incentivar a criação de uma ar te cênica 

��  espaço cenográfico news, Ano I nº1, São Paulo, 1998, (pg.�)
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genuinamente brasileira, o mais importante para a direção 

do TBC era a excelência de suas montagens. Tudo deveria ser 

da maior qualidade: Dramaturgia, encenação, Cenograf ia etc. 

Para isto mandou buscar em seu país natal prof issionais que 

chegavam com a bagagem repleta de novidades ar tísticas. 

Com esta f ilosof ia, o TBC mantinha elenco, ar tistas e técnicos, 

f ixos como uma companhia estável, o que o impulsionou a 

deixar de atuar de forma amadora e o obrigou a criar uma 

empresa prof issional. Nesta época Adolfo Celi cunhou de 

maneira diferente e moderna o talento já reconhecido dos 

nossos ar tistas amadores. Em nota no jornal O Estado de São 

Paulo surgiu a seguinte frase: 

“na estréia não havia ponto de espécie alguma, 
nem mesmo nos bastidores, o que constitui grande 
prova de confiança no trabalho realizado durante os 
ensaios”.�� 

A interpretação e a encenação estavam sofrendo 

mudanças, consequentemente a Cenograf ia também. 

Este teatro com ��� lugares representou 

uma grande transformação sobretudo pela sua estrutura 

prof issional. Uma novidade na São Paulo daqueles tempos que 

conhecia apenas o teatro amador ou as grandes companhias 

vindas de fora do país ou da então Capital,  o Rio de Janeiro. 

Entre os anos �0 e �0 quando era comandado por Franco 

�� vaRGas, Maria Thereza & maGaLdi, Sábato. Cem Anos de Teatro em São Paulo. São Paulo:
Editora SENAC, �000. (pg.�1�)
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Zampari, o TBC mantinha of icinas de costura, marcenaria, 

cenotécnica, contra-regragem e um departamento de efeitos 

de luz. Todos os espetáculos que eram ali  levados tinham 

seus cenários, f igurinos e objetos de cena executados nestas 

of icinas. Esta infra-estrutura inédita permitiu a continuidade 

de pesquisas e a qualidade de criação e execução da par te 

visual do espetáculo. O TBC não era apenas um teatro de 

aluguel, como a maioria o é hoje, mas um pólo de produção 

teatral nascido do sonho de ar tistas amadores, apoiado por um 

empreendedor que acreditava que São Paulo merecia um Teatro 

prof issional de qualidade. Era uma companhia permanente, 

na qual cada cenógrafo�� realizava seu trabalho integrado ao 

grupo. Para isso mantinha-se no quadro de funcionários uma 

excelente equipe de cenotécnicos. 

Por ser a adaptação de uma garagem, sem coxia 

pela esquerda e com duas colunas no palco, este espaço de 

encenação não podia ser considerado um modelo da Caixa 

Cênica à italiana, mas era um espaço desaf iador para os 

cenógrafos e cenotécnicos, que se viram obrigados a colocar 

toda a sua inventividade a serviço do espaço cênico, o que 

serviu também como propulsor para o desenvolvimento 

das técnicas construtivas e operacionais da realização 

cenográf ica. A sala mantinha a relação frontal, apenas com 

platéia, e não comportava o formato de frisas e camarotes. 

Vale citar que Zampari era dono também da Vera Cruz, uma 

��  Alguns cenógrafos que trabalharam no TBC:  Aldo Calvo, Bassano Vaccarini, Clóvis Graciano, 
Cyro Del Nero e Gianni Ratto.
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iniciativa cinematográf ica gigantesca. Como industrial,  era 

assim que enxergava o cinema. Por coerência não poderia 

fazer diferente frente ao Teatro. Manteve, durante o tempo 

em que esteve no comando da casa, a proposta de encarar o 

Teatro em São Paulo  prof issionalmente, tanto no que dizia 

respeito a qualidade ar tística como técnica.

Mesmo sem grandes arroubos ou rompimentos 

estéticos, cumprindo a proposta de trazer a qualidade do 

novo Teatro europeu para o Brasil,  a herança deixada pelo 

TBC é inestimável. O trabalho de continuidade, mantendo 

espetáculos em repertório, e a exigência de qualidade 

comparada às melhores companhias do mundo, rompia 

com a tradição do improvisado, estabelecendo f inalmente 

um Teatro ‘prof issional’ para a cidade de São Paulo. Este 

modo de fazer teatral burilado, transformado por ar tistas 

brasileiros, foi difundido para fora de suas instalações através 

de seus prof issionais, que trabalhavam também para outras 

companhias, ou fundavam as suas próprias, como é o caso de 

Maria Della Costa e Sandro Polloni com o Teatro Popular das 

Artes, de Tonia-Celi-Autran, de Nydia Licia e Sérgio Cardoso 

ou de Cacilda Becker. Este movimento criou uma força política 

que tornou o Teatro Paulistano visível diante das instâncias 

governamentais, que começavam a compreender que esta 

ar te não poderia mais viver de mecenato. Seria preciso uma 

política cultural. Desde sua fundação até o início da década 

de �0, o TBC cumpriu várias fases, com muitos percalços 

que levaram ao seu declínio. Por razões ar tísticas, sociais e 
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econômicas, ele não resistiu. Apesar de o edif ício teatral ainda 

hoje funcionar à Rua Major Diogo, a Sociedade Brasileira de 

Comédia não mais existe. O TBC como grupo encerrou suas 

atividades em 19��, levando Vereda da Salvação35 de Dias 

Gomes e dirigido por Antunes Filho. Nas palavras do próprio 

Zampari, o TBC foi sem dúvida a cellula mater  do novo Teatro 

paulistano. Da produção cenográf ica desta época destacamos 

a título de exemplo o espetáculo Ralé36.

A Cenograf ia de Tulio Costa tinha uma elaborada 

arquitetura cênica. Ela fugia de telões e de simetrias, os 

pés dos atores ganharam altura nos praticáveis e escadas. A 

sua composição espacial impunha um cenário recortado que 

emprestava dramaticidade a encenação.

Das muitas companhias, de igual ou superior 

qualidade ar tística surgidas em São Paulo, apenas uma era 

comparável em estrutura ao TBC. Tratava-se do Teatro Popular 

de Arte - TPA.  Sandro Polloni e Maria Della Costa construíram 

um teatro que levava o nome da atriz. Um teatro na Rua 

Paim, com �00 bons lugares. Um palco, sala de ensaios, bar 

e saguão. Foi construído a duras penas uma vez que eles não 

tinham a verba total do empreendimento. Foi levantado um 

empréstimo junto a uma imobiliária, f izeram um livro de ouro 

para arrecadar verba, além de uma campanha de empréstimo 

de mil cruzeiros a serem restituídos um ano após a estréia. O 

�� Vereda da Salvação - De: Jorge Andrade/ Direção: Antunes Filho/ Cenografia: Norman 
Westwater. São Paulo, 19��.

�� Ralé - De: Máximo Gorki/ Direção: Flaminio Bollini/ Cenografia: Tulio Costa. São Paulo, 
19�1
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TPA tinha em seu comando um produtor ousado e uma atriz 

competente, que tinham em mãos o primeiro edif ício teatral 

par ticular não adaptado, mas construído e pensado para f ins 

teatrais. Descreve bem este esforço Décio de Almeida Prado 

no preâmbulo da crítica do primeiro espetáculo da casa: O 

Canto da Cotovia37,  de Anouilh.

“ ...  O teatro Maria Della Costa não f ica nada a 
dever a nenhum outro, como edif ício e como organização 
artística, a não ser, talvez, quanto ao amadurecimento 
do conjunto que apenas o tempo poderá trazer.[...]E a 
companhia tem o desplante de estrear com uma versão 
cuidadíssima, visualmente perfeita, de uma peça que 
pede cenários, roupas históricas em profusão e quase 
duas dezenas de atores...”��

Maria Della Costa durante uma excursão na Europa 

conheceu Gianni Ratto�9, cenógrafo conceituado do Picollo 

Teatro di Milano e o convidou para ser o diretor ar tístico de 

sua companhia. Gianni veio, integrou a companhia desenvolveu 

trabalhos importantes como o espetáculo de inauguração do 

�� O Canto da Cotovia - De: Jean Anouhil/ Direção e Cenografia: Gianni Ratto. São Paulo 
19��.

�8  vaRGas, Maria Thereza & maGaLdi, Sábato. Cem Anos de Teatro em São Paulo. São Paulo:
Editora SENAC, �000. (pg.��9)

�9  gianni Ratto: (Milão/191� - São Paulo/�00�) – Cenógrafo e Diretor de Teatro, fundou ao 
lado de Paolo Grassi e de Giorgio Strehler o Piccolo Teatro de Milano. Veio para o Brasil, em 19��, 
a convite de Sandro Polloni para dirigir a peça de inauguração de seu novo teatro. Desde então 
dedicou sua carreira ao teatro brasileiro. Tem quatro livros editados:A Mochila do Mascate, uma 
coletânea de escritos e fragmentos de memória. Editora Hucitec, 199�./ Antitratado de Cenografia 
– Variações Sobre o Mesmo Tema. Editora Senac, 1999./ Crônicas Improváveis, ficção. Editora 
Codex, �00�/ Noturnos, ficção. Editora Codex, �00�.
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teatro, Com a Pulga Atrás da Orelha40,  e A Moratória41.  Ao 
se desligar do grupo continuou no Brasil:  fez de São Paulo sua 
cidade e do Brasil  o seu país. Sua carreira é ar te inseparável 
da História do Teatro e da Cenograf ia Paulistana.

A par t ir  do TBC,  do TPA,  e  de seus 
desdobramentos,  formou-se uma nova geração de cenógrafos 
propondo Cenograf ias que exigiam qualidade ar t íst ica , 
conceitual  e  de execução.  Crescia  o número de espetáculos 
em car taz produzidos em São Paulo.  Para atender a  esta 
demanda cr iou-se também uma geração de técnicos mais 
bem preparada nos modos de construção cenográf ica e  no 
fazer  teatra l,  ou seja:  também se tornaram prof issionais  os 
nossos executores cênicos.  O que é af inal  um prof issional?  É 
antes de tudo aquele que consegue v iver  de seu of ício.  Desta 
época podemos citar  pelo menos dois  nomes:  Arquimedes 
Ribeiro e José Antonio Gomes -  Pupe��. 

a cenoGRafia no novo ReGime

Juscelino se foi, vieram os militares, e a sociedade 

�0 Com a Pulga Atrás da Orelha - De: Georges Feydeau/ Direção e Cenografia: Gianni Ratto. 
São Paulo, 19��.

�1 A Moratória - De: Jorge de Andrade  / Direção e Cenografia: Gianni Ratto. São Paulo, 
19��.

��  pupe: José Antônio Gomes. Cenotécnico. Nascido em Porto Alegre inicio sua carreira como 
ajudante no Teatro São Pedro. Veio para São Paulo  muito jovem, a convite de Sandro Polloni 
para trabalhar nas montagem da Cia. Maria Della Costa. Com eles excursionou pelo Brasil e pela 
Europa. Foi diretor técnico do TBC. Nas décadas de �0/80 e 90 trabalhou de maneira indepedente 
nas áreas de teatro, cinema e eventos. Pupe faleceu em São Paulo em �00�.
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brasileira se v iu numa situação bastante dif íci l .  O Teatro 

prof issional  surgido em São Paulo desde a iniciat iva de 

Zampari,  t inha um princípio claro que era intercalar  peças 

de ar te com pecas comercia is.  Deste modo era possível 

o desenvolv imento intelectual  e  ar t íst ico,  bem como a 

sobrev ivência  f inanceira  das companhias.  Com uma nova 

ordem socia l  se impondo,  este Teatro prof issional  de textos 

elaborados perdeu impor tância .  O Teatro t inha a necessidade 

dizer  do que estava acontecendo.  Precisava de bons textos 

brasileiros,  encenação contundente e de elaboração v isual 

menos lapidada.   Diante das novas propostas,  muitos ar t istas 

se v iram obrigados a repensar  a  ocupação do espaço cênico: 

seja  José Celso Mar tinez Correia ,  e  o improvisado-def init ivo 

Teatro Of icina,  seja  o grupo Arena ocupando o espaço na 

Rua Teodoro Baima.

Pela  pr imeira vez se registrou o rompimento da 

relação frontal  entre palco e platéia ,  como mostra nota de 

11 de abril  de 19�� n’O Estado: 

“A estréia de hoje no Museu de Arte Moderna 
reveste-se de especial importância, porque introduz 
no nosso Teatro prof issional uma nova técnica de 
apresentação, em que os atores são colocados no 
centro da sala de exibição, como nos circos, f icando 
circundados pelos espectadores (...)  0 diretor-empresário 
José Renato apresentará à imprensa, na segunda-feira, 
às �� horas, o local onde será instalado o Teatro de 
Arena. Está sendo adaptado à Rua Teodoro Baima, nº 
�4, em frente a Igreja da Consolação. Terá capacidade 

 Eles não Usam Black Tie

Teatro de Arena
Planta baixa e foto
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para �70 pessoas - que ocuparão bancos estofados 
individuais. 0 palco terá 4,50 x 5,50. 0 teatro terá dois 
camarins, aparelhagem de som e uma pequena sala de 
espera onde haverá exposições permanentes de pintura 
e escultura.” 

Estamos falando do Teatro de Arena, grupo 

formado por José Renato�� e ar tistas oriundos da Escola de 

Arte Dramática, na estréia de Esta noite é nossa ,  de Staf ford 

Dickens.  Ao fugir do modo do fazer teatral que admitia 

estrear uma peça apenas em condições perfeitas de produção, 

trabalhando dentro de uma realidade econômica e espacial 

reduzida, o grupo cunhou uma nova forma de ver e fazer 

Teatro. Sem perder a excelência de interpretação e encenação, 

o Arena propôs uma nova forma de solução visual, que 

prescindia da caixa preta à italiana e de seus recursos. Não 

havia coxias, fosso ou urdimento. As soluções cenográf icas 

estavam pautadas na simplicidade e na clareza. A comunicação 

deveria ser direta, sem subter fúgios. Utilizando um palco 

com pouco menos de ��m�, seus cenários eram compostos 

de pequenos objetos de cena, de  mobiliário e de pequenas 

peças cenográf icas que contavam sobre a realidade sócio-

��  José Renato: Renato José Pécora (São Paulo SP 19��). Diretor. Fundador e idealizador 
do Teatro de Arena. No intuito de empenhar-se na experimentação do formato arena, articula 
uma companhia que a realize, fundando o Teatro de Arena de São Paulo, em 19��. A primeira 
montagem, sob sua direção, ocorre no Museu de Arte de São Paulo, Masp (ainda na Rua Sete de 
Abril), com Esta Noite É Nossa, de Stafford Dickens. O pequeno repertório formado nos anos 
subseqüentes apresenta-se em fábricas, clubes e escolas, até ser adaptada a sala que é sede 
do empreendimento, na Rua Teodoro Baima, em 19��. Retirado do site: http://www.itaucultural.
org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_
verbete=��8 em 0�/09/�00�.
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econômica da história em questão. Por exemplo: em Eles Não 

usam Black Tie44,  havia uma espécie de cerca baixa, como 

se as paredes do barraco tivessem sido cor tadas para que o 

público pudesse ver o que se passava lá dentro. Elas eram não 

apenas a divisão dos espaços da cena, mas a simplicidade da 

moradia.

“Sabe, não é que não tivesse. Quem fazia 
a Cenografia antes de mim era o próprio diretor que 
estivesse dirigindo. Eram mais seleções de roupas. E 
como todas as peças eram realistas e atuais, eles só 
escolhiam, inclusive entre as roupas que os próprios 
atores tinham. E se fosse alguma coisa especial eles 
inventavam, pediam para uma costureira fazer...  Os 
móveis eles também traziam de casa ou arranjavam. 
Porque a produção sempre foi muito pobre. Quando 
se começou pensar a imagem, especif icamente para o 
Teatro foi, mesmo, a partir da minha presença (de um 
cenógrafo no grupo) no Teatro de Arena. E existia uma 
coisa fundamental que era procurar determinar uma 
linguagem que fosse (...)  brasileira, em contrafacção ao 
que o TBC fazia, que era uma linguagem internacional, 
principalmente, européia e italiana.”45

�� Eles Não Usam Black Tie - De: Gianfrancesco Guarnieri/ Direção: José Renato/ Cenografia: 
não há registro. São Paulo, 19�8.

�� Declaração de Flávio Império em entrevista cedida a Margo Milleret em 0� de abril de 
198�, como parte integrante da sua dissertação de mestrado defendida na Universidade do Texas: 
“Teatro Arena and the Developmennt of Brazil’s national Theater” 198�. Retirado do CD Room feito 
por ocasião do projeto Cia. Livre Conta Arena �0 Anos
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Estas são as palavras de Flávio Império�� 

descrevendo os princípios cênicos do Arena. 

Em espaços de arena, ou semi-arena, onde o 

público está muito per to da ação, a pintura em perspectiva 

não é o melhor recurso a ser utilizado. A extrema proximidade 

requer um recurso simbólico. Nestes casos o f igurino e os 

objetos de cena tomam para si uma importância muito grande 

no que diz respeito a comunicabilidade da obra, como em 

Arena Conta Zumbi��,  com f igurinos e Cenograf ia atuais 

e simplif icados, como comprovam as palavras do próprio 

cenógrafo:

“Eu mexi um pouco na estrutura do teatro para 
o Zumbi. E resolvi revestir o chão com um tapete caro e 
bem felpudo, um tapete de náilon, inclusive brilhante. 
Uma coisa cafona de turco rico. Porque eu achava que 
os pais de todos nós eram turcos ricos. Era um tapete 
vermelho bem grande, que a gente até ganhou, e que 
forrava o palco inteiro. Era vermelho de propósito, de 
brincadeira. A roupa de todos eles era uma roupa que 
a pequena burguesia usava para ir às universidades: 
calça Lee e blusa de cor. Se não me engano eles eram 
sete que cantavam, então eu peguei as sete cores do 
arco íris, cada um f icou com uma cor, e a calça era (...) 

�� flávio império: (19��-198�) – Pintor, cenógrafo, desenhista, escultor, ilustrador, figurinista, 
diretor de arte, arquiteto e professor. Formado pela FAU/USP em 19�1. A partir da década de 
19�0, produz cenários e figurinos para diversas peças teatrais, entre elas, Morte e Vida Severina, 
de João Cabral de Melo Neto em 19�0; Arena Conta Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri, em 19��; 
Roda Viva, de Chico Buarque, em 19�8; e A Falecida, de Nelson Rodrigues, em 19�8. Em sua 
extensa atividade docente, leciona na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo 
- EAD/USP, entre 19�� e 19��; na FAU/USP, entre 19�� e 19�� e em 198�; na Fundação Armando 
Álvares Penteado - Faap, entre 19�� e 19��; e na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, entre 
1981 e 198�. 

��  Arena Conta Zumbi – De: Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri/ Direção: Augusto Boal/ 
Cenografia Flávio Império/ São Paulo, 19��.

 Arena Conta Zumbi
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uma calça Lee crua (...).  Ficou essa idéia de que a peça 
se passava como se fosse na sala de visitas de uma 
família burguesa e rica, contando a história do povo. 
(...)  O teatro era uma grande sala de visitas, onde se 
contava unia história. Isso que f icou. E foi muito bem 
recebido porque era muito bonito. Era simples e lindo. 
Era enxuto e lindíssimo.”4�

Esta simplicidade, este 'ser enxuto' a que Flávio 

Império se referiu, também se aplicava a espetáculos que 

exigiam mais caracterização como O Inspetor Geral�9 ,  no qual 

o f igurino de época transportava o público para a Rússia do 

séc. XIX; ou Arena Conta Tiradentes�0,  que pedia uma estética 

romântica. Toda a Cenograf ia do Arena foi pensada para ser 

muito prática e fazer um espaço mínimo se transformar em 

muitos lugares num tempo de duas horas.

“O espaço também contava a história. (...) 
os elementos do tribunal, às vezes, eram usados para 
outras coisas nas outras cenas. Por exemplo, a mesa 
do tribunal era dividida em dois pedaços, um pedaço 
era um balcão (...),  que quando aparecia tinha uma 
arara, uma porção de coisas engraçadas de um bar 
de português. E sem essa parte, junto com a outra 
virava...  Então, também os objetos do Tiradentes eram 
pensados em termos de acompanhar a organização do 

�8 Declaração de Flávio Império em entrevista cedida a Margo Milleret em 0� de abril de 
198�, como parte integrante da sua dissertação de mestrado defendida na Universidade do Texas: 
“Teatro Arena and the Developmennt of Brazil’s national Theater” 198�. Retirado do CD Room feito 
por ocasião do projeto Cia. Livre Conta Arena �0 Anos

�9  O Inspetor Geral - De: Nikolai Gogol/ Direção: Augusto Boal/ Cenografia: Paulo José Gómez 
de Souza. São Paulo, 19��.

�0 Arena Conta Tiradentes - De: Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri/ Direção: Augusto 
Boal/ Cenografia e Figurinos: Flávio Império. São Paulo,19��.

 O Inspetor Geral

 Arena Conta Tiradentes
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espaço para cada cena. Era tudo muito reduzido, muito 
simplif icado, muito esquematizado.”5� 

São Paulo, ao mesmo tempo, assistiu o surgimento 

de uma iniciativa que ia ao encontro do pensamento das 

vanguardas da época, e que viria a ser um grande grupo de 

resistência ar tística. Até os dias de hoje ele é representante 

um Teatro posicionado com nitidez dentro de sua cidade e 

de seu país, que compreende seu métier  com respeito ao 

coletivo. O Grupo Teatro Of icina, começou com vontade de 

não prof issionalizar-se e manter-se sempre como um grupo 

de pesquisa, mas para que o seu  trabalho ar tístico pudesse 

crescer com qualidade, eles se viram obrigados a mudar de 

rota. Em 19�1 o grupo anunciou sua prof issionalização, e com 

ela veio a ocupação def initiva do espaço da Rua Jaceguai, ��0. 

O espaço, inicialmente chamado de Teatro Novos Comediantes 

por um grupo espírita, passou por uma reforma na qual 

estava prevista pelo arquiteto Joaquim Guedes, uma platéia de 

trezentos lugares e um palco conversível nas formas Italiana 

e Elizabetana. Nas palavras de Edson Elito, “um teatro tipo 

‘sanduíche’ (f ig.A), com duas platéias frente a frente separadas 

por um palco central” .  Em 19�� Augusto Boal dirigiu, neste 

palco, Um Bonde Chamado Desejo ��,  de Tennessee Williams, 

�1 Declaração de Flávio Império em entrevista cedida a Margo Milleret em 0� de abril de 
198�, como parte integrante da sua dissertação de mestrado defendida na Universidade do Texas: 
“Teatro Arena and the Developmennt of Brazil’s national Theater” 198�. Retirado do CD Room feito 
por ocasião do projeto Cia. Livre Conta Arena �0 Anos

��  Um Bonde Chamado Desejo – De: Tennessee Wiliams/ Direção: Augusto Boal/ Cenografia: 
Flávio Império/ Prod: Grupo Oficina – São Paulo, Teatro Oficina 19��.

Um Bonde Chamado Desejo

Fig.A   Andorra
Cenografia: Flávio Império
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para o qual Flávio Império realizou uma das suas Cenograf ias 

mais interessantes. Ele trabalhou com elevação de piso - 

praticáveis baixos - para determinar a separação de espaços. 

Com detalhes arquitetônicos determinados por linhas e 

peças leves, ele construiu a volumetria espacial. Mobiliários 

e objetos: foram usados apenas os necessários para a prática 

da cena. Sem faltar e nem sobrar, num espaço (até hoje) dif ícil 

de encenar, sem recursos ilusionistas, a Cenograf ia desta 

montagem se integrava tanto à Dramaturgia e à encenação 

propostas, que não era possível dissociá-las. 

Em 19��, por ocasião de um incêndio que destruiu 

o teatro, foi projetado por Flávio Império e pelo arquiteto 

Rodrigo Lêfreve um novo formato: arquibancadas f ixas com 

um palco frontal munido de um círculo giratório (f ig.B). A 

par tir de 1981 com o tombamento do teatro pelo CONDEPHAAT 

tiveram início – pela ar tista plástica e arquiteta Lina Bo Bardi, 

pelo arquiteto Edson Elito e pelo grupo - os estudos para um 

novo espaço de encenação (f ig.C). Deste estudo formou-se o 

espaço cênico que existe hoje. Escolheu-se por demolir toda 

a estrutura do antigo prédio para privilegiar o formato aberto 

e desnudo. Desde a entrada havia um corredor inclinado 

(para cumprir um desnível que havia desde a rua até a par te 

dos fundos do terreno) que seria ocupado como palco. Par te 

do piso foi mantido em terra batida. A platéia em estrutura 

metálica foi construída pelos dois lados, excetuando a parede 

do fundo à esquerda, que hoje contém uma grande janela. 

Abaixo dela há um jardim. O teto ganhou uma clarabóia, e o 

Teatro Oficina - Fig. C

Fig.B
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piso um alçapão. Apesar das arquibancadas, o novo formato 

do Teatro Of icina pode ser considerado um espaço integrado, 

no qual os limites entre ação cênica e platéia se confundem. 

Novamente as soluções técnicas de execução do 

palco a italiana em uso até então, não encontraram espaço. 

Fisicamente falando, as limitações da rua Jaceguai se tornaram 

um desaf io ao longo de sua história. Seja Andorra�� ou Um 

Bonde Chamado Desejo  encenados na formação 'sanduíche' de 

platéia dupla, ou as mais recentes montagens de Os Sertões��, 

encenadas já na última formação em 'corredor',  este espaço 

cênico sempre exigiu do cenógrafo e de seus realizadores, 

jogo de cintura técnico e criativo. Foi com o movimento de 

grupos como o Arena e o Of icina, na busca de uma encenação 

sintética, que as f igura do cenógrafo e do técnico realizador 

tornaram a se fundir, e por três motivos básicos: a pouca 

verba destinada à produção, o caráter da encenação que 

exigia síntese plástica, e segundo  Flávio Império declarou 

no programa do espetáculo O Melhor Juiz, o Rei :

“É profundamente estimulante o fato de 
contarmos com maus artesãos. Que ao menos isso 
signif ique sabermos-nos livres dos apegos convencionais 
à tradição românticas da marca digital no objeto útil ”

�� Andorra – De: Max Frish/ Direção: José Celso Martinez Corrêa/ Cenografia: Flávio Império 
– São Paulo, Teatro Oficina 19��.

�� Os Sertões - De Euclides da Cunha/ A Terra, Homem-1, Homem-�, A Luta-1, A Luta-� Direção: 
José Celso Martinez Corrêa. São Paulo, de �001 a �00�.



111

No f im da década de �0, Vitor Garcia�� veio a São 

Paulo e encenou dois espetáculos de grande importância para 

o Teatro e para a Cenograf ia. Cemitério de Automóveis�� era 

uma cena integrada, quase sem limites. Com carros empilhados 

pelas paredes e cadeiras giratórias dispostas pelo espaço, 

que era uma antiga garagem de automóveis transformada e 

adaptada para receber a encenação. 

"Motocicletas desabaladas, uma adestradora 
de cobras, sons metálicos, roupas exóticas de couro e 
peles naturais, além de muita nudez, encarregam-se de 
causar o forte impacto almejado pela montagem."57 

Para a montagem de O Balcão �8,  o Teatro Ruth 

Escobar foi efetivamente reformado para receber o espaço 

cênico ver tical proposto pela Garcia. A Cenograf ia era uma 

estrutura de ferro espiralada colocada longitudinalmente no 

interior de um espaço cilíndrico. Foram destruídos a platéia 

e o balcão internos, o que permitiu a obtenção de um vão 

livre de �0 metros de altura. O projeto arquitetônico foi de 

Wladimir Pereira Cardoso: 

�� Vitor garcia: Vitor Garcia Tucumán (19��-19��), Argentino, diretor de teatro, notabilizou-se 
pelo arrojo de suas montagens, no Brasil e na Europa. Veio para o Brasil em 19��, convidado pela 
Ator\atriz e empresária Ruth Escobar.

�� Cemitério de Automóveis - De: Fernando Arrabal/ Direção e Cenografia: Vitor Garcia/ São 
Paulo, 19�8.

�� Retirado da Enciclopédia Itaú Cultural virtual, no dia ��/08/�00�, no seguinte link: http://
www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_
biografia&cd_verbete=���

�8 O Balcão - De Jean Genet/ Direção:Vitor Garcia Cenografia: Wladimir Pereira Cardoso/ São 
Paulo,19�9.

Cemitério de Automóveis
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"Dezoito pessoas e eu trabalhamos durante 
cinco meses, 20 horas por dia, para realizar o cenário 
de O balcão. Todos dormíamos no Teatro Ruth Escobar, 
distribuídos até pelo teto [...].

Desde meu primeiro cenário, [...]  eu tinha a 
preocupação das soluções verticais. Ali,  dentro do palco 
italiano, construí um edif ício de cinco andares."5�

Era um enorme cilindro em ferro foi construído 

neste espaço, para acomodação circular do público e, no seu 

centro vazio, possibilitar a movimentação dos atores. Estes 

utilizam passarelas, balancins e plataformas como suportes 

para ações.

“Este forte impacto visual, obtido pela 
profusão de recursos mecanizados, completava-se 
pela abertura, num momento em que os revoltosos se 
aproximam do bordel, de toda uma lateral da enorme 
estrutura metálica, conduzindo o público a um passeio 
pelo espaço. A sensação de insegurança f ísica, reforçada 
neste deslocamento real, chegava a incomodar o 
espectador. Vinda à cena por complicadas rampas e 
pistões, uma cama ginecológica servia de plataforma 
para marcações variadas”.�0 

Estas duas peças coroam o caminho da diversidade 

que desde então assumiram os espaços cênicos da cidade.

Chegamos aos anos �0 com um Teatro diversif icado 

mas submerso em dif iculdades f inanceiras. A economia do 

�9 Depoimento de Wladimir Pereira dos Santos in programa do espetáculo o balcão, Teatro 
Ruth Escobar, 19�9.

�0 mostaço, Edelcio. O Balcão. Palco e Platéia, São Paulo, ano 1, n. �, p. �9-��, dez. 198�.

O Balcão
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pais não ia bem, os custos de produção aumentando por dia, 

a falta de subsídio do governo era uma constante, e a censura 

no encalço do criador. Não era possível manter espetáculos 

em repertório. Por isso a produção teatral teve que ser 

redesenhada, cor tar custos. Jovens e ar tistas, resistentes 

a estas dif iculdades, se dedicavam em conjunto a todas as 

funções exigidas pelo espetáculo. Eram as criações coletivas. 

Esta foi uma época em que as f iguras do cenógrafo tradicional 

e de seus realizadores se diluíram: tiveram os limites de suas 

funções invadidos pelo processo de criação coletiva. A f igura 

do cenógrafo era confundida com o grupo, e muitas vezes 
não era possível separá-las de diretores, atores, pintores e 
autores. Os jovens estudantes faziam um Teatro que exigia 
pouca técnica e vir tuosismo estético. Mesmo que com caráter 
mais despojado, e realizado pelos próprios integrantes do 
grupo, a Cenograf ia sempre constou da composição cênica. O 
que não mais se viu nas f ichas técnicas destes grupos foram os 
nomes dos cenotécnicos e, principalmente, dos maquinistas. 
Eram os casos de grupos como Vento Forte, que tinha quase 
a totalidade de sua visualidade desenvolvida pelo diretor Ilo 
Krugli, ou do Pod de Minoga, em que seus integrantes assinavam 
em conjunto seus cenários e f igurinos. 

A partir destas iniciativas - Arena, Oficina, e 
espetáculos de criação coletiva - estabeleceu-se em São Paulo 
a cultura de Teatro de Grupo. Artistas unidos em torno de uma 
mesma estética e ética cênicas. Núcleos enxutos, nos quais 
seus integrantes têm função definida. Mesmo que realizem 
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espetáculos de grande porte, contratando elenco e técnicos 
extras, a condução dos trabalhos do grupo, a médio e longo 
prazo, é feita por um núcleo f ixo e reduzido. É o caso dos:  
Ornitorrinco, Parlapatões, Patifes & Paspalhões, Circo Mínimo, 
Pia Fraus, La Mínima, Cia. do Latão, Grupo XIX de Teatro, Cia. 
do Feijão, Teatro da Vertigem, Cia São Jorge de Variedades.

Se a década de �0 foi dif ícil para os nossos técnicos, 
criados na iniciativa do Teatro profissional dos anos �0 e �0, o 
desfacelar das produções de repertório, a estética simplif icada 
dos novos grupos de Teatro, e a redução da utilização das 

técnicas da Caixa Cênica tradicional, espalhou-os, durante a 

década de �0, por diversas áreas além do Teatro: Cinema, 

Televisão, Desf iles, Eventos.
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4-a Realização cenogRáfica 
contempoRânea na cidade de 

São paulo:
muito aLém a caix a cênic a .

 

“ ...  as buscas e os achados dos cenógrafos, 
sua engenhosidade na utilização de espelhos e das 
tapadeiras pivotantes que permitem transformações 
instantâneas das Cenografias, e sobretudo o ingresso 
da eletricidade nos teatros, […] – todas essas aquisições 
haveriam de permanecer, todas elas poderiam vir a ser 
utilizadas dentro de uma concepção.”�

1  roubine, Jean-JaCques. A Linguagem da Encenação Teatral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1998. (pg. 1�1)
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A linguagem cenográf ica é baseada em formas, 

cores, volumes, texturas e movimentos. Um cenário não usa 

palavras, não descreve: ele mostra. Sem subter fúgios, a 

Cenograf ia é cruel, não se tem como escondê-la, a não ser 

apagando as luzes. Utiliza-se de brutalidade ou de leveza. 

Ora é hermética, ora é irritantemente óbvia. A Cenograf ia 

melhor servirá à Dramaturgia, não importando a linguagem 

utilizada, quanto mais expressar plasticamente o conteúdo 

de um espetáculo, quanto melhor dominar os elementos da 

expressão gráf ica: cor, textura e forma. Segundo Gianni Ratto 

hoje em dia “as ar tes plásticas e as ar tes cenográf icas muitas 

vezes são feitas como um f lash,  como uma charge ,  e isto causa 

o empobrecimento da qualidade técnica e estética.” A pressão 

exercida por par te do mercado, para um resultado criativo e 

inovador, não obstante a pressa e a falta de verba a que a 

criação e a realização são submetidas, é um assunto bastante 

discutido, hoje em dia, entre os cenógrafos e f igurinistas. 

Quando se tem uma fórmula ou um padrão, como nos cenários 

de telões, a variedade de técnicas e procedimentos tem um 
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limite pré-estabelecido. Quando se fala de criar uma linguagem 

a cada montagem, o processo é outro. Para isso é preciso 

adquirir ao longo da vida uma bagagem técnica e estética 

ampla, e estar disposto a reinventar o sistema de execução a 

cada vez. Isso toma tempo, e é preciso um desprendimento e 

uma generosidade que nem sempre o mercado está disposto 

a bancar. Quase sempre o resultado desta equação é um 

trabalho aquém das possibilidades ar tísticas, mesmo quando 

se pensa no moderno teatro da Caixa Cênica levado em palcos 

à italiana, onde há um controle satisfatório do ambiente. 

Mesmo assim, é possível identif icar na Cenograf ia moderna 

procedimentos novos e criativos, bem como procedimentos 

clássicos bem utilizados e adaptados a realidade dos espaços 

cênicos atuais.

caixa cênica

Vamos tomar como exemplo os cenários de 

Daniela Thomas. Grandiosos em tamanho e em profundidade 

conceitual, exigem soluções técnicas criativas. Toda sua 

estética é nitidamente de inf luência alemã, mas ao desenvolver 

seu trabalho em São Paulo e sem poder lançar mão dos 

materiais desenvolvidos para o mercado de ópera europeu, 

ela teve que buscar soluções ar tísticas no comércio comum 

das ruas de São Paulo. 
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A Cenograf ia da Trilogia Kafka1 tinha uma 

estrutura de fundo que era a reprodução das estantes de uma 

biblioteca. O seu acabamento foi feito de 'cimentcola',  material 

desenvolvido para a construção civil  que imita concreto e 

cimento. É também o caso da tela colocada nas janelas e 

vãos de The Flash and Crash Days�,  em que, no lugar da 

famosa tela Rosco�, foi usada uma versão em nylon  na cor 

azul – tela de proteção usada na área externa de prédios 

em construção. Podemos ainda citar Don Juan� que teve um 

sobre-palco inclinado todo construído em ferro, executado 

por um serralheiro civil,  com material para piso de edif ícios 

industriais. Nenhum destes materiais está num catálogo de 

fácil  acesso para cenógrafos e produtores. Eles devem ser 

buscados, pesquisados, e depois de verif icado o seu custo 

benef ício e a sua ef icácia no Teatro, poderão até se tornar 

de uso comum, como é o caso da tela de construção citada 

acima.

O material pode ser muito moderno, e exigir 

até algumas técnicas especiais, mas o raciocínio construtivo 

remonta aos tempos antigos. O palco em declive de Don Juan 

1 Trilogia Kafka - Um Processo, Uma Metamorfose e Praga – Direção: Gerald Thomas/  Cenografia: 
Daniela Thomas – 1988.

� The Flash and Crash Days – De Geraldo Thomas/ Direção: Gerald Thomas/ Cenografia: 
Daniela Thomas - 1991

� Rosco – empresa norte-americana com filial em São Paulo que desenvolve material para 
Cenografia e iluminação cênica. Eles tem uma tela de filó, como uma rede muito fina e resistente 
que é preparada sem costura, em grande largura e comprimento.

� Don Juan -  De Moliére – Direção: Moacir Chaves/ Cenografia: Daniela Thomas  - (projetado e 
construído em São Paulo) Estréia no Rio de Janeiro. 199�

Don Juan
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teve sua estrutura muito parecida 

com o sistema de poléias usado 

para fazer palcos e elevações 

de piso nos teatros dos séculos 

XVIII  e XIX. Só assim, com peças 

leves e desmontáveis é que foi 

possível viajar em turnê com o 

espetáculo e apresentá-lo em 

várias cidades do Brasil.  Da mesma forma em 199�, em uma 

montagem de Quartett� dirigida por Gerald Thomas, havia um 

cenário de grandes paredões desmontáveis 

em pequenas peças de fácil  manuseio. Eram 

seis paredes laterais de �m x 1,80m, duas 

tapadeiras para acabamento frontal de �m 

x �,�0m, e um fundo de �m x 1�,�0m. Elas 

eram divididas em peças de no máximo �,�0m 

x 1,��m unidas com parafusos passantes e 

borboletas. Para f inalizar a estrutura cada 

parede recebia uma dupla de travessões que 

evitava que os parafusos recebessem esforço 

excessivo. Colocado na ver tical, apoiado no chão, travado 

pelos pés e pela cabeça, elas eram erguidas em conjunto. As 

menores por três pessoas, já a maior pedia sete pessoas, mas 

a montagem em si era possível ser feita em duas pessoas. 

Este espetáculo teve a felicidade de viajar muito pelo interior 

�  Quarttet- De Heinner Muller – Direção: Gerald Thomas/ Cenografia: Luciana Bueno (Projetado 
em São Paulo). Construção e estréia pelo Festival de Teatro de Curitiba. 199�.

Quartett - Projeto
Desenhos Luciana Bueno
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do Estado de São Paulo onde sempre encontrou técnicos 

conhecedores dos procedimentos cenográf icos dispostos a 

ajudar a montá-lo, uma vez que havia apenas uma pessoa 

responsável pela Cenograf ia viajando com a equipe.

Como vários teatros em São Paulo não dispõe 

de urdimento, muitos dos cenários projetados levam em 

consideração apenas o piso para se estruturar. Nem sempre 

se pode contar com pontos de apoio no 

teto. No espetáculo Don Juan �, 

na versão da Cia. de Ópera Seca, 

o cenário era como páginas de 

um livro aberto. Eram como três 

'páginas duplas' que ocupavam 

ao todo, incluindo o praticável do 

fundo, 11�m�, com altura máxima 

de �,�0m. As paredes A�, B� e 

C� eram f ixadas umas às outras 

formando um bloco estável. As 

paredes A1, B1 e C1 eram sobre 

rodas unidas entre si por traves 

de metal e f ixas ao bloco anterior 

por for tes dobradiças na esquina das paredes A1 e A�. Quase 

no f im do espetáculo, este trio de paredes sobre rodas se 

fechava em conjunto. A movimentação deste conjunto de 

paredes era menos complexa do que a dos painéis de Festa 

�  Don Juan. Texto de Otavio Frias Filho. Direção e Cenografia: Gerald Thomas. São Paulo, 
199�.

Don Juan - Cia. de Ópera Seca

Don Juan - Cia. de Ópera Seca
Desenhos Luciana Bueno
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do Interior �, show da dupla ser taneja Chitãzinho & Xororó 

(descrita logo abaixo) mas as dimensões operísticas do 

cenário exigiram que a construção fosse realizada por um 

cenotécnico conhecedor dos procedimentos da Caixa Cênica, 

o Pupe, e não por um construtor. Alguém com 'vocabulário e 

sintaxe' como disse Cyro Del Nero em uma declaração sobre 

o assunto.

Em shows  de estrada, que têm estrutura f inanceira 

e de produção, chega-se ao cúmulo de levar a Caixa Cênica 

em si, e nela toda a estrutura de palco; aérea (para Cenograf ia 

e Iluminação), coxias e camarins, ou seja: um teatro portátil 

de dimensões consideráveis. Festa do Interior  é um desses 

casos. Optou-se por um cenário pivotante que lembrava o 

sistema de periactos gregos, mas com duas faces apenas. De 

um lado as tapadeiras colocadas na posição A, semi-abertas, 

indicavam uma f loresta, e na posição B, fechadas, formavam 

um seqüência de casa em formato de U, que lembrava uma 

praça de cidade do interior. Este sistema foi desenvolvido 

especialmente para esta Cenograf ia por um maquinista de 

cinema chamado Pará. As pernas foram estruturadas em 

tubular de alumínio para que f icassem leves e resistentes. 

O sistema de movimentação foi eletricamente comandado 

por um computador, que controlava o tempo e a velocidade 

do giro. Um motor em cada lado comandava uma série de 

roldanas unidas por uma correia de borracha.

�  Festa do Interior Show Musical Chitãozinho e Xororó – Direção: Ney Matogrosso/ Cenografia: 
Luciana Bueno. São Paulo, �00�.

Festa do Interior - Maquete Eletrônica 
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“O construtor constrói e coloca em cima do 
palco as peças construídas. Monta as peças. Ponto 
f inal. O cenotécnico constrói e coloca em cima do 
palco, observa o que resultou, acaricia o que fez, f ica 
até o último momento af inando o cenário, corrigindo, 
dando-lhe toques (...)  até que a cortina se abra. No dia 
seguinte volta para novas af inações.

Ele (o cenotécnico) sabe o que pode render a 
Caixa Cênica e conhece “manobras” cenotécnicas que 
tramam as combinações inf initas de efeitos (...).  Ele 
tem vocabulário e sintaxe.”�

Vários teatros de São Paulo, como o Alfa9 ou o 

teatro Anchieta10 têm a maquinaria da Caixa Cênica equipada 

com sistemas modernos que facilitam em muito o trabalho 

dos maquinistas, mas dependendo do caso, estes sistemas 

não são a melhor opção, portanto, cer tas casas mantém os 

dois sistemas: manual e elétrico. Em �001, o grupo de teatro 

Parlapatões, Patifes & Paspalhões levou aos palcos do teatro 

Anchieta a montagem  Pantagruel11.  O texto se tratava de uma 

jornada na qual o protagonista passava por vários lugares, 

como uma ilha, uma igreja ou um barco atravessando o mar. 

Como recurso cenográf ico foi escolhido a troca rápida de 

cenários via varas maquinadas. Neste caso não foi possível 

usar nenhuma vara acionada por sistemas elétricos, pois no 

8  cyro del nero em entrevista cedida para a autora em 08/0�/�00�.

9  teatro alfa – Construído em 1998. Tipologia Italiana com platéia para 1�0� lugares.

10  teatro anchieta – Construído em 19�� com projeto técnico de Aldo Calvo. Tipologia 
Italiana com platéia para ��8.

11  Pantagruel – Inspirado na obra de François Ralelais – Direção de Hugo Possolo/ Cenografia: 
Luciana Bueno – Produção de Parlapatões, Patifes e Paspalhões. São Paulo, �001.

Pantagruel
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Pantagruel
Decupagem Cenográfica.

Quaff 

silêncio da ação era 

possível ouvir o som do 

motor, o que quebrava 

completamente o clima 

da cena. Para operar as 

varas mecânicas haviam 

dois assistentes, além 

do técnico de palco da casa, que exerciam as funções de 

contra-regra, maquinista e ainda faziam f iguração. Desta 

maneira eles podiam executar várias mudanças de cenário 

à vista do público, completamente integrados na ação do 

espetáculo. 

Mas esta peça, como outras produzidas pelo 

mesmo grupo, não seguiu em temporada, pois seu custo de 

montagem e manutenção se tornou inviável.

Outro bom exemplo de aplicação de mudanças 

rápidas de cenário foi o espetáculo Quaff1� que Gianni Ratto 

projetou para o palco do TBC. Eram três cenários: três cômodos 

que funcionavam um dentro do outro. Sobre um trilho guia 

instalado no piso do palco, corriam dois carros empurrados 

por maquinistas, com peças de cenários montadas, que ao se 

juntarem, formavam um pequena sala (1). A movimentação 

destas peças era feita durante a encenação. Este mesmo 

sistema de troca de cenários é feita também em grandes 

1�  Quaff (Letice and Louvage) – De Peter Shaffer/ Direção: José Renato/ Cenografia: Gianni 
Ratto – São Paulo 1990.

Pantagruel
Desenhos técnicos- Chris Aizner 
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palcos de festivais de música, para permitir a troca rápida 

do equipamento das bandas já pré-af inados e equalizados. 

A diferença é que, neste caso, todo esse sistema é acionado 

eletricamente. O cenário projetado por Gianni Ratto tinha 

sua estrutura toda feita nos moldes clássicos de construção 

cenográf ica, como mostra a f igura ao lado: trainéis armados 

em sarrafo com cobertura de madeira para as peças f ixas, 

e de tecido para as que exigiam movimentação; travessa 

de cabeça para unir dois trainéis; caixa de peso na base da 

estrutura para equilibrar o peso durante a movimentação da 

mesma; travas de ângulo e exemplo de como estruturar uma 

abertura em curva num painel. 

O teatro Anchieta recebeu também um espetáculo 

chamado Velhos Marinheiros1�.  Com estética limpa, havia 

no palco umas duas dezenas de caixotes leves e grandes. 

O fundo do palco era neutro, o piso era de madeira. Toda a 

estrutura da encenação estava no fosso do palco. Os atores, 

em movimento coreografado, deslocavam as caixas criando 

volumes cenográf icos. Várias das entradas e saídas de cena 

se faziam na ver tical. Escondidos pelos caixotes, via alçapões 

disfarçados nas linhas da tábua do chão, os atores se retiravam 

da cena. Solução simples e mágica. 

Este recurso de surgir e desaparecer pelo chão 

é também muito usado por Zé Celso1�, pois a simbologia 

1�  Velhos Marinheiros – Inspirado na obra de Jorge Amado – Direção: Ulisses Cruz/ Cenografia:    
São Paulo, 198�.

1�  zé celso: José Celso Martinez Correa (Araraquara SP 19��). Diretor, autor e ator. 
Destacado encenador da década de �0, inquieto e irreverente, líder do Teatro Oficina, uma das 
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que este movimento suscita é de vital importância para sua 

proposta ar tística. O teatro Of icina não 

é um espaço cênico tradicional, mas é 

historicamente convencionado para a 

cena. Assim sendo, mesmo sem varas, 

rotundas ou bambolinas, ele também é 

uma Caixa Cênica, ou em melhor termo, 

um corredor cênico. Sua maior qualidade 

é, sem dúvida, ser um espaço vivo em 

constante transformação, que acompanha as necessidades das 

encenações ali  propostas. Sua última modif icação, comandada 

por Osvaldo Gabrielle1�, abriu abaixo do piso, em substituição 

a um pequeno fosso de poucos metros quadrados, uma galeria 

que permite aos atores surpreenderem o público em pontos 

inusitados do teatro, efeito similar ao do sistema de alçapões 

e quarteladas da Caixa Cênica à Italiana.

E como último exemplo, a presença dos cenários 

de gabinete ainda hoje nos palcos paulistanos. O espetáculo 

companhias mais conectadas com o seu tempo. Encena espetáculos considerados antológicos, 
tais como Pequenos Burgueses; O Rei da Vela; e Na Selva das Cidades. Nos anos 19�0, vivencia 
todas as experiências da contracultura, transformando-se em líder de uma comunidade teatral 
e das montagens de suas criações coletivas. Ressurge nos anos 1990, numa nova organização 
da companhia, propondo uma interação constante entre vida e teatro. Retirado do link: http://
www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidade
s_biografia&cd_verbete=��� em 09/09/�00�.

1�  osvaldo gabrielle: Nascido em Buenos Aires formou-se me artes plásticas. Desde os 
dezesseis anos trabalhou jnto a importantes diretores do Teatro argentino, relizando máscaras, 
cenografias e figurinos, dando sempre destaque especial ao Teatro de títeres. Em 1980 viaja para 
o Brasil radicando-se em São Paulo.Em 198� funda, e passa a dirigir o Grupo XPTO. Retirado do 
link: http://www.grupoxpto.com.br/osvaldogabrieli.htm em 09/09/�00�.
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Insônia16 do grupo de teatro Le Plat du Jour, era todo passado 

num laboratório improvisado no porão de uma casa. A temática 

era outra, diferente daquela das comédias de costumes 

passadas em casas burguesas: tratava da loucura cômica 

e cruel de duas crianças criadas dentro de um laboratório. 

A Dramaturgia pedia a sensação de clausura. Foi criado 

então, um cenário em U composto de paredes de azulejo em 

perspectiva. Não havia janela, mas apenas uma porta no fundo 

que era mantida  sempre fechada, e apesar de um intervalo no 

desenho das paredes laterais, se alcançava, aliando encenação 

e Cenograf ia, uma cer ta sensação claustrofóbica. 

1� Insônia - De Alexandra Golik, Direção:  Le Plat Du Jour e Alexandre Roit/ Cenografia: Luciana 
Bueno. São Paulo, �00�.

Insônia 
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espaços não convencionados paRa a cena

São muitos os grupos de teatro estabelecidos 
em São Paulo que pleiteiam um trabalho de continuidade, mas 
são raros os que tem o acompanhamento de alguém pensando 
a ar te visual do espetáculo. Esta seria sem dúvida uma boa 
atitude para for talecer nossos técnicos, ar tistas e o próprio 
Teatro: que cenógrafos e f igurinistas errassem e acer tassem 
junto a atores e diretores, e com isso desenvolvessem uma 
linguagem própria. Marcos Pedroso é uma exceção que 
conf irma a regra, seja trabalhando com o Teatro da Ver tigem 
ou com Cibele Forjaz em Woyzeck1.

“Woyzeck. Na primeira montagem nós 
usávamos aqueles 'paletes'  (estrado para base de 
empilhamento de caixas). Eram uns 2.500 paletes. Já 
agora, f izemos uma leitura mais tosca e fomos parar 
numa “olaria”. Chegamos então no tijolo. Mas não 
uma olaria romântica do século XVII I ,  era uma olaria 
moderna, então o ' tijolo baiano' virou matéria prima 
do cenário. Os atores ensaiam com o tijolo, inventam 
coisas com o tijolo e com os materiais anexos: a peneira, 
o carrinho… Estas ações vão gerando a necessidade de 
outras coisas: um buraco que tem terra, um outro uma 
poça d’água.[…] o tijolo baiano trazia também aquela 
cara de favela. Então o cinza e o vermelho da terra são 
as marcas que traduzem o espírito do espetáculo.”2

1  Woyzeck – De Georg Büchner/ Direção: Cibele Forjaz/ Cenografia: Marcos Pedroso – São 
Paulo, �00�.

�  Depoimento de Marcos Pedroso em entrevista a autora em �0/0�/�00�. .
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Marcos tinha o conceito do espetáculo como 

ponto de par tida para o desenho de sua Cenograf ia. Materiais 

eram trabalhados, e a par tir do processo da compreensão 

das suas naturezas, e das possibilidades de relação entre 

estes materiais e o conceito proposto pela encenação, é 

que a Cenograf ia tomava sua forma def initiva. Este modo 

de fazer teatro demanda tempo, é sempre demorado. Foram 

cinco meses em Woyzeck ,  e mais de um ano em Livro de Jó �. 

O cenógrafo e o técnico tinham que estar disponíveis para 

descobrir, aprender e apreender juntos esta nova relação 

entre ocupação espacial, material e forma de realização.

Já Não Escrevi Isto �,  apesar de suas grandes 

proporções, foi realizado em dois meses. Desenhada para um 

espaço livre de uma quadra de esportes do SESC Pompéia, a 

Cenograf ia era composta de � par tes que o público 

percorria ao longo espetáculo. Ocupava 1�00m� 

desde a sala de espera até a última cena. Havia um 

sistema de estações inspirado no Teatro Medieval: 

8 cenários dispostos ao longo de uma calçada de 

��m x �,�m: os fundos de um restaurante, uma 

cruz, o interior de um restaurante, a Santa Ceia, 

os fundos do restaurante reduzido, um cemitério, 

um hospital e uma esquina. Na seqüência do espetáculo a 

�  Livro de Jó – Dramaturgia: Luiz Alberto de Abreu/ Direção: António Araújo/ Ambientação 
Cenográfica: Marcos Pedroso – Grupo Teatro da Vertigem. São Paulo, 199�.

�  Não Escrevi Isto - Texto e Direção de Hugo Possolo/ Cenografia: Luciana Bueno . São Paulo, 
1998.

Não Escrevi Isto

Não Escrevi Isto - Cenário da 'Rua'
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arquibancada, com público 

de no máximo 80 pessoas, 

acompanhava os atores. No f im 

da rua, justamente no cenário da 

esquina, a arquibancada sofria 

um giro de 900, revelando um 

espaço de 1�0m� todo branco, 

em contraste com o clima 

soturno do primeiro espaço. 

Nele os atores avançavam 

sobre a arquibancada que se 

deslocava para trás bem devagar, dando a idéia  de que a 

ação empurrava o público. Toda a movimentação era feita 

por dois contra-regras, e para construir esta arquibancada 

foi chamada uma empresa de engenharia que trabalhava 

com grandes estruturas tubulares. O restante dos espaços 

o espectador percorria a pé: uma Igreja Evangélica que se 

transformava em tribunal, um espaço onírico de passagem 

todo colorido que unia a igreja ao palco f inal, este limpo 

de decoração, deixando transparecer a arquitetura do lugar. 

Esta movimentação desvir tuava a orientação espacial do 

público, que saia sem saber por onde tinha entrado, e qual 

seria a geograf ia do espaço percorrido. Isso era vantajoso, 

porque eles se entregavam com mais facilidade à história e 

à vivência teatral. A estrutura dramatúrgica era teatral, mas 

a realização desta Cenograf ia, em termos de produção, se 

aproximou muito das realizações de eventos. Para execução 

Não Escrevi Isto
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da estrutura de madeira foi preciso recorrer a alguém que 

tivesse equipe e experiência em construção rápida e no local. 

O que garantiu a estética teatral foi o acabamento. O grupo 

tinha a plástica de seus espetáculos baseada em contrastes 

de luz e cor, formas for tes e essenciais cobertas de muita 

textura. Este conjunto eles chamavam de “Teatro Sujo”. Para 

adereços, pintura, revestimento e texturas, foi organizada 

uma of icina de com 1� integrantes que executaram todo o 

trabalho.

Os trabalhos aqui citados tinham uma outra 

característica, que era a utilização de espaços não 

convencionados para a cena. Com isso, não apenas materiais, 

mas o modo de operar o espetáculo, tinham que ser revistos 

a cada montagem, com o agravante de que as funções de 

maquinaria (operação da Cenograf ia) e contra-regragem 

(operação dos objetos de cena) eram exercidas, muitas 

vezes, pelos próprios atores. Também estes prof issionais, 

maquinistas e contra-regras, deveriam ser criativos e livres 

em seus inventos. Cabia ao cenógrafo e aos cenotécnicos 

criarem formas práticas de montagem e operação, possíveis 

de serem executadas durante o espetáculo e até em cena 

aberta, fazendo assim parte da encenação. 

Não Escrevi Isto
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ciRco-teatRo

A  inf luência náutica nas Artes Cênicas aparece 

também num outro sistema ar tístico: o Circo. A imagem de um 

circo se assemelha a uma nau emborcada, com seus mastros 

e mastaréus espiados com cabos, e suas velas no papel dos 

'panos' que compõem a lona. Os nós, as laçadas, os sistemas 

de contrapeso e giro; muita coisa está preservada nas mãos 

destes ar tistas que hoje aliam antigos conhecimentos aos 

modernos equipamentos vindos de áreas como o alpinismo e 

o para-quedismo e outros, como alega Rodrigo Matheus�:

"Tem materiais que vão surgindo no mercado 
que as artes vão absorvendo. Sim, (é possível fazer um 
paralelo entre as técnicas do Teatro e do Circo) pela 
natureza estética do meu trabalho, eu fui juntando 
as coisas, os princípios. Por exemplo na cena f inal do 
Moby Dick que a gente fazia o Eugênio sair voando, é 
um sistema de contra-peso Principio básico das varas 
de teatro, só que claro, pendurado de uma maneira 
circense, com f ita, com roldana, com mosquetão."�

Os espetáculo de inf luência circense, pelo caráter 

� Rodrigo matheus: diretor, ator e circense. formado em artes circenses pela circo escola 
picadeiro de São paulo e fool time circus arts da inglaterra, Rodrigo matheus iniciou sua 
carreira teatral em 1978 e  sua  carreira  circense  em 1985. como professor de técnicas 
circenses aplicadas ao teatro, além de várias oficinas ministradas pelo brasil, Rodrigo matheus 
é professor convidado do circus Space, de londres, circus oz e flying fruit flys da austrália,  
do  ballet  da  cidade de São paulo  e  da  escola  livre  de teatro  de  Santo  andré. Retirado 
do link: http://www.circominimo.com.br/gerais/rodrigo_port.htm em 07/09/2002.

� Rodrigo Matheus em entrevista cedida a autora em março de �00�.
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de seus ar tistas, que criam seus próprios números e são 

responsáveis pelos seus 'aparelhos',  gera a facilidade destes 

em acumular e manter vivos conhecimentos de operação e 

montagem cênicas, como as técnicas de mastros, panos, 

roldanas, vôos e nós. Ao olhar um circo, mesmo o moderno 

Cirque du Soleil,  podemos nos enganar e pensar que não há 

Cenograf ia. A Cenograf ia do Circo é a ocupação do espaço 

global, que poucas vezes é tão bem aproveitado. O Circo 

ocupa o espaço tridimensionalmente. Aéreo, e com seu 

piso em formato circular, encenar ali  é quase como encenar 

dentro de uma esfera. Diferente do cubo frontal da caixa à 

italiana tradicional, que coloca o público como espectador 

de uma tela, as manifestações circenses buscam se colocar 

no centro da encenação, com o público ao seu redor, assim 

como era o Teatro inglês do século XVI – Elisabetano. Em 

História de Pescador �,  adaptação livre do livro 'O velho e 

o Mar',  de Ernest Hemingway, o palco era uma piscina onde 

o protagonista navegava em um pequeno bote de f ibra de 

vidro. A Natureza e a Providência Divina eram representadas 

por um grupo de circenses encarapitados em uma grossa e 

pesada rede feita de cordas e presa no teto, fazendo as vezes 

de urdimento. As paredes foram todas revestidas de tecido 

de malha elástica azul (Lycra)  e as águas da piscina-coberta 

ganharam profundidade, porque um enorme 'lençol'  feito de 

um grosso plástico preto foi acomodado no fundo, deixando 

�  História de Pescador – Baseado no livro O Velho e o Mar de Ernest Hamingway/ Direção: 
Rodrigo Matheus/ Cenografia: Luciana Bueno – São Paulo, �001.

Formato Elisabetano 
ou Isabelino

Naumáquia e 
Cenografia de 

História de Pescador



1��

História de Pescador 
Desenhos Técnicos - Chris Aizner

História de Pescador

tudo escuro e retirando as marcas das raias de natação. Desta 

maneira uma piscina semi-olímpica ganhou status  de mar, 

efeito f inal que, em escala bem menor, lembrava as antigas 

Naumáquias. 

A maquinaria do espetáculo era toda exposta. No 

início do espetáculo os ar tistas representavam 

os habitantes de um vilarejo. Enquanto o 

barco do protagonista se afastava da praia, 

eles subiam aos céus utilizando cordas e um 

aparelho de escalada 

chamado ascender. 

Neste equipamento 

havia um mosquetão8, 

e o barulho resultante 

desta subida nos 

fazia ouvir o som de 

muitos caranguejos 

se afastando. Esta 

era uma cena originalmente técnica - os ar tistas precisavam 

ocupar suas posições na rede acima da piscina - mas se tornava 

extremamente poética e necessária para a narrativa. 

8  Peça metálica: elo com abertura e trava destinada a unir um ponto móvel a um ponto 
de ancoragem (cordas, laço e argolas). Equipamento de segurança usado principalmente por 
alpinistas e trabalhadores da construção civil.

Mosquetão
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Em Babel 9,  outro espetáculo da mesma equipe, 

a premissa espacial foi diferente. Por três telões dispostos 

em U, imprimiu-se ao mesmo tempo, a sensação interna e 

externa de prédios urbanos. Pela luz 

e pela transparência, o cenário se 

transformava. Ele foi projetado para 

ocupar qualquer espaço que pudesse 

receber o tecido: um galpão, um teatro, 

uma viga. O mais importante era a 

altura mínima de 8 metros. No trabalho 

com o Circo, seja ocupando espaços 

arquitetônicos específ icos, seja um sistema independente 

possível de ser montado em lugares com pouca infra-estrutura 

cênica, f ica evidente a indissociável relação entre técnica e 

ar te, entre técnica e plástica. 

a Rua

A  ligação entre encenação, espaço de encenação, 

Cenograf ia e Realização Cenográf ica, cria uma rede f irme e 

maleável. A Cenograf ia é tão intimamente ligada à encenação, 

que muitas vezes se perde dentro dela, o que faz com que seu 

sentido mais puro se esvanessa, ou até que ela seja confundida 

com o próprio cenário. Mesmo que se queira, não é possível 

9  Babel – Criação e Direção: Rodrigo Matheus/ Cenografia: Luciana Bueno - �00�

Babel
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determinar uma fórmula ou uma receita para o funcionamento 
da relação entre encenação, espaço cênico, Cenograf ia e 
Realização Cenográf ica. Basta dizer que a relação entre estes 
elementos sempre existirá, com mais ou menos ciência de seus 
realizadores. Frases como: “Não tem Cenograf ia. É espetáculo 
de rua.”, ou “Não tem Cenograf ia, só tem um tapete no chão e 
uns banquinhos” são equivocadas. A rua é a Cenograf ia e seus 
elementos - postes, bancos, semáforos, árvores e fachadas - 
os cenários. Esta foi a opção estética daquele ar tista. Quando 
Peter Brook af irma que qualquer lugar é lugar, ele não está 
eliminando com isso o conceito de Cenograf ia. Ela estará 
presente no pensamento do dramaturgo, como no caso de 
Beckett, que destrincha os elementos da ação de tal forma, 
que por vezes um objeto ou uma parte do corpo tem maior 
responsabilidade na comunicação da obra do que o ator, a 
personagem, ou o texto. Assim chegamos ao despojamento 
total, a encenação ao ar livre. Despido do edif ício, esta forma 
ancestral de acontecimento cênico não vê separação entre 
fazer e ser. Sem coxias para se esconder não há truques, e se 
houver, deve-se admitir o seu desvelar. Não há boca de cena, 
não há fosso e elevadores, nem efeitos de luz; não há câmeras 
nem efeitos digitais que burlem a percepção do espectador. 
Tudo é feito aos olhos crus do público. A proposta do jogo 
teatral deve ser clara e honesta. Ainda assim as surpresas da 
encenação têm que ser guardadas em algum lugar: dentro de 
um barril,  atrás de biombos ou até em uma pequena mala. No 

espetáculo Pelada na Rua10 havia uma mala da qual surgia todo 

10 Pelada na Rua – Texto e direção: Alexandre Roit. São Paulo, �00�.

Pelada na Rua
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o acontecimento teatral. No início ela servia para demarcar 

o espaço cênico. O ator chegava, se colocava, abria a mala 

e começava a se maquiar. De dentro dela saíam um coador 

de café, facas de malabares, a trave de um gol, uma bola de 

futebol e até um trombone. Já em Luna Parke11 foi construído 

ao fundo um pequeno cubo, que servia de entrada e saída 

de cena, ladeado por dois espaços cilíndricos fechados em 

cima por guarda-chuvas decorados como num carrossel. O 

espaço cênico era demarcado com uma grande lona circular, 

desenhada e pintada. Atrás deste pequeno cenário, dois atores 

se transformavam em várias personagens, habitantes deste 

pequeno parque de diversões. Diferente de Pelada na Rua, 

em que a proposta da encenação era que o espaço cênico 

fosse realmente a rua, a encenação de Luna Parke pretendia 

levar o espectador a outro lugar. Por isso que, respeitando a 

praticidade exigida pelo Teatro de Rua, o projeto cenográf ico 

trazia maior elaboração espacial e plástica.

a teLa 

“Quanto à procura da estranheza, da 
surpresa, da magia, quem teria a coragem de af irmar 
que o público contemporâneo não se interessa mais por 
elas? […] Cabe apenas observar que o surgimento do 
cinema tornou o público exigente. Não é que ele espere 

11  Luna Parke - Concepção: La Mínima/ Direção: Chacovachi / Cenografia: La mínima e Luciana 
Bueno. São Paulo, �00�.

Luna Parke
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do teatro o que este não tem meios para lhe dar. Ele não 
pede ao teatro que imite desengonçadamente o cinema, 
mas que invente meios e formas de encantamento de 
que o cinema não possa apoderar-se. Coisa que o teatro 
levou, aliás, um certo tempo para compreender.”�2

O Teatro em São Paulo sempre andou lado a lado 

com o Cinema, Feiras e Eventos, sendo assim tem-se que levar 

em consideração a ampliação e a diversif icação do mercado 

da Cenograf ia ao longo do século XX. Estes outros meios 

absorveram prof issionais e ar tistas nascidos no Teatro. A 

sempre pouca verba, par ticular ou pública, destinada a esta 

ar te, forçou estes prof issionais a uma constante adaptação. 

Criaram-se novos pensamentos relacionados à técnica e à 

plástica cênica. A Cenograf ia e a Cenotécnica, passaram a ser 

realizadas em outras bases e difundidas em outras mídias.

O Teatro em cer to momento de sua evolução 

plástica buscou maravilhar visualmente o público. Para isso, 

tudo deveria parecer mágico. A regra era não revelar o truque 

para que o público acreditasse naquele universo criado pela 

encenação como sendo uma verdade incontestável. Por isso 

toda a maquinaria foi escondida nas entranhas do palco: coxias, 

fossos, espaço aéreo, urdimento. Toda a técnica foi jogada 

para trás do proscênio, criando uma tela emoldurada pela 

boca de cena. Foi diante deste teatro, que buscava reproduzir 

a vida com f idelidade no auge do Teatro Realista, que nasceu 

1�  roubine, Jean-JaCques. A Linguagem da Encenação Teatral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1998. (pg.1�1/1��)

Treliça

Box Trus

Estúdio - grid do teto
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o Cinema, e fur tou deste a excelência. A cinematograf ia 

tem maior liberdade de composição de imagem, e o olho da 

câmera, único e dinâmico, coloca cada espectador no 'lugar 

do Rei',  ampliando as coxias e permitindo que se esconda toda 

maquinaria, todos os truques espetaculares da encenação, 

com muito mais propriedade do que o Teatro jamais fará.

Enquanto no Teatro temos uma convenção na 

qual o público aceita, num palco de 100m�, a representação 

de uma vila de 1000m�, na tela é realmente possível enganar 

o espectador comum. Podemos nunca saber se determinada 

cena foi feita em estúdio, pintura, chromakey1� ou locação. O 

estúdio de gravação e f ilmagem tem seu fundamento na Caixa 

Cênica à Italiana de formato mais barroco, e o Cinema e a 

Televisão, as ar tes cênicas da tela, utilizam o fundamento dos 

inganni  e milagres como ninguém. Um estúdio é pintado de 

preto, rodeado por um fundo inf inito equivalente a pernas e 

rotundas, tem um for te grid em boa altura no teto, e que permite 

a instalação de todo tipo de luz e traquitanas cenográf icas, 

equivalente a um urdimento. É como se trabalhássemos dentro 

do palco com a cor tina fechada. A constante mudança de 

orientação do olho do espectador através do cor te de cena, 

foco e enquadramento, reorienta também a técnica e seus 

1�  Toniett, Leandro, Análise de Algoritmos para Chroma-Key, Monografia, São Leopoldo -�000. 
“Chroma-key é uma técnica de computação gráfica (na área de processamento de imagens) muito 
utilizada em estúdios virtuais que é um processo de seleção de objetos (ou personagens) de uma 
imagem, de forma a “eliminar” o fundo desta imagem (que deve ser de uma cor constante), para, 
noutro momento, combinar uma outra imagem, chamada de imagem de fundo (background), a 
fim de produzir uma nova cena. “Conceitualmente, a operação de chroma-key é simples: sobrepor 
no foreground (imagem primeiro plano) o background (imagem de fundo), nos lugares onde o 
foreground possui uma cor particular, conhecida como cor-chave (key color)”

Aplicação de cromakey
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prof issionais. No lugar de trabalhar em escala teatral, na qual 

os cenários têm que ser feitos por inteiro, no cinema pode-

se trabalhar em escala fotográf ica, podendo ser construídas 

apenas par tes dos cenários, pois a câmera permite escolher o 

segmento dos atores e da cena a serem mostrados. No Teatro 

a geograf ia da Dramaturgia deve ser igual a do desenho do 

cenário, ou seja o cenário sempre está por inteiro, mesmo 

que ele seja, uma parte de um objeto. 

 Em Unglauber1�,  espetáculo de Gerald Thomas, 

havia a asa de um avião: por mais que ela sugerisse a presença 

do aeroplano por inteiro, sabíamos que apenas a asa estava 

efetivamente construída ali.  No Cinema a geograf ia da 

Dramaturgia pode diferir completamente do espaço cênico 

utilizado, de modo que f ica muito dif ícil  (ou impossível) para 

o espectador perceber as mudanças de tipos de cenário. A 

geograf ia pode ser fragmentada. No f ilme longa-metragem 

Acquária1�,  as cenas externas de maior amplitude foram 

f ilmadas no deser to do Atacama, no Chile, e as cenas 

externas de plano médio foram f ilmadas em uma tenda de 

�0m x �0m adaptada para estúdio, localizada na cidade de 

Valinhos, interior de São Paulo. A ruína de um farol que 

aparece no f ilme, foi registrada em duas locações diferentes: 

no estúdio e no deser to. No primeiro, o farol foi construído 

1�  Unglauber - Direção e Cenografia: Gerald Thomas – São Paulo, 199�.

1�  Acquária – Direção: Flávia Moraes/ Direção de Arte: Tulé Peake/ Cenografia: Marcelo Larrea/ 
Pintura de Arte: Bia Pessoa e equipe - Marcos Sachs e equipe/ Coordenação de Arte: Isabel Gouvea 
– Brasil/Chile, �00�.

Deserto do Atacama
Cenário do Farol 

no estúdio/SP

Estúdio São Paulo

Deserto do Atacama

Cenário do Farol 
no estúdio/SP
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em tamanho real,  mas foi dividido em � pedaços. No Chile, 

ele foi construído sem divisões, mas numa escala menor, o 

que colaborava com a sensação de profundidade. Isso só foi 

possível porque na cena não existir ia confronto com a f igura 

humana, o que nos revelaria o seu tamanho de fato. 

Daqui em diante serão usados muitos dos 

procedimentos técnicos do f ilme Acquária   como exemplo de 

Realização Cenográf ica, por ser considerada a Direção de 

Ar te deste f ilme, de suma importância plástica para o Cinema 

Brasileiro. Este foi sem dúvida o maior f ilme de f icção já 

feito em São Paulo e no Brasil  até hoje. Para um tempo futuro 

em que não havia mais água no planeta, um mundo teve que 

ser criado. A maioria dos objetos usados no f ilme tiveram 

que ser efetivamente projetados e construídos com material 

'v irgem', ou reconstituídos a par tir  de material  reciclado. 

Para que a sensação de amplitude desér t ica 

fosse preser vada,  foi  construído no estúdio b  um ciclorama. 

Para este estúdio 

foi  destinado 

o conjunto de 

cenár ios relat ivos 

a casa dos 

p r o t a g o n i s t a s : 

interna,  externa 

e uma área de 
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'quintal '.   Vale  obser var  que o ciclorama num Teatro é móvel, 

e  no Cinema ele  faz par te das estruturas f ixas do estúdio. 

Neste caso,  o fundo inf inito foi  colocado no alto do tra inel, 

e  neste foi  pintado um deser to em profundidade.  Para que 

o efeito desta pintura em profundidade funcionasse,  sem 

causar  estranheza v isual  na captação da imagem obtida pelo 

conjunto dos elementos construídos e do fundo pintado,  foi 

preciso quebrar  a  l inha cr iada entre a  base do ciclorama e 

o piso do estúdio.  Foi  feito então um conjunto de pedra e 

montes de areia ,  de f ibra de v idro e resina recober to de 

areia ,  dispostos ao largo do quintal.

Toda a pintura de ar te deste f ilme teve uma 

atenção especial, tanto da equipe de reprodução pictórica 

como da equipe de revestimento e acabamento. No caso do 

ciclorama do estúdio B, a imagem foi cuidadosamente criada a 

par tir das paisagens do deser to do Atacama e calculadamente 

desfocada para gerar a ilusão de profundidade 

Não foram usados no acabamento dos diferentes 

cenários do f ilme apenas os materiais regulares de pintura: 

tinta PVA, acrílica, esmaltada ou cal. Segundo Bia Pessoa1�, 

pintora de ar te responsável por todo o acabamento do f ilme, 

para se obter as texturas desejadas foi feita uma pesquisa de 

novos materiais e novos procedimentos de sua utilização. O 

brilho característico das pedras e cristais de sal do deser to 

1� bia pessoa: Artista plástica, formada em Geografia, atua como pintora de arte nas área de 
cinema, publicidade, eventos e decoração.

Estúdio B - Quintal
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do Atacama foi conseguido colocando junto da mistura de 

tinta, massa e areia, a mica em pó1�, em pedaços pequenos 

e em lâminas. Todo o revestimento das paredes das casas 

foi feito com uma mistura de cal, areia pigmentada e terra 

de diversas cores, que dava o efeito de paredes de barro 

seco e envelhecido. Para a ferrugem foi utilizado massa de 

pó de serragem pigmentado e cola. Mas mais importante 

que a uti l ização de um material incomum, é a descoberta 

de sua uti l ização e a sistematização de um procedimento. 

Vimos aqui uma repetição: como na 'biblioteca' da Trilogia 

Kafka ,  a argamassa (cimentcola) foi uti l izada diretamente 

para a obtenção do efeito de concreto. Com isso foi 

possível identif icar uma tendência. A pintura cenográfica 

moderna buscou dar volume a pintura. Os olhos treinados 

do espectador exigiram mais elaboração visual, e a textura 

trouxe a possibil idade de uma volumetria fina, que se bem 

iluminada, imprimiria veracidade a imagem. Em tempos 

antigos, se resolveria o caso buscando imitar o revestimento 

desejado através da pintura, no caso imitando o concreto. 

A maior diferença da técnica de Realização 

Cenográf ica construtiva do Teatro para o do Cinema é a leveza 

e a praticidade de sua estrutura. No Teatro os cenários têm 

uma vida mais prolongada. Uma temporada de Teatro, dura 

1� mica: É um grupo de minerais filossilicáticos, com a característica ser um empilhamento 
de folhas finíssimas, que podem ser destacadas facilmente. A mica branca é a muscovita; A mica 
pode ser encontrada com o quartzo em muitos sedimentos nas praias, nos fundos e margens de 
rios e lagos. A mica também é um grupo mineral muito comum nas rochas da crosta continental 
e constitui fundamentalmente granitos e gnaisses.

Processo de 
pintura do interno 

do farol.

1 �

�

Interno do farol
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três, seis meses, um ano ou mais. Durante este tempo o cenário 

deverá ser desmontado e montado inúmeras vezes. No Cinema, 

diferentemente, a utilização de um cenário pode durar de um 

dia a no máximo algumas semanas, e não precisará nunca 

sair do lugar. Isso torna a Cenograf ia de Cinema mais pesada 

e sólida. Por tanto, quando um cenotécnico de Cinema assume 

um trabalho de Cenograf ia de Teatro ele deverá compreender 

esta diferença entre a natureza da encenação teatral e da 

cinematográf ica. Bem como o pintor de ar te deve levar em 

consideração o meio pela qual sua pintura será captada. A 

olho nu ou via câmera; película ou digital?
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efeitos cenoGRáficos

O Cinema, hoje em dia, é terreno fér til  para 

os grandes efeitos, sejam eles produto da tecnologia 

computadorizada ou das traquitanas desenvolvidas dentro 

dos sets  de f ilmagem. É neste meio que encontramos os 

maquinistas, os pintores de ar te e os aderecistas desenvolvendo 

e realizando suas idéias engenhosas, reproduzindo a realidade, 

criando texturas. 

Em Acquária  havia um cenário que era chamado de 

'Casa de Závos',  que consistia em uma grande caixa localizada 

na ponta de um penhasco em eterno balanço. Externamente 

foi feita uma combinação de imagens: A paisagem captada 

no deser to do Atacama e a construção e 

animação digital da casa. Internamente ela 

era uma 'caixoteca':  prateleiras cheias de 

caixas que continham sonhos. O público 

deveria perceber a movimentação pela 

ação dos atores e pelo escorregar da 

caixas, de uma lado para o outro. Para 

resolver este entrave cênico pensou-se, 

inicialmente, que bastaria que a câmera 

se movimentasse dando a sensação de 

balanço, mas o efeito não funcionou. Não 

era possível coordenar uma  movimentação 

Sistema hidráulico do 
Cenário da Casa de Závos
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convincente entre os atores e as caixinhas. Tudo parecia falso. 

A equipe técnica e de criação chegou então a conclusão de 

que o cenário deveria mesmo se mexer, tornando real a ação 

dos atores e das caixinhas. Para isso foi preciso assentar um 

contrapiso numa área coberta que foi chamada de estúdio 

C. Sobre ele foi criado um piso de ferro/palco montado num 

sistema pneumático com movimentação lateral. Se aplicada 

em um contexto aquático, esta solução pode ser comparada à 

maquinaria de Africana .

Outro efeito muito usado é a chuva e efeitos 

com água em geral, como cachoeiras e cascatas. No cinema 

naturalista eles são feitos com água. Em São Paulo existem 

alguns prof issionais que realizam este efeito: um deles é 

o Martão18, que trabalhou na cena 

do sonho de Acquária .  Este era um 

cenário que tinha uma grande área 

coberta por um espelho d'água raso 

que servia de palco para bailarinos. 

Para resolver esta cena, foi construída 

ao ar livre uma piscina com o fundo 

coberto de borracha para a segurança 

dos bailarinos. Havia também um olho d'água que surgia 

formando uma cascata. Para isso foi usado um sistema idêntico 

ao descrito no procedimento ao lado. Para o efeito de chuva foi 

18 martão: Vagner Aparecido Martão: Bombeiro por profissão se envolveu no cinema fazendo 
segurança de efeitos perigosos no set de filmagem cuidando para que ninguém se machucasse, 
nem equipe, nem elenco nem o equipamento de câmera. Hoje, ele mesmo produz efeitos de fogo, 
água e ainda trabalha com segurança corporal. 

Cenário Interno da 
'Casa de Závos'
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utilizado um equipamento composto por bombas, mangueiras 

e sprinklers.  O sistema de escoamento foi feito naturalmente: 

a água saia do cenário e corria pela encosta sendo absorvido 

pela terra. 

No teatro também se usa água para fazer chuva, 

mas num esquema diferente. Em Avenida Dropsie19,  realizada 

no palco do Teatro Popular do Sesi, havia uma linha de chuva 

paralela a boca de cena. Ela funcionava num esquema contínuo 

de circuito de água: uma f ileira de quarteladas foi substituída 

por uma linha de piso em grade. Abaixo dela no fosso do palco, 

havia uma piscina que armazenava a água, que era enviada, 

via bomba elétrica, para um cano longitudinalmente furado, 

localizado acima da boca de cena, que deixava a chuva cair, 

e assim fechar o circuito quando alcançava a grade no piso 

do palco. Esse é um sistema trabalhoso, impossível de ser 

executado em teatros que não possuem fosso. Uma solução 

que apenas depende de urdimento, é 

a chuva de garrafas PET picada, como 

aconteceu em Ladrão de Frutas�0 

levado no palco do teatro Anchieta, no 

SESC Consolação. A Cenograf ia trazia 

como representação de árvores, uma 

estrutura de canos de metal e cordas: 

um sobre palco aéreo. Em determinado 

19 Avenida Dropsie – Direção e roteiro: Felipe Hirsh/ Cenografia: Daniela Thomas. São Paulo, 
�00�.

�0 Ladrão de Frutas – Direção: Rodrigo Matheus. Cenografia: Liu

Ladrão de Frutas
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momento caia uma chuva. O sistema usado foi idêntico ao da 

f igura ao lado. A diferença é que no lugar do papel picado 

usado para parecer neve, foram usados pedacinhos de plástico 

recortados de garrafas PET. Este material tem a característica 

de som, peso, volume e brilho de gotas de água, e quando 

caíam no chão ricocheteavam como pingos de chuva.

Dos efeitos de cena ligados a cordas e roldanas, 

os vôos são os que exigem mais força, sutileza de operação 

e segurança. Os teatros à Italiana foram instalados em 

profusão pelo Brasil  mas o conhecimento de seu sistema e 

a plena utilização criativa de seus recursos nunca foi uma 

norma, muito menos em São Paulo. Com exceção de algumas 

iniciativas espetaculares, a norma da maquinaria do início do 

século XX consistia em fazer trocas de telões e abrir e fechar 

cor tinas. Por tanto os conhecimentos mais complicados nunca 

se f ixaram no elenco de procedimentos da Caixa Cênica de 

São Paulo. Quando o Teatro f inalmente se prof issionalizou e 

começou a propor uma criação genuinamente paulistana, os 

teatros utilizados já não levavam a tipologia tradicional do 

teatro à Italiana o que fez com que estes conhecimentos se 

perdessem de vez entre os realizadores teatrais. Por tanto o 

que normalmente se vê é o içamento de pessoas, a 'levitação', 

que exige apenas o sistema ver tical de contrapesagem aliado 

a um sistema de segurança, como se vê em uma das cenas 

f inais de Pantagruel.  Hoje em dia quando uma encenação 

pede efeitos aéreos, é no Circo-Teatro que a produção vai se 

apoiar. Em Moby Dick,  da Cia. Circo Mínimo, havia um ator 

Moby Dick

Pantagruel
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que era arremessado para fora do barco:

 "  É um sistema de contrapeso, com �20kg de 
areia para contrabalancear um ator de quase �00kg 
em subida rápida. Só que no começo do espetáculo este 
peso tinha que estar lá em cima, não tinha o ator pra 
contrabalançar. Então eu colocava o peso de areia no 
chão colocava o moitão lá em cima e puxava, puxava, 
puxava até o moitão entrar na posição. (...)  Então o peso 
f icava lá em cima sustentado pelo moitão. O sistema de 
moitão é feito com dois conjuntos de roldanas que se 
abrem e se fecham. Um ponto sempre f ixo, normalmente 
o chão, e outro móvel no objeto que se quer sustentar. 
Então quando eu soltava o moitão, ele vinha rápido até 
encontrar o peso do Eugênio, ralentava o movimento e 
ele f icava pendurado no ar."2�

Foi também Rodrigo Matheus que desenvolveu e 

dublou Raul Cortez no vôo do espetáculo Drácula��. Neste 

caso o sistema era muito próximo do exemplif icado na f igura 

ao lado.

Todos esses procedimentos descritos até aqui 

comprovam a competência da Realização Cenográf ica 

Paulistana em responder prontamente aos mais diversos 

pedidos da encenação contemporânea, propondo soluções 

criativas e funcionais, embora não estejam sistematizadas em 

lugar nenhum, seja ele um espaço cúbico de encenação, seja 

�1 Rodrigo Matheus em entrevista cedida a autora em Março de �00�.

�� Drácula: De Hamilton Deane e John Balderston / Direção: Gianni Ratto/ Cenografia: Gianni 
Ratto e Isabel Sobral. São Paulo 198�.
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um livro, ou a cabeça de algum competente cenotécnico. Hoje 

a Realização Cenográf ica está muito além da Caixa Cênica, 

sobretudo aquela à Italiana. Ela está disseminada por todos 

os espaços cênicos da cidade exigindo que o ar tista e o 

prof issional da área cenográf ica permaneçam sempre atentos 

e em contato com seus pares. O que não invalida a necessidade 

de uma sistematização deste conhecimento através do melhor 

preparo de base dos nossos técnicos realizadores, que apenas 

pelo talento e pela perseverança suprem as lacunas de sua 

formação.



1�0

conSideRaçõeS finaiS
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D iante do estudo técnico e da identif icação 

histórica comparativa dos procedimentos cenográf icos 

apresentados neste texto, é possível observar os seguintes 

comportamentos relativos à Realização Cenográf ica na cidade 

de São Paulo:

A Realização Cenográf ica Paulistana pode 

ser sintetizada tomando-se por referência três momentos 

históricos: os cenários de tecido e papel a par tir de 1911, 

os anos �0 e �0 marcados pela tridimensionalidade de sua 

produção, e os anos �0 e �0 com seu despojamento construtivo 

característico. 

Dos três momentos, o primeiro é o único que 

carrega em si a plenitude da tipologia da Caixa Cênica à 

Italiana, no que se refere aos sistemas de procedimentos 

cenográf icos construtivo e operacional. A chegada da terceira 

dimensão aos palcos do TBC nos anos �0, não foi capaz de 

preservar o sistema operacional da realização cenográf ica 

(maquinaria), já que o palco do teatro, como já mencionado 
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anteriormente, não era nem de per to um modelo de Caixa 

Cênica à Italiana. A mais promissora proposta cênica até 

o momento - com sua produção ar tística e sua estrutura 

técnica prof issionalizada reguladas por um aporte ecônomico 

sistemático - contribuiu principalmente para a modernização 

do sistema construtivo de realização cenográf ica paulistano 

(cenotécnica). A contundência necessária às encenações dos 

anos �0 e �0, pediu uma nova tipologia para o edif ício teatral, 

cada vez mais distante daquela que foi o nosso ponto de 

par tida. Na construção de uma nova proposta de encenação, 

utilizaram-se novas e par ticulares formas de ocupação do 

espaço cênico, cada uma delas adequada à sua obra, recursos 

e métodos. Essa contundência também exigiu a criação de uma 

Cenograf ia mais simbólica: mais conceito e menos cenário, 

bem ilustrado pelas propostas do Of icina e do Arena.

Os sistemas operacional e construtivo, por sua 

vez, tomaram rumos diferentes: por mais que durante a 

década de 80 mais teatros à italiana tenham surgido, o sistema 

operacional da Caixa Cênica à Italiana em sua plenitude já 

não fazia par te do repertório dos técnicos, já que também as 

propostas de encenação paulistanas vieram ao longo das duas 

décadas anteriores, prescindindo desses recursos cênicos. 

O sistema construtivo por sua vez, ocupou novos espaços. 

Absorvidos por outras mídias - como Televisão, Cinema e 

Eventos - os técnicos levaram consigo seus conhecimentos, 

adaptando-os na medida da necessidade, e em conformidade 
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com os novos ambientes. Isso nos conduz à impossibilidade de 

normatização de um sistema de procedimentos operacionais 

que seja comum à realização cenográf ica contemporânea na 

cidade de São Paulo, o qual deve ser repensado a cada nova 

montagem.

Recuperando então o que foi dito no f inal do 

capítulo �, acreditamos que todos esses procedimentos, 

localizados em várias formas de manifestação cênica, 

comprovam a competência da Realização Cenográf ica 

Paulistana em responder prontamente aos mais diversos 

pedidos da encenação contemporânea, propondo soluções 

criativas e funcionais, embora não estejam sistematizadas em 

lugar nenhum, seja esse lugar um espaço cúbico de encenação, 

seja um livro, ou a cabeça de algum competente cenotécnico. 

Hoje a Realização Cenográf ica se encontra muito além da Caixa 

Cênica, sobretudo aquela à Italiana. Ela está disseminada por 

todos os espaços cênicos da cidade, exigindo que o ar tista e o 

prof issional da área cenográf ica permaneçam sempre atentos 

e em contato com seus pares. O que não invalida a necessidade 

de uma sistematização deste conhecimento através do melhor 

preparo de base dos nossos técnicos realizadores, que apenas 

pelo talento e pela perseverança suprem as lacunas de sua 

formação.
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de cenoGRafia e cenotécnica1



1��

a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ABRAÇADEIRA: Peça de metal em vários modelos para 
fixação ou conexão de elementos e peças. Utilizados na 
amarração de varas e outros equipamentos cenográfi-
cos.

ADERECISTA: Profissional que executa as peças decora-
tivas e/ou os adereços cênicos do espetáculo. Faz escul-
tura, entalhe, molde em gesso, bonecos etc.

ADEREÇOS: Acessórios cênicos de indumentária ou deco-
ração de cenários. Objetos de cena.

AFINAÇÃO: Na cenotécnica é o ajuste das varas ou peças 
de vestimenta cênica para nivelamento de suas alturas e 
distâncias, geralmente efetuado através da correção do 
comprimento de cordas ou cabos de aço, esticadores e 
alinhamento de cadarços ou barras.

ALABAÇA: Pedaço de madeira com cerca de 1m, usado 
para fazer a emenda de duas partes de um longo sarra-
fo. Pode ser também a emenda de uma vara, uma ameri-
cana ou um elemento cênico.

ALÇAPÃO: Abertura do chão do palco, dissimulada 
aos olhos dos espectadores, para encenar efeitos de 
aparição e desaparição de atores ou objetos cênicos. 
alçapão: Espaço aberto em qualquer parte do piso do 
palco que possibilita o uso do porão para entradas e 
saídas de cena, tanto de artistas como de material ce-
nográfico.

ALDRAVA: Tranqueta de metal com que se fecha a porta, 
com dispositivo que permite abrir e fechar por fora. Um 
tipo de tranca ou fechadura.

AMARRAÇÃO: É a fixação final do cenário. Depois de o 
cenário estar de pé, colocado no lugar, faz-se a amar-
ração, usando-se pedaços de sarrafo, esquadros, mãos 
francesas etc., para que o cenário não balance. Mais 
comum em cenários de gabinete.

AMERICANA: Estrutura geralmente de madeira, feita em 
forma de treliça, onde se penduram cenários ou cortinas. 
Normalmente ela tem um comprimento longo e uma lar-
gura aproximada de �0cm. Corresponde a uma vara, só 
que estruturada para receber mais peso ou vencer grandes 
vãos.

aplique: Peça aplicada sobre outra. Elemento ornamental 
ou de decoração.

APONTAR: Aponta-se um prego quando ele não é enterrado 
até o fim. O prego fica com a cabeça uns �mm para fora, 
facilitando a sua retirada quando necessário. Muito usado 
quando o cenário ainda não está fixado, ou quando tem-se 
que montar e desmontar o cenário muitas vezes por se-
mana.

ARARA: Uma estrutura feita em madeira ou metal, onde 
se colocam os cabides com os figurinos do espetáculo. 
Normalmente ficam nos camarins ou nas coxias do palco. 
Geralmente é feita com dois pés laterais ligados no alto por 
um cano ou madeira arredondada.

ARENA: Área central de forma circular, onde acontecem 
espetáculos teatrais. Palco do teatro grego. Área central 
coberta de areia, nos antigos circos romanos. Arena (pica-
deiro): o espaço central do circo onde se exibem os artistas 
da companhia.

ARQUIBANCADA RETRÁTIL: Estrutura telescópica com as-
sentos e encostos dobráveis, que pode ser recolhida até 
atingir a profundidade de uma fileira. Utilizada para organi-
zar as tipologias cênicas de uma sala multi-uso ou teatro 
black-box.

ARQUIBANCADA: Estrutura onde são fixados assentos sim-
ples ou bancos para o público. Geralmente utilizadas em 
espaços alternativos e salas multi-uso.

ARQUITETURA CÊNICA: Estruturação e organização espa-
cial interna do edifício teatral, relacionando diversas áreas 
como cenotécnica, iluminação cênica e relação palco-
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platéia. É toda arquitetura que se relaciona mais direta-
mente com o espetáculo. 

ASSOALHO: Pavimento de madeira que forma o piso do 
palco. O piso do palco de teatro deve ser executado em 
madeira por alguns importantes motivos: facilidade de 
implantação (fixação) do cenário, som, e estabilidade 
dos atores. A madeira mais indicada para sua execução 
é o freijó, geralmente montado em pranchas com en-
caixe macho-fêmea.

AUDITÓRIO: Edifício projetado e equipado para atender 
à realização de conferência ou eventos que não envol-
vam maquinaria cênica. Devem ser atendidas necessi-
dades básicas de som e luz de acordo com os requisitos 
específicos.

b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

baguete: Peça de madeira ou metal, de perfil quad-
rado, para fixação ou arremate.

bainHa: Arremate das vestimentas do palco, e de telões 
de cenários,  sendo a bainha inferior em forma de bolsa, 
onde se introduz tubo, sarrafo ou corrente para seu 
estiramento.

balancinHo: Estrutura em forma triangular, armada 
em corda, madeira ou metal, suspensa por um só tiro 
(corda ou cabo).

BALCÕES: Níveis de assento para o público localizados 
acima da platéia. Geralmente são dispostos no fundo da 
sala. Podem avançar pelas paredes laterais até a boca de 
cena, arranjo que é muito encontrado em teatros do tipo 
ferradura.

BAMBOLINA MESTRA: Equivalente à primeira bambolina 
do palco, é utilizada quando não é necessária ou possív-
el a instalação de um regulador horizontal junto à boca 
de cena. Equivalente a um bastidor horizontal e pode 

ser executada em tecido como as demais bambolinas, mas 
geralmente é uma peça rígida.

BAMBOLINA: Faixa de pano, normalmente preta, que, 
seguida de uma série de outras situadas no interior da 
caixa cênica de um palco italiano, se une aos bastidores 
ou pernas, para completar o contorno do espaço cênico 
(mascaramento da cena). São as bambolinas que fazem o 
acabamento na parte superior do palco, não permitindo 
que sejam visíveis para a platéia as varas de luz e demais 
equipamentos.

bandeJa de bReu: Caixa de madeira ou metal que 
contém o breu para uso dos artistas, sobretudo circenses e  
bailarinos.

bandeJa: Peça de madeira ou metal em forma de “U” que 
serve de leito para os cabos elétricos que alimentam os 
refletores.

baRRa de afinação: Barra de madeira ou metal usada 
para afinar e amarrar as cordas. Utilizada sempre com a 
barra de malaguetas.

BASTIDOR: Armação feita de madeira, forrada de tecido, 
que pode ser disposta nas partes laterais do palco para es-
tabelecer, junto com as bambolinas, a especialidade dese-
jada para o palco. Podem substituir as pernas ou formar 
com elas um conjunto para a definição das coxias. As vezes 
o bastidor também é usado como peça de cenografia, nas 
composições de fundo ou paredes de cenários.

batente: Peça de madeira ou metal, fixadas nas guias dos 
carros de contrapeso, e que delimitam o percurso desses 
carros.

BIOMBO: Conjunto de dois ou mais painéis/tapadeiras mon-
tados em ângulo, autoportantes.

BOCA DE CENA: Abertura frontal do palco que delimita 
horizontal e verticalmente o espaço visual da cena. Recorte 
na parede frontal do palco, pode ser variada através do uso 
de reguladores verticais e horizontais.
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BONECO DE VARA: Boneco montado em varas, para per-
mitir movimentos. Espécie de fantoche.

BONECO: Figura de trapo, louça, madeira, plástico, 
papier-machet etc., que imita um ser humano. Muito 
usado em teatro como adereço cênico. Termo também 
usado para significar o modelo de um programa ou car-
taz.

BORBOLETA: Tipo de porca com duas aletas, com aperto 
manual, usado em conjunto com parafusos passantes de 
rosca. Facilita a montagem e desmontagem de peças do 
cenário.

c cccccccccccccccccccccc

CABINE DE CONTROLE: Sala geralmente localizada ao 
fundo da platéia, onde são instalados os equipamentos 
para controle dos sistemas de controle dos equipamen-
tos cenotécnicos, de iluminação cênica e sonorização.

CAIXA CÊNICA: Volume do palco. A caixa onde se situam 
todas as estruturas do palco e os maquinismos cênicos.

caixa de contRapeSo: estrutura em metal, onde se 
alojam os pesos, para a manobra balanceada.

caixa de goRne: Pequena estrutura em madeira, onde 
se aloja o gorne, com eixo, espaçador, laterais e base.

caixa de ponto: Elemento em forma de caixa aberta 
com teto curv, utilizada para ocultar o ponto ou repeti-
dor e projetar sua voz até os artistas em cena.

calço ou cunHa: Pedaço de madeira ou papelão que 
serve para nivelar. É colocado sob praticáveis, painéis e 
outros elementos.
 
CAMBOTA: Um painel de madeira em forma curva, us-
ado muitas vezes para fazer as partes curvas do ciclo-

rama ou um canto de parede.

CANTONEIRA: Peça em madeira ou perfil metálico em 
forma de L para reforçar quinas ou ajustar cantos de peças 
de cenários.

capela: Refere-se ao fundo do palco. Nos palcos à italiana 
é muito comum.

CARPINTEIRO TEATRAL: Profissional que executa peças 
cenográficas: portas, janelas, mobiliário, sanefas e demais 
objetos projetados pelo cenógrafo.

CARRETILHA: Pequena roldana, em ferro, usada com cordas 
para facilitar a subida ou decida de elementos cênicos.

caRRinHo: Elemento que, usado num trilho, faz um carro 
para o movimento de cortinas e comodins.

caRRo: Plataforma com rodízios para transporte de el-
ementos cênicos.

CATA-CABO: Uma peça geralmente de ferro, usada em pal-
cos giratórios. Essas peças são fixadas em toda a volta da 
estrutura do giratório e servem para manter o cabo de aço 
preso para puxar a estrutura quando ela roda. Geralmente 
é uma cava ou uma ferragem em forma de ‘U’. Também ex-
istem as caixas de catacabos (elétricos), que normalmente 
se situam nas varas de luz e recebem o cabo de alimen-
tação de força quando ela é levantada.

caValete: Estrutura de madeira ou metal para suporte de 
tampos ou pranchões.

CENÁRIO DE GABINETE: Nome dado geralmente a cenários 
realistas que possuem três ou mais paredes e reproduzem 
quase sempre um interior de casa ou apartamento.

CENÁRIO: Conjunto dos diversos materiais e efeitos 
cênicos(telões, bambolinas, bastidores, móveis, adereços, 
efeitos luminosos, projeções etc.) que serve para criar a 
realidade visual ou a atmosfera dos espaços onde decorre a 
ação dramática; cena, dispositivo cênico.



1�8

CENARISTA: O mesmo que cenógrafo.

CENOGRAFIA: Arte e técnica de criar, projetar e dirigir 
a execução de cenários para espetáculos de teatro, de 
cinema, de televisão, de shows etc.

CENÓGRAFO: Aquele que faz cenários, idealiza o espaço 
cênico. Cria, desenha, acompanha e orienta’ a monta-
gem do projeto cenográfico.

CENOTÉCNICO: Aquele que domina a técnica de ex-
ecutar e fazer funcionar cenários e demais dispositivos 
cênicos para espetáculos teatrais.

cHaSSiS tRainei: Esqueleto ou estrutura de um painel 
ou bastidor.

cHaVeta: Pino de segurança de eixos.

CICLORAMA: Grande tela semicircular, geralmente em 
cor clara, situada no fundo da cena e sobre a qual se 
lançam as tonalidades luminosas de céu ou de infinito, 
que se deseja obter. Nele também podem ser projetados 
diapositivos ou filmes que se desenvolvem alternada 
ou paralelamente à ação física dos atores. Ciclorama ou 
infinito, fundo infinito, cúpula de horizonte. Hoje, mais 
usual em televisão que em teatro, e muito utilizado em 
ópera. cicloRama: Grande tela com armação em for-
ma “U” aberto e que vai ao fundo do palco. Pode ser en-
contrado nas cores branco, pérola, cinza ou azul claro.

cilindRo: Elemento de madeira ou metal sempre com 
altura maior que o diâmetro do círculo da base.

COMER GATO: Termo usado pelos pintores de cenário, 
quando alguma pequena área é esquecida de pintar e 
fica visível ao público. Diz-se que o pintor ‘comeu um 
gato’. A pintura precisa de um retoque.

comodim: Telão que atende a muitas funções e que, 
durante uma cena, permite que outra esteja montada 
atrás.

compenSado: Chapa ou laminado de madeira. São feitos 
com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em 
número ímpar de lâminas, coladas entre si com um ade-
sivo. Cada camada é colada de forma que a direção da grã 
esteja em ângulos retos em relação à camada adjacente, 
o que se denomina laminação cruzada. São vendidos nas 
medidas de ��0cmX1�0cm com espessura modular de � a 
�0mm.

concHa acúStica: Conjunto de painéis verticais e teto 
que compõem uma caixa para a orquestra no palco. Na sua 
função acústica serve para a reflexão do som.

contRapeSo: Peça de metal com função de fazer o equilí-
brio dos cenários e equipamentos de manobra.

CONTRA-PESO: Sistema usado em teatro para aliviar o peso 
das varas que prendem cenários, cortinas, pernas ou bam-
bolinas. “Estava fácil subir e descer as varas: elas estavam 
contra-pesadas”.

CONTRA-REGRA: Elemento encarregado de cuidar dos 
cenários e objetos de cena, indicar as entradas e saídas dos 
atores, dirigir as movimentações dos maquinismos cênicos, 
distribuir horários e informes.

contRa-ReguladoR: Painel secundário que complemen-
ta o regulador para evitar vazamentos.

CORDA COMPRIDA: Nome dado à corda mais distante de 
onde estão sendo puxadas as manobras.

CORDA CURTA: Nome dado à corda mais próxima do lugar 
onde estão sendo puxadas as manobras.

coRda de manobRa tiRo: Corda que passa pelos 
gornes e é amarrada à vara para manobra da cenografia e 
vestimenta.

coRda de VaiVém: Tipo de corda sem fim usada na 
maquinaria de cortinas e para movimentar o carro de con-
trapeso.
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CORDA DO MEIO: Nome dado à corda que fica bem no 
meio da vara ou gambiarra.

CORDA MEIO COMPRIDA: Nome dado à corda que fica 
entre a comprida e a do meio.

CORDA MEIO CURTA: Nome dado à corda que fica entre 
a curta e a do meio.

CORDA DE MANOBRA: Cordas usadas para montar a 
manobra que movimenta um cenário. Em geral são em 
número de �, que prendem uma vara ou gambiarra ou 
americana.

CORTINA A POLICHILENO: Cortina teatral, inteiriça, com 
um tubo na extremidade inferior, e que se abre ao ser 
levantada por duas cordas que a enrolam de baixo para 
cima.

CORTINA ALEMÃ: Cortina teatral inteiriça, atada na parte 
superior a uma barra horizontal móvel, e que se eleva 
verticalmente para abrir a cena.

CORTINA CORTA FOGO: Cortina confeccionada em te-
cido anti-chamas para proteção contra incêndios. Uma 
variação desse equipamento é a ‘porta corta fogo’, 
elaborada em material rígido com os mesmos propósi-
tos. coRta-fogo: Cortina de metal que separa a caixa 
cônica da platéia em caso de incêndio.

CORTINA DE BOCA: Cortina de boca de cena que cara-
cteristicamente se movimenta nos sentidos laterais, 
fechando ou abrindo nas mudanças de atos, encerra-
mentos ou aberturas das sessões.

CORTINA DE MANOBRA: Cortina leve, situada atrás do 
pano de boca e que é baixada quando uma troca rápida 
de cenário deve ocorrer sem interromper o espetáculo 
ou quando os atores, nas cenas de ligação, passam a 
representar no proscênio, diante dela.

CORTINA RÁPIDA: Abertura ou fechamento súbito do 

pano-de-boca para a obtenção de determinados efeitos 
cênicos. Pano rápido.

CORTINA: Peça, geralmente em tecido, que resguarda o 
palco. Abre e fecha lateralmente, ou sobe e desce por 
mecanismo apropriado. Também chamada em teatro de 
‘pano-de-boca’. coRtina: Refere-se a cortina de boca de 
cena ou a uma cortina comum.

COXIA: Nos palcos de teatro, espaço situado atrás dos 
bastidores. Pode ser ainda um assento móvel, normalmente 
com dobradiças, usado quando as poltronas normais já 
estão ocupadas. Uma espécie de cadeira improvisada.

CUBO: Denominação, característica de teatro e televisão, 
dada a um praticável de lados iguais, totalmente fechado.

cunHa-palmeta: Pequena peça triangular de madeira 
com funções variadas.

CUTELO: Pregar um sarrafo ‘de cutelo’ é pregá-lo de pé, no 
sentido da sua grossura. O sarrafo pode ser utilizado dei-
tado ou de cutelo.

d ddddddddddddddddddd

deSempenaR: Recurso de montagem com corda ou cabo 
para desempenar algum painel ou trilho empenado.

DISCO GIRATÓRIO: Elemento que possibilita a ampliação de 
possibilidades cênicas. Trata-se de um trecho de piso em 
forma de disco apoiado sobre o palco ou embutido nele 
(quando então é chamado de palco giratório). Pode consti-
tuir-se de um único, grande, ou de dois ou três menores. 
Não se aplica a qualquer projeto cenográfico. É próprio 
para espetáculos com muitas mudanças de cena.

EDIFÍCIO TEATRAL: A arquitetura do teatro na sua totali-
dade: palco, platéia, administração, saguão de entrada etc. 
Edifício construído especialmente para que existam con-
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dições ideais na encenação de peças, musicais, óperas 
etc.

e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eixo: Barra metálica para giro dos gornes e roldanas.

ELEVADORES: Divisões do piso do palco com movimen-
tação para cima e para baixo. Pode alcançar toda a lar-
gura ou comprimento do palco, ou apenas parte deles; 
podem ser movimentadas juntas ou separadamente, 
sempre com espaços certos de parada, formando de-
graus acima ou abaixo do nível normal do palco. O 
controle pode ser manual, elétrico, hidráulico etc. Exis-
tem elevadores que, além de subir e descer, possibilitam 
inclinação e montagem de rampas. Trata-se de mecan-
ismo próprio dos palcos dos grandes teatros.

engRadado: Caixa feita de ripas separadas.

ESCADA DE CORDA: Também chamada de ‘escada de 
circo’. Normalmente duas cordas laterais que fixam os 
degraus em madeira. As vezes uma corda única cheia de 
nós, por onde sobem ou descem os atores.

ESCADA DE MARINHEIRO: Escada vertical aplicada dire-
tamente sobre a parede, com ou sem proteção. Muito 
comuns em teatros mais antigos, não é recomendada 
para projetos novos, por questões de segurança.

ESCADA: Elemento usado normalmente em composições 
de cenário, aparecendo ou não em cena. Quando não 
visível pelo público, chama-se ‘escada de fuga’. É usada 
como instrumento de montagem. eScada: Recurso uti-
lizado para trabalhos de montagem e afinação no alto e, 
também, como elemento cenográfico.

ESCORAS: Todo tipo de armação para sustentar ou am-
arrar um elemento cenográfico: esquadros, cantoneiras, 
sarrafos, mãos francesas etc. eScoRa: Vara de exten-
são para aprumar e manter fixos os painéis de grande 

altura.

eSpaçadoR: Peça de madeira ou metal para manter a 
mesma distância entre quaisquer elementos.

ESPAÇO CÊNICO: Espaço onde se dá a cena. Em teatros 
tradicionais coincide com o palco; em espaços alternativos 
pode chegar a abranger toda a sala.

eSpelHo: Plano vertical de material rígido que forra os 
lados de praticáveis, escadas, plataformas etc.

ESQUADRO: Peça em madeira ou metal, própria para fix-
ação de tapadeiras ou painéis. Um L em ângulo reto, onde 
se fixa o lado maior da tapadeira e o lado menor no piso, 
com pregos ou simplesmente com peso.

eStaca: Elemento de madeira utilizado para amarração de 
cordas. 
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falSa Rua: Subdivisão de uma rua normal. Refere-se tam-
bém a uma perna montada na metade de uma rua.

falSo pRoScênio: Estrutura adicional para tornar mais 
largo ou mais comprido o proscênio.

FANTOCHE: Boneco, geralmente feito de tecido e papier-
machet, em cujo corpo, formado pela roupa, o operador 
esconde a mão, que movimenta por meio do dedo indica-
dor a cabeça, e com o polegar e o médio, os braços.

feRRo de Salão: Barra de metal tipo soleira. Usado na 
parte inferior de um painel, com porta para dar rigidez ao 
conjunto.

FIGURINISTA: Aquele que cria, orienta e acompanha a 
feitura dos trajes para um espetáculo teatral. Deve possuir 
conhecimentos básicos de desenho, moda, estilo e costura.
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FIGURINO: Vestimenta utilizada pelos atores para carac-
terização de seus personagens de acordo com sua natu-
reza, e identifica, geralmente, a época e o local da ação. 
Traje de cena.

FOSSO DE ORQUESTRA: Espaço localizado à frente do 
palco, em nível mais baixo, destinado ao posicionamen-
to da orquestra. Muito comum em teatros que abrigam 
óperas ou grandes musicais. Poucos teatros brasileiros 
o possuem. foSSo de oRqueStRa : Espaço entre a 
primeira fila de poltronas e o palco, geralmente abaixo 
do nível da platéia, para ser utilizado pela orquestra. 

FOSSO DE PALCO ou PORÃO: Espaço localizado sob o 
palco, acessível por meio das aberturas das quarteladas 
e alçapões, onde são instalados elevadores, escadas e 
outros equipamentos para efeitos de fuga ou aparição 
em cena.

fRaldão ou defeSa: Tipo de telão ou cortina que se 
põe atrás dos cenários ou do palco quando há painéis 
com porta, janelas etc Evita vazamentos.

fReio: Mecanismo da manobra para frear as cordas de 
vaivém.

FRISAS: Em um teatro italiano com forma de ferradura 
(como geralmente são os grandes teatros dos séculos 
XVIII e XIX), série de camarotes situados junto às pare-
des de contorno da sala, no nível da platéia.

FUGA: Espaço destinado as saídas de cena dos atores, 
muitas vezes por detrás de uma perna ou rotunda, ou 
mesmo por rampas e escadas em pontos não visíveis 
pelo público.

FUMAÇA: Em teatro, deve-se utilizar fumaça produzida 
a partir de produtos químicos inodoros, não tóxicos 
ou prejudiciais aos atores e público, que não manche o 
cenários ou figurinos. Geralmente é produzida fumaça 
no palco a partir do processamento de fluidos especiais 
em máquinas específicas para esse fim, chamadas de 

‘máquinas de fumaça’. A fumaça é utilizada para se obter 
efeitos cênicos, tanto por parte da cenografia quanto da 
iluminação cênica.

fundinHo: todos os painéis rígidos que compõem o 
fundo dos cenários e vão sempre apoiados diretamente no 
piso do palco.

FUNDO NEUTRO: Nome dado ao pano de fundo, à rotunda, 
ou mesmo ao ciclorama, quando esses não têm nenhuma 
interferência de desenho ou elemento cênico. Normal-
mente, possui uma cor única: branca, preta ou cinza.

g ggggggggggggggggggggg

GALERIA: Nível localizado acima dos balcões, com assentos 
contínuos para os espectadores. Acompanha as paredes 
laterais e de fundo da sala de espetáculos.

GAMBIARRA: Vara de refletores e/ou luzes brancas ou de 
cores variadas, situadas uma ao lado das outras, ou na face 
interior da boca de cena, acima do arco do proscênio, ou 
no teto da platéia, a alguns metros de distância do palco, 
para iluminar a cena. Termo utilizado também para desig-
nar instalações improvisadas de cenotécnica ou iluminação 
cênica.

GANCHOS: São usados nos cenários, às vezes até improv-
isados, para pendurarem-se elementos cênicos, cordas, 
roupas etc.

GARRA: Peça com várias opções de formato para fixação 
de refletores e outros equipamentos às varas de cenografia 
e iluminação cênica.

GELATINA: Folha de material transparente, geralmente de 
poliester ou policarbonato, posicionada em frente aos refle-
tores para colorir ou filtrar luzes. Encontram-se disponíveis 
no mercado gelatinas de inúmeras cores, em diversos tons. 
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Fundamental quando se deseja utilizar cor para desen-
har a cenografia.

giRatóRio: Palco em forma circular, que pode ser nive-
lado com o piso geral do palco ou sobreposto a este. 
Utilizado para mudanças cenográficas.

GOBO: Disco em metal ou vidro utilizado para a pro-
jeção de efeitos luminosos, principalmente em refletores 
elipsoidais. Utilizados para mascaramento do feixe de 
luz. São encontrados em diversos padrões. Os gobos 
em vidro podem ser coloridos. Fundamental quando se 
deseja utilizar cor para desenhar a cenografia.

GORNE DE CABEÇA: Um gorne em tamanho maior e 
mais largo que o comum, de modo que possa receber 
todas as cordas que vêm dos outros gornes. Geralmente 
é instalado numa das extremidades do urdimento, de 
onde as cordas são puxadas. goRne de cabeça: 
Refere-se ao último gorne por onde passam todas as 
cordas de manobras, que vão da vara, até a caixa de 
contrapeso, ou até barra de malaguetas.

GORNE: Um tipo de polia em madeira, geralmente um 
grande carretel, por onde passam as cordas para sus-
pender ou abaixar elementos cênicos. Equipamento 
geralmente encontrado em teatros mais antigos ou em 
manobras manuais improvisadas. goRne: Carretel ou 
roldana de madeira. Usado nas manobras do sistema de 
corda. 

gRade: Estrutura usada em janelas, portas, guarda-cor-
pos ou mesmo para simular uma prisão.

GRAMPO ROSEIRA: Tipo de prego em forma de ‘u’ uti-
lizado para fixação de cantos das tapadeiras e outros 
encaixes coplanares.

GRAMPO: Em teatro é utilizado para fixação de tecidos, 
papéis e emborrachados em painéis, sarrafos e tapadei-
ras. Utiliza-se para isso um grampeador especial.

GRELHA: Uma espécie de segundo urdimento, situado 

um pouco abaixo do urdimento normal do palco. Quase 
não existe no Brasil. Muito comum nos grandes palcos eu-
ropeus equipados para grandes óperas. O termo é utilizado 
também para denominar urdimentos simplificados, sem 
acesso superior. gRelHa: Estrutura de madeira ou metal 
formada pelas longarinas e talhos e que permite a insta-
lação dos gornes ou roldanas para as manobras.

GRID: Grelha feita no teto do estúdio destinada a sustentar  
grande peso como equipamento de luz e peças cenográ-
ficas. Hoje em dia é feita de box truss, que é um sistema 
de americanas em tubos de alumínio, na forma de paralel-
epípedo ou de prisma.

GROSSURA: Em cenografia, a dimensão da espessura, em 
grande parte das vezes, das paredes. Grossura é quase 
sempre ilusória. Grossura da parede, da porta, do vão, do 
arco etc. Quase sempre em madeira ou tecido armado. 
gRoSSuRa: Recurso para simular a grossura ou profundi-
dade de elementos cenográficos.

guia: Perfil de metal utilizado para guiar ou conduzir o 
carro do contrapeso, a porta corta-fogo, os reguladores 
etc.

GUINCHO: Máquina constituída por um ou mais tambores 
presos a um eixo horizontal. Pode ser movimentado man-
ualmente ou através de energia elétrica, servindo para 
movimentar varas e outros equipamentos.

i  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ILHÓS: Orifícios geralmente guarnecidos de aro metálico 
por onde se enfia uma fita ou cordão. Utilizado na con-
fecção de figurinos e, em cenotécnica, para passagem dos 
cadarços de amarração de telões, cortinas e outras peças 
de vestimenta cênica.

l lllllllllllllllllllllllll
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LAMBREQUIM: Uma espécie de bandô, que dá acabamen-
to na cortina da boca-de-cena. Geralmente franzida e 
colocada na parte superior a frente do pano de boca. 
Pode ser trabalhada ou lisa. lambRequim: Pequena 
cortina tipo bambolina fixa na parte superior da boca de 
cena. Feito do mesmo material e da mesma cor da bam-
bolina mestra.

LINÓLEO: tapete de borracha especial colocado como 
forração do piso do palco, com função de proteção e/ou 
acabamento; também utilizado para amortecer o im-
pacto dos movimentos, sendo muito utilizado em espe-
táculos de dança. linóleo: Tapete formado por várias 
lâminas ou passadeiras, usado especialmente para a 
dança.

LONGARINA: Uma espécie de americana ou poléia, mais 
comprida e mais estreita (na largura). São sempre colo-
cadas no sentido longitudinal da estrutura. Um pon-
talete ou viga podem fazer o papel de uma longarina. 
longaRina: Peça de madeira ou metal que compõe o 
piso da grelha em toda a sua extensão
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MACACO DE ROSCA:  Elemento para sustentar platafor-
mas e o piso do palco, sendo utilizado para regulagem 
de altura das quarteladas e para permitir a abertura do 
fosso.

MACHO E FÊMEA: Tipo de união de peças de madeira. 
Geralmente, os pisos de palco são construídos utilizan-
do-se esse sistema. macHo e fêmea: Tipo de união de 
peças de madeira.

MALAGUETA: Cada uma das pequenas varas de madeira 
ou de ferro chanfrado nas extremidades, dispostas em 
série contínua nas traves da varanda, nas quais se amar-
ram as cordas que sustentam os cenários do urdimento. 
malagueta: Peça de madeira ou metal, que se aloja na 

barra de malaguetas. É utilizada para a amarração de cor-
das.

malHete: Tipo de união de peças de madeira.

MANOBRA: Conjunto de cordas ou cabos de aço que pen-
dem do urdimento, onde se fixam as varas de cenário. 
O número de cordas ou cabos de aço em cada manobra 
varia de acordo com o tamanho e peso do cenário a ser 
suspenso, podendo chegar até sete cordas. Seu controle é 
manual ou elétrico. manobRa: Conjunto de cordas, cabos, 
roldanas ou gornes, carro de contrapeso e vara que per-
mite o movimento de elementos cenográficos, vestimentas 
e equipamentos.

MÃO FRANCESA: Estrutura triangular, de madeira ou metal, 
usada como recurso para sustentação de elementos ce-
nográficos ou cenotécnicos. mâo fRanceSa: Estrutura tri-
angular vertical, de madeira ou metal, usada como recurso 
para a sustentação de elementos cenográficos.

MAQUETE: Também maqueta. Em teatro, é o cenário numa 
escala reduzida, tal qual vai aparecer no palco quando da 
encenação. Muito útil para a visualização do projeto e para 
as marcações que serão feitas pelo diretor.

MAQUINÁRIA: Toda a estrutura dos maquinismos cêni-
cos de palco de teatro. Varas manuais, contra-pesadas ou 
elétricas, elevadores, alçapões, quarteladas, manobras, 
pontes etc. 

MAQUINISTA DE VARANDA: Profissional encarregado do 
controle das manobras e demais equipamentos do urdi-
mento. Seu trabalho é geralmente executado da varanda.

MAQUINISTA: Profissional encarregado da manipulação dos 
maquinismos de um teatro. Profissional que monta cenári-
os.

MÁSCARA: Reprodução, estilizada ou não, do rosto humano 
ou animal, esculpido ou montada em argila, cortiça, isopor, 
massas diversas etc., guarnecida de texturas, cores e out-
ros elementos, com que os atores cobrem o rosto ou parte 
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dele na caracterização de seu personagem. As vezes é 
usada como elemento de cena. É também a expressão 
fisionômica do ator, a qual reflete o estado emocional 
do personagem que ele interpreta.

mata Junta: Tipo de união de peças de madeira medi-
ante um corte em diagonal.

MOLINETE: Elemento de uso manual com caixa, base, 
gorne, eixo e manivela. Utilizado para o movimento de 
varas de luz, cortinas, palcos, elementos giratórios etc.

MONTA-CARGAS: Um tipo de elevador, grande e aberto, 
usado sempre em grandes teatros para transporte de 
cenários, geralmente do subsolo/fosso até o palco. Tipo 
de elevador usado na construção civil.

NAVEGANTE: Prego fixado em ângulo diagonal na peça, 
nos casos em que não se tem acesso com o martelo 
para pregar-se perpendicularmente.

n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

NÓ: Entrelaçamento feito no meio ou na extremidade de 
uma ou mais cordas. Há diversas maneiras de se fazer 
um nó. Há também diversos ‘macetes’ conhecidos pelos 
cenotécnicos que facilitam o desatamento de nós muitos 
rígidos.

o oooooooooooooooooooo

ORELHA: Peça fixada em dois trainéis de forma alterna-
da, para uso da corda de atacar em mudanças rápidas. 
As orelhas são utilizadas para amarração de um painel 
ao outro.
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painel: Peça vertical do cenário com chassis de madeira e 
forrado de tecido ou compensado. É o elemento básico da 
cenografia.

PALCO ALTO: Palco com altura acima do normal (a média 
é 90cm) em que o espectador, sentado, tem o ângulo de 
visão prejudicado. Normalmente as primeiras fileiras são as 
mais afetadas. 

PALCO BAIXO: Palco com altura abaixo do normal em que o 
espectador, sentado, tem o ângulo de visão em declive. 

PALCO ELIZABETANO: Também chamado de Palco Isabelino, 
é aquele que tem o proscênio prolongado, com um seg-
undo plano (muitas vezes coberto) onde existem algumas 
aberturas, tais como janelas. Apareceu na Inglaterra no 
período de Shakespeare, por isso também é chamado de 
Palco à Inglesa.

PALCO GIRATÓRIO: Palco cujo madeiramento não é fixo, 
mas sim movido por mecanismos que permitem inúmeros 
e rápidos movimentos de cenários e vários outros movi-
mentos cênicos. Palco raro no Brasil.

PALCO ITALIANO: Palco retangular, em forma de caixa ab-
erta na parte anterior, situado frontalmente em relação à 
platéia, provido de moldura (boca-de-cena) e, geralmente, 
de bastidores laterais, bambolinas e cortina ou pano-de-
boca, além de um espaço à frente da boca de cena, chama-
do de proscênio. É o mais conhecido e utilizado dos palcos 
existentes no Brasil. 

PALCO: Em teatro é o espaço destinado às representações; 
em geral são tablados ou estrados de madeira que podem 
ser fixos, giratórios ou transportáveis. Os palcos assumem 
as mais variadas formas e localizações em função da 
platéia, que pode situar-se à frente dele ou circundá-lo por 
dois ou mais lados. palco: Espaço onde ocorre a represen-
tação.

palmilHa: Pedaço de madeira que serve para tapar ou 
rechear um buraco.
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PANO: Partes que compõem a lona do circo.

pano de coRte: Telão ou rotunda que divide o palco e 
permite o desenvolvimento de uma cena e a montagem 
de outra atrás. Recurso para mudanças rápidas.

pano de teRRa ou piSo: Tecido de lona pintado e 
texturizado que cobre o piso do palco. Parte integrante 
da cenografia.

PANO-DE-BOCA: O mesmo que cortina de boca, geral-
mente movimentado no sentido vertical. Está situado 
logo atrás da boca-de-cena. pano de boca: Telão prin-
cipal que cobre toda a boca de cena. Pode ser ornamen-
tado, pintado ou simples.

PANO-DE-FUNDO: Sinônimo de rotunda. Às vezes pode 
ser um outro pano, à frente da rotunda do palco.

PAPEL MANTEIGA: É um tipo de papel transparente que 
se usa para fazer croquis dos desenhos dos técnicos de 
cenários e projetos arquitetônicos.

PASSARELA: Em teatro, são geralmente construídas em 
estrutura metálica e posicionadas próximas do forro da 
platéia, para acesso de equipamentos e varas de ilumi-
nação (manutenção e afinação de refletores). Em teatros 
de tipo multi-uso e black-box possuem funções cenotéc-
nicas e freqüentemente são aparentes.

pedeStal: Estrutura de metal utilizada para microfones 
etc.
pedestal-aranha: Estrutura com três pernas articuladas.

peRcinta: Faixa superior das vestimentas onde são 
colocados os ilhoses para a fixação das mesmas nas 
varas de cenário.

peRiacto: Elemento cenográfico em forma de prisma, 
utilizado para se ter três mudanças.

PERNA: Denominação comum dada ao bastidor que não 

é estruturado. Trata-se de um pano solto, desde acima da 
boca de cena até o chão, para demarcar lateralmente o 
espaço cênico. Evita vazamentos de cena. Serve, às vezes, 
para regular a abertura de boca do palco. peRna: Elemento 
que se caracteriza como limite lateral do palco. Tecido sem 
armação. O conjunto de pernas e bambolinas é parte da 
câmara negra.

PERSPECTIVA: Representação gráfica de objetos sobre uma 
superfície, geralmente plana, de forma a obter deles uma 
visão global mais ou menos próxima da visão real. Em tea-
tro, representação muito usada pelos cenógrafos no pro-
jeto de cenografia de um espetáculo. No palco, era muito 
usada como cenografia, na pintura de telões ou fundos em 
épocas anteriores. Pintura normalmente feita pelo pintor de 
arte.

PESO: Objeto sólido, de ferro ou concreto, usado para fix-
ação de cenários em alguns casos especiais. O peso tam-
bém é usado para fazer a contrapesagem dos cenários. 

peSo: Bloco metático que forma o conjunto do contrapeso.

peStana: Utilizada para evitar o vazamento junto com as 
pernas ou bastidores. Sempre formando um ângulo.

PINTURA DE ARTE: É o tratamento da superfície: os efeitos 
dados para criar a atmosfera do cenário. Também é feitura 
de quadros, filetes, paisagens etc. O pintor de telão é con-
siderado um pintor de arte.

PINTURA: Revestimento das superfícies dos cenários ou 
elementos de cena nas mais variadas formas, cores e textu-
ras, também chamada pintura de liso.

PIZZA: Denominação, característica de teatro e televisão, 
dada a um praticável de forma circular, diferenciado do 
queijo por ter grande diâmetro e pequena altura. pizza: 
Praticável redondo de pequena altura.

PLANTA BAIXA: Em teatro, desenho que representa todas 
as particularidades de um projeto cenográfico, representa-
das numa superfície horizontal, localizando o cenário seg-
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undo o palco em que será implantado.

platafoRma: conjunto de praticáveis utilizados como 
elemento cenográfico ou como palco.

PLATÉIA: Até o início desse século era, na grande maio-
ria dos edifícios teatrais, o pavimento entre a orquestra 
ou o palco e os camarotes. Nos teatros de hoje, é a 
parte destinada a receber o público, que se acomoda em 
poltronas, cadeiras, bancos ou arquibancadas.

POLEA: Parte transversal da estrutura de um praticável 
que junto com as americanas formam a base daquele. 
Tipo de treliça, geralmente em madeira, para apoio de 
pisos. polea: Parte transversal da estrutura de um prat-
icável que junto com as americanas formam a base do 
praticável.

POLÉIA: igual a polea.

POLIA: Tipo de roldana utilizada para guiar os cabos de 
suspensão de uma vara (de luz ou cenografia) e outros 
equipamentos cenotécnicos. Existem vários tipos de po-
lias, tais como polia de base, polia de cabeça, polia de 
urdimento etc.

PONTALETE: Pedaço (tira) de madeira comprido de 
aproximadamente �,�cm X �,�cm. Na cosntrucão civil 
também é chamado de barrote. Serve para estruturar 
apoios e escoras.

PONTE: Passarela localizada no interior do palco, dividin-
do a caixa cênica no sentido paralelo à boca de cena. 
ponte: Estrutura horizontal, localizada sempre sobre 
a boca de cena, utilizada para instalação de bambolina 
mestra, reguladores, equipamentos de luz e outros el-
ementos.

PORÃO: Parte da caixa cênica situada abaixo do palco, 
para movimentação de maquinaria cênica ou como 
recurso cenográfico. poRão: Parte inferior: do piso do 
palco.

pRaticáVel: Estrutura, usualmente em madeira, com 
tampo firme, usada nas composições dos níveis dos 
cenários. É construído em diversas dimensões e formatos 
e é normalmente modulado para facilitar as composições. 
pRaticáVel: Refere-se a uma plataforma composta por 
poleas, americanas e tampo. Pode ser montado à tramoia 
ou à americana.

pRincipal: Tipo de telão com recorte e transparência colo-
cado na frente de um outro telão.

PROSCÊNIO: A frente do palco. Um avanço, normalmente 
em curva, que se projeta para a platéia. Algumas vezes é 
móvel, definindo o fosso de orquestra quando abaixado. 
pRoScênio: Parte anterior do palco, compreendida entre 
a borda do piso e a linha da cortina de boca ou dos regu-
ladores
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QUARTELADA: Divisão do piso do palco em pranchas que 
podem ser removidas manual ou mecanicamente. Internac-
ionalmente são moduladas em �,00m X 1,00m, e sua colo-
cação no palco é com a face maior paralela à boca-de-cena. 
quaRtelada: Tampos de madeira que compõem o piso 
do palco.

QUEIJO: Denominação usada em teatro e televisão, dada a 
um praticável de forma circular.

R RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RAMPA: Praticável em desnível.

RECORTES: São feitos em chapas de compensado, papelão, 
duratex e outros materiais, estruturados ou não. Podem ser 
apoiados no piso do palco, presos em esquadros ou pen-
durados por tirantes.
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REFLETORES: Equipamentos para iluminação cênica, 
montados em varas, tripés ou posicionados no chão. 
Existem diversos tipos de refletores. Cada um serve a 
um propósito específico e apresenta características dif-
erenciadas de facho, intensidade, definição de borda e 
alcance. Exemplos: PC, Fresnel, Elipsoidal, Par etc.

ReguladoR: Bastidores ou painéis que se localizam 
à direita e à esquerda da boca do palco, limitando o 
proscênio e que definem a abertura da boca de cena e 
evitam o vazamento.

REGULADOR HORIZONTAL: Uma espécie de bambolina 
rígida que regula a boca de cena no sentido de sua al-
tura. Localizada junto à boca de cena, geralmente sus-
pensa por cabos de aço. O movimento de subir e descer 
define a altura da boca de cena. 

REGULADORES VERTICAIS: São dois bastidores móveis, 
geralmente correndo em trilhos, logo atrás da boca de 
cena. A movimentação lateral dos bastidores define a 
largura da boca de cena. 

RIBALTA: parte anterior do proscênio, limite do palco 
e platéia. Luzes da ribalta são aquelas dispostas nessa 
área ocultas do público por um anteparo horizontal.

RIPA: Pedaço fino e comprido de madeira de 1cm X �cm. 
Serve para detalhes e acabamento.

RODA MALUCA: Rodízio de metal e fibra ou borracha 
que gira em torno do seu eixo. Utilizada em praticáveis 
e elementos cênicos, permitindo mudança de direção 
para quaisquer lados. 

RODÍZIO: Elemento composto de roda e placa de aço, 
utilizado na construção de carros cênicos. 

ROLDANA: Polia de metal para cabos de aço. Recurso 
básico para as manobras. Roldana: Polia de metal 
para cabos de aço. Recurso básico para as manobras.

ROMPIMENTO: Conjunto de pernas e bambolinas que 

mascara a cena, evitando vazamento das coxias e defin-
indo a caixa preta em um palco italiano. Rompimento: 
Telão recortado que, em um cenário, deixa ver a seguência 
de outros telões ao fundo

ROTUNDA: Pano de fundo, normalmente feito em flanela, 
feltro ou veludo, usualmente em linha reta, ao fundo do 
palco, delimitando o espaço cênico em sua profundidade. 
Rotunda: Grande tela preta que é montada sempre antes 
do ciclorama.

RUA: Espaços transversais do piso do palco, contínuos a 
partir da linha da cortina. Espaço entre pernas, formando 
corredores. Também o talho, que é a distância entre duas 
longarinas da grelha.

S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SACO DE AREIA:  Bolsa de tecido usada como contra-peso. 
Também pode ser carregada com outros materiais. 

SAIA: Arremate, sempre em tecido, de algumas cortinas, 
carros ou praticáveis, de acordo com a estética adotada. Às 
vezes utiliza-se tecido grampeado, formando uma saia na 
altura do palco. 

SANDUÍCHE: Dois pedaços de madeira unindo um tecido ou 
outro tipo de material similar entre eles.

SAPATA: Base ou suporte para instalação de elementos ver-
ticais. 

SAPATILHA: Protetor para cabos de aço ou cordas. Também 
um tipo especial de calçado utilizado por bailarinos ou 
atores. 

SARRAFO: Pedaço comprido de madeira de seção retan-
gular. Material que deve sempre estar disponível, pois é 
muito utilizado pelos cenotécnicos na construção de out-
ros elementos cênicos, como mão-francesas, praticáveis, 
escoras, na emenda de dois ou mais pedaços de madeira 
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e em várias outras ocasiões que podem, por ventura, 
precisar de uma solução imediata. Elemento básico na 
construção de cenários. 

SERRALHERIA: Oficina para trabalhos em ferro. O tra-
balho do serralheiro é muito solicitado na execução de 
grandes projetos cenográficos. 

SOFITA: Nome dado ao urdimento ou, mais geralmente, 
ao piso deste, onde são fixadas as roldanas e outros 
equipamentos cenotécnicos. Sofita: Totalidade das cor-
das ou cabos de aço, que formam um plano horizontal, 
apoiado nos gornes e nas roldanas.

t tttttttttttttttttttttt 

TABLADO: Espécie de palco improvisado a partir de uma 
estrutura de apoio, com tábuas criando o piso. Muitas 
vezes são utilizadas também chapas de madeira com-
pensada.

tafife: Pedaço de madeira delgada de uso múltiplo. 

TALHO: Intervalo entre as tábuas ou perfis de piso do 
urdimento, para posicionamento de polias. talHo: 
Espaço entre duas longarinas, formando a grelha, cuja 
função é a passagem dos tiros em corda ou cabo de 
aço.

TAMPO: Folha de madeira colocada sobre as poleas e 
americanas.

TAPADEIRA: Uma espécie de bastidor, normalmente 
fechado em madeira. Painel rígido, usado para com-
posições de cenografia. Mais usual em televisão do que 
em teatro.

TAPETE: Elemento da cenografia colocado sobre o piso. 
Usado também para absorver ruídos. 

TECIDO: Técnica de circo onde artistas fazem acrobacias 

aéreas se utilizando de um longo tecido de liganete preso 
em um único ponto.

TELÃO: Pano com pintura (armado ou não) que, nos teatros, 
pende adiante do pano-de-boca. “Tínhamos uma cenografia 
toda feita em telões realistas, que davam o clima propício 
à cena”. É manobrado em suspenso, verticalmente à grelha. 
telão: Superfície de tecido, lona, papel etc, flexível ou 
rígida, de forma plana, que se manobra suspenso vertical-
mente na grelha. Ornamentado, pintado ou simples.

telão de fundo: é a última tela pintada que ocupa 
o fundo do cenário. normalmente é aquele que pelo 
desenho com maior linha perspéctica sugere profundi-
dade e amplitude.

teleta: Tela para vedação fazendo conjunto com as per-
nas (cotovelo). Elemento cenográfico.

TOURNETE: Praticável circular, usado também como palco 
giratório. 

TRAINEL: Uma espécie de tapadeira ou bastidor, sempre 
armado com tecido ou lona esticada e pintado. Há trainel 
liso, trainel fixo, trainel com rodinhas, trainéis de proteção 
etc.

TRANSPARÊNCIA: Tela transparente que cobre, total ou par-
cialmente, o palco segundo um plano vertical. tRanSpaR-
ência: Tela transparente que cobre, total ou parcialmente, 
o palco segundo um plano vertical.

TRAQUITANA: Refere-se aos truques feitos e idealizados 
por cenógrafos e aderecistas.

TRAVAMENTO: Também amarração ou travação. É a es-
truturação do cenário. O travamento não permite que o 
cenário se movimente, por exemplo, quando um ator se 
apoia em uma de suas paredes. Essa amarração é normal-
mente feita com restos de sarrafo. Existem muitos ‘mac-
etes’ de travação, conhecidos dos cenotécnicos. 

TRAVE (ou travessa): Pedaço de madeira (esporadicamente 
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outro material) utilizado na sustentação ou reforço de 
uma estrutura. Muito usada na estruturação de cenogra-
fia. 

TRAVESSÃO: Sarrafo ou pedaço de madeira que une 
painéis entre si. 

TRILHO: Tipo de perfil onde correm rodízios ou carrin-
hos, cuja função é permitir o deslocamento das vesti-
mentas cênicas. 

u uuuuuuuuuuuuuuuuuuUUU

URDIMENTO: Armação de madeira ou ferro, construída 
ao longo do teto do palco, para permitir o funciona-
mento de máquinas e dispositivos cênicos. Na realidade, 
é o esqueleto do palco; a ‘alma’ da caixa de mágicas em 
que ele às vezes se converte. Tem como limite superior, 
a grelha com a sofita e como limite inferior, a linha das 
bambolinas, varas de luzes e a parte superior da ce-
nografia.

V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VARA: Madeira ou cano longitudinal preso no urdimen-
to, onde são fixados elementos cenográficos, equipa-
mentos de luz e vestimentas cênicas. Sua movimentação 
pode ser manual, utilizando-se contra-pesos e elétrica. 
VaRa: Barra de metal ou madeira, utilizada para se de-
pendurar elementos cenográficos, equipamentos de luz 
e vestimentas.

VARANDA DE LASTRO: Também chamada de varanda de 
carregamento, é o lugar onde se carregam as caixas de 
contrapeso com as cargas adequadas para cada vara. 
VaRanda de laStRo: Passarela suspensa localizada 
dentro do palco, onde se realiza a cotrapesagem.

VARANDA DE MANOBRA: Lugar onde se encontram os 

freios, a barra de malaguetas e a barra de afinação. Var-
anda na qual trabalham os maquinistas. VaRanda de 
manobRa: Passarela suspensa localizada dentro do palco, 
abaixo da varanda de lastro. Lugar onde se encontram os 
freios, a barra de malaguetas e a barra de afinação. Var-
anda na qual trabalham os maquinistas.

VARANDA: Uma espécie de passarela que contorna todo 
o urdimento, às vezes, também atravessando-o, por onde 
circulam os cenotécnicos. Nessa varanda é que se amarram 
as cordas, controlam-se os contra-pesos, os efeitos cênicos 
etc.

VENTO: Termo característico da linguagem dos ‘homens 
de palco’. Deslocamento. “Para poder passar, foi preciso 
dar um vento para trás”. Vento: Função exercida por uma 
corda que passa pelos tiros, para alterar a prumada das 
varas.

VERGA: Termo de cenografia correspondente à viga em 
arquitetura. Usado para dar a ilusão de teto, segundo o 
ângulo de visão do espectador. Muito usado em cenografia 
de televisão.

VESTIMENTAS CÊNICAS: Conjunto de elementos da cenogra-
fia e da cenotécnica que cria o envoltório do espaço cênico 
e determina sua concretude na caixa cênica.
 
VIGA DE CABEÇA: Viga dupla ou reforçada que sustenta os 
gornes ou roldanas de saída ou de cabeça.

Viga: Estrutura onde se apóiam as longarinas da grelha. 
As vigas suportam a carga instalada.

(Endnotes)
1  Não existe uma fonte oficial que contemple os termos técnicos da área 

cenográfica. O resultado  disso é que o uso cotidiano, confere  ao mesmo 
verbete mais de uma interpretação.  O glossário  acima é a síntese de duas 
das fontes mais usadas disponíveis na internet.  Os termos que possuem 
idéias complementares  ou divergentes foram deixados na íntegra um a 
seguir do outro. Os termos em cor preta foram retirados do seguinte link: 
http://www.geocities.com/jcserroni/glossario�.htm. Os termos em cor cinza 
do link a seguir.: http://www.lazuliarquitetura.com.br/frame_conceitos.htm. 
Termos consultados no dia 0� de agosto de �00�.
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entre v ista re al iz aDa em 06/12/01 – apena s som

NOME  José Antonio Gomes - PUPE 
PROFISSÃO Cenotécnico

Transcrição da Fita Sonora.

- A minha escola eu comecei com 1� anos de idade. 
Na prática. No teatro de ópera fazendo f iguração. Na 
curiosidade, brincadeira com os amigos. Foi lá em 
Por to Alegre, no Teatro São Pedro, que equivale ao 
teatro Municipal de São Paulo. Eu sou de lá. Comecei 
a fazer f iguração e fui gostando da coisa. Na outra 
temporada eu já comecei a ajudar a puxar corda, e 
tal.  Já fui me 'entuchando' lá. Depois que eu voltei do 
ser viço militar eu fui contratado lá. Com 18 anos.

-  Isso lá no teatro?

-  É lá no teatro.

-  Então isso quer dizer que existia no Teatro 
São Pedro um departamento de cenotécnica?

-  É, como tem aqui no Municipal. Tem cenotécnicos 
f ixos aqui. Então, eu não entrei lá pra estudar. Eu fui 
trabalhar. Eu era ajudante, claro. O 18º...  Depois de 
uns três anos, eu já sabia de alguma coisa a Maria 
Della Costa foi fazer uma temporada lá. Como era 
uma equipe de viagem, com poucas pessoas a gente 
ajudava a montar. Então eu f iz amizade com o Sandro 
(Polloni),  marido dela, que era o diretor técnico da 
coisa. Eles iam, toda a companhia, fazer uma excursão 
pelo interior e tal.  Naquele tempo que mambembava, 
né? Mambembava mesmo,não tinha avião, nada. Eu 
uma vez f iz daqui a Recife de caminhão. E eu fui 

com eles prá esta v iagem pro interior: Rio Grande, 
Pelotas, Passo Fundo. Fiquei uns três meses viajando. 
Eles voltaram pra São Paulo e eu voltei pro teatro. Eu 
tinha conseguido uma licença lá. Depois de uns meses 
eu recebi um telefonema deles dizendo que eles iam 
fazer o nor te, e o Sandro estava, me convidando. Eu 
e um rapaz que era contra-regra. Claro que disse que 
sim. Aí fui de novo pedir l icença pro administrador do 
teatro. Só que desta vez ele não deu. Mas eu pensei 
-  Tudo bom. Mas de qualquer maneira eu vou.

-  E largou?

-  Larguei. E v im embora. Saí mambembando por 
todo o nor te. Esse foi o meu início. Comecei por aí. 
Comecei no mar telo mesmo. Puxando corda, pregando. 
Até quando o Cyro (Del Nero) me conheceu, eu pegava 
no mar telo. No TBC, né?

-  Aí você veio pra São Paulo?

-  Vim. Vim pra São Paulo, fui f icando por aqui, 
porque eles estavam construindo o teatro deles ali  na 
Nove de Julho, que era o Teatro Maria Della Costa. Fui 
fazendo ali  várias temporadas. Depois, o meu sonho 
quando eu estava aqui em São Paulo, era ir pro TBC.

- Isso foi que ano?

-  Em ��/�8 por aí.   Que o TBC, puxa vida, era o 
máximo. Aquilo lá sim era uma escola. Tamanha era 
a organização e condições. A gente podia realizar 
cenários e trabalhos bons. O Gianni (Rat to) trabalhava 
lá. Aquele podia bater no peito e dizer que era 
cenógrafo. Lá na Cia.. da Maria Della Costa ele projetou 
vários cenários. Tinha um que eu achava maravilhoso, 
Nossa Senhora! Montava aquilo com um prazer.  
Chamava o Canto da Cotovia.  Joana D'Arc. Que coisa 
maravilhosa. O efeito que ele tirava daquele cenário. 
As soluções que ele deu. Era tão fácil  de montar. Os 
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cenários dele eram uns brinquedinhos: complicados 
enormes mas ia tudo se encaixando. Sabe, tudo f icava 
cer tinho, não sobrava nada. Era incrível. Para construir 
os cenários dele era só seguir os desenhos dele. Ele 
dava até onde tinha que botar parafuso, tudo. O Rat to 
era maravilhoso.

-  Aí você foi pro TBC?

-  Fui, fui. Consegui. Mas antes eu fui pra Europa 
coma a Maria Della Costa. Nós fomos duas vezes. 
Uma vez pra Lisboa. Depois de dois anos o Sandro 
arrendou um teatro, que nem era um teatro. Era um 
cinema dentro de um parque. Era maravilhoso. Tinham 
vários teatros lá dentro um do lado do outro. Tinha 
um restaurantezinho. Até a BiBi (Ferreira) trabalhava 
lá, num teatro de variedades, de Revista.

-Mas aonde?

-  Lisboa, mesmo. Ele arrendou este teatro, 
comprou cadeiras, reformou o palco, gastou uma 
for tuna. Nos f icamos com uma peça que era do 
(Gianfrancesco) Guarnieri:  Gimba. Era uma peça de 
morro, né? O cenário também era maravilhoso, do 
Tulio Costa, outro italiano. Era uma favela. Em Paris... 
nós fomos pro festival de teatro lá. Iam todas as 
companhias...  alemão, não sei quem da Inglaterra. A 
temporada era pra f icar quatro meses e ir pra África: 
Angola, Moçambique ...  pra colônia por tuguesa. Mas 
não foi bem. Era muita gente, tinha uma escola de 
samba com 1� crioulos. O primeiro mês foi bem mas 
até por causa da primeira temporada, mas essa aí 
(Gimba) tinha muito o negócio de morro e muita gír ia 
que eles não entendiam nada. Então ele começou a 
mandar peças pra censura por tuguesa, daquelas do 
reper tório que eles tinham aqui. O governo Salazar, 
que era ditadura, né? Fizeram outra peça, 1� dias em 
car taz não ia bem: saia. E num destes pacotes que 
ele mandou para censura foi uma peça do Brecht - A 

Alma boa de Setsuan. Todo mundo dizia que: Brecht 
comunismo etc.. Mas não se via uma mensagem tão 
for te assim de você sair dali  com uma bandeira na 
mão....  Eu não via. O Brecht era proibido lá em Por tugal, 
mas não sei porque carimbaram, liberaram esta.  O 
Sandro caiu duro, não acreditou. Como ele já sabia 
que vinha problema ele disse - Vou me agarrar com a 
embaixada do Brasil.  Naquele tempo o embaixador era 
um negrão que tinha sido prefeito do Rio de Janeiro. 
E eles f izeram o espetáculo sobre o "alto patrocínio" 
da Embaixada do Brasil.  Mandou buscar o diretor na 
Itália, atores e cenários (que estava tudo encaixotado 
aqui) do Brasil,  outra par te do elenco de lá mesmo.

-  Eles faziam o cenário e guardavam tudo?

-  Guardavam tudo. Eu sei que num vinte dias o 
espetáculo estava de pé. Então começaram a anunciar 
o espetáculo e ele já começou a mexer com o público. 
Principalmente os intelectuais e tal..  aquele pessoal 
sabia quem era o Brecht. Começaram a dar um apoio 
a movimentar a coisa a agitar. Aí os camaradas da 
censura se tocaram - Ich, acho que demos uma mancada 
aqui. Liberamos a coisa errada. Aí queriam proibir 
mas já não dava porque mexer coma Embaixada era 
complicado. No dia da estréia o teatro foi cercado 
por carros da polícia. Não demorou se viu dentro da 
platéia um pelotão blum, blum, blum. Parecia aqueles 
batalhões nazistas, todos de espingarda baioneta e 
calabre ( ?) e cercaram a platéia toda. Sem fazer nada. 
Só estavam ali.  Começou espetáculo, não demorou 
eles começaram. Tinham uns camaradas lá que eram 
contra a coisa e gritavam: Fora Comunismo! Aí parava 
o espetáculo, tinha aquele rebu, aí continuava. Assim 
foi o espetáculo todo. E logo deu pra ver quem eram, 
cinco aqui, cinco ali.  E o povo reagindo, gritavam 
também. Acho que pela primeira vez eles estavam 
enfrentando a polícia. Mas terminou tudo bem. No dia 
seguinte, é claro, a gente não conseguia chegar per to 
do teatro. Tinha f ila na bilheteria. O Sandro dava pulo. 
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Fez um sucesso.

-  Este tempo todo você lá? Não tinha mais 
intercâmbio com a Europa do que tem hoje? 

-  Todo mundo lá! Não tinha, não. O Sandro é que 
buscava isso. Depois de lá nós fomos pra Paris. Vou 
te contar porque. Gorou a ida pra turnê pela África. 
Porque? O Salazar dava visto de mês sem mês. Aí 
quando venceu o terceiro mês, os últimos tr inta dias, 
ele não renovou. A gente teve �� horas pra sair do 
País. Aí o Sandro chegou pro pessoal de disse: "Olha 
tem um festival Internacional de Teatro em Paris, mas 
indo pra lá nós não vamos ganhar nada e eu não tenho 
dinheiro para custear tudo isso. O que eu posso fazer 
é hotel e comida e gente aluga um ônibus. Tem que 
chegar lá dia 19 o espetáculo é dia �1 de Abril.  (Era 
dia 1º.) Até lá você vão pra onde quiserem. Se você 
toparem, é assim." Claro que todo mundo topou, ir pra 
Paris e tal.  Aí fomos passeando. Fomos pra Sevilha...

-  Cada um pra um canto?

-  Não todo mundo junto no ônibus. Sevilha, Madri, 
entramos pelo sul da França, Versales, chegamos em 
Paris. Foi uma viagem maravilhosa, tudo de graça. 
Não ganhávamos mas também não pagávamos. De lá 
recebemos um outro convite para irmos a um Festival 
na Itália. Dissemos: "Estamos indo." Ficamos três dias 
em Roma e voltamos pela Costa Brava. Até chegar em 
Lisboa de novo. De lá é que ia sair um navio para nos 
trazer.

-  De navio?

-  É. De Navio. Não tinha avião não. Que era uma 
viagem também excelente. Doze, catorze dias, mas 
puxa, era muito bom. Quando chegamos aqui, quem 
dir igia na Cia.. era o Flavio Rangel. Acho que o Gimba 
era ele que dir igia. Ele foi convidado para ir pro TBC. 

Pronto! Aí eu fui também. Chegou a hora de realizar 
meu sonho. Aí eu entrei no TBC. Aí o Cyro nesta época 
entrou no TBC.

- E os Cenógrafos eram contratados pela Cia.. 
da Maria Della Costa?

-  Não, não tinha não. Cada espetáculo chamavam 
um cenógrafo.

-  Tanto cenógrafo como diretor?

-  É. Não tinha assim um f ixo. No TBC já tinha, 
né? O quadro de cenógrafos. Aí eu f iquei no TBC uns 
� ou � anos. Aquilo lá foi em ��/�8... em 19�9 eu 
entrei no TBC. E tinha a Vera Cruz que era o mesmo 
dono, né? O Franco Zampari, que era o empresário. 
E a Vera Cruz estava meio mal das pernas. Já estava 
fechando, já estava falindo. Aí ele também entregou 
o TBC. Ele queria fechar a turma não deixava. Os 
ar tistas se reuniram....  Era naquele tempo Cleide 
Iáconis, Natália Timberg, Estênio Garcia uma porção 
de atores que hoje são de linha. Estes ar tistas falaram 
com ele e então ele passou o teatro para a Secretaria 
de Cultura. Fizeram lá um acer to. O Flavio Rangel foi 
mais ou menos assumindo a direção. E f icamos lá. Aí 
isso foram uns � ou quatro anos. O TBC era um teatro 
de classe burguesa. Naquele tempo eles se arrumavam 
para ir ao teatro...  estola, jóias. Dia de estréia era uma 
maravilha. Aí entrou um reper tório do Flavio Rangel 
com Guarnieri,  Juca de Oliveira. Esse pessoal de 
esquerda. Estava naquela fase do Eles não usam Black 
Tie. Aí o público do TBC chegava lá e tomava pancada 
na cara e falava “ Pô! Não vim aqui pra ser agredido...” 
Mas claro era a verdade. Eles mandavam. Aí o TBC 
também foi mal das pernas e fechou. Aí eu fui, em 
seguida para a Ruth Escobar que estava construindo 
um teatro lá na Rua dos Inglese (nem sei se ainda está 
com ela ou se ela já vendeu).

Bom, agora eu vou comer um pão de queijo.
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-  Então eu vou parar. (risos)

- Vamos voltar. Nessa época - TBC, Ruth Escobar 
- Você ganhava bem?

-  Ganhava, eu ganhava. Naquele tempo o salário 
era bom.

-  Quantas pessoas você tinha na sua equipe?

-  Permanente no TBC tinham mais dois maquinistas, 
eu, o eletr icista...  t inham cinco ou seis pessoas que 
eram f ixos. Técnicos, né? Eletr icista, i luminador, dois 
cenotécnicos mais um diretor de cena, contra regra. 

-  Como era a figura do iluminador naquela 
época. Existia essa figura como hoje em dia que 
desenhava a luz?

-  Não. Havia sempre um consenso, ou o diretor ou 
o cenógrafo, mas não existia uma f igura de iluminador. 
Tinha um camarada que era eletr icista que era quase 
um iluminador porque quando não tinha grandes 
problemas ele mesmo fazia. E pronto.

-  Lá no TBC vocês construíam tudo lá, no 
palco?

-  Não, tem o andar de cima. Logo no início não 
tinha. Era um palco baixinho, você quase alcançava 
com a mão, assim. Não tinha urdimento não tinha 
nada. Até quando nós fomos pra lá. Aí f izeram uma 
reforma, quer dizer, já tinham feito a reforma. Era um 
casarão antigo de dois andares, mas o teatro f icava 
só naquele andar térreo. Aí eles derrubaram esses 
dois andares e levaram o urdimento lá pra cima. Aí 
f icou bom. E de lá tinha uma baita por tona que dava 
pra um salão lá em cima. Reformaram umas salas que 
tinha lá em cima. A gente já construía nelas, montava 

lá mesmo. Os atores ensaiavam.

-  Na sala ensaio?

-  Na sala de ensaio. Já tava pronto o cenário 

lá em cima. Isso é que era maravilhoso no TBC. 

O TBC não pedia uma cadeira emprestada. Era 

tudo feito lá. Tinha uma seção de marcenaria. 

Sabe aqueles velhos barrigudos? Marceneiros 

gordo que coça a barriga e f ica com o braço 

apoiado? (risos) Pra fazer aqueles troços todo 
trabalhado, torno e tal.  Ah, mas esses marceneiros 
de teatro não existem mais. De teatro assim, né? De 
saber a linguagem de teatro que é diferente.

-  E a partir o Ruth Escobar? Lá você ficou 
quanto tempo?

-  Lá também não f iquei muito tempo. Quem 
me tirou do TBC foi o Cyro. Eu descobri uma mina 
de dinheiro. Porque ele andava meio chateado, 
principalmente por causa de televisão, ele estava lá 
na Excelsior que também já não estava muito bem 
das pernas. O TBC com essa era de Flavio Rangel e 
Guarnieri.  Também o dinheir inho já não estava lá 
estas coisas. Ás vezes a gente demorava uns dois 
meses pra receber. Sabe o que era? Eram as feiras. 
Primeira FENIT, primeiro salão do automóvel que era 
num pavilhão lá no Ibirapuera.

-  Isso já foi 70?

-  Não, antes. 19��,��. Por aí.  Ele queria que 
eu pedisse demissão do TBC. Eu disse: "Perai, não é 
assim." Então eu fui falar como administrador e ele 
foi muito legal comigo. Ele me deu dois meses de 
licença para eu ver se dava cer to com o Cyro. E o Cyro 
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já tinha um trabalho pra fazer. Era uma exposição 
naquele colégio ali  na Praça da República. Era até uma 
exposição de um negócio do Nor te, lá. Foi quando ele 
disse que tinha um convite pra fazer um negócio da 
Rodhia. Nunca vi tanto dinheiro. (r isos). 

-  Mas aí neste tempo de feiras você continuou 
fazendo teatro?

-  Não. Não dava tempo. Pra você ver uma coisa eu 
não queria ir ele. Ele me ofereceu sociedade, mas eu 
não queria. Então ele me dava X um ordenado e mais 
uma comissão de �% do lucro. Eu ainda desconf iado 
pensei: se pagar já está bom. Pra você ver. Eu ganhava 
no TBC sei lá, �0.000  por mês que já era um ótimo 
salário, quase o valor da Cleide, da Natalia, porque 
eles me conseguiram um cargo lá de diretor técnico. 
Eu tinha que tomar conta das três áreas: contra-regra, 
cenograf ia, i luminação. Ele me ofereceu 1�0.000, se 
ele me pagasse dois meses eu já tinha ganhado pelo 
ano!  E foi. O primeiro mês que f izemos eu ganhei 
quase 1�0, 180.000 com comissão e tudo. Num outro 
eu ganhei �00.000 com um trabalho da Rodhia. Meu 
Deus do Céu, eu nem acreditava.

-  Você não trabalhou muito com o Serroni, não 
é?

-  Não trabalhei nunca. Sabe quando não bateu.... 
Eu gosto de cenógrafo que troca uma idéia. E eu 
cheguei pra fazer este cenário e tinha uma maquete 
maravilhosa, acendia luzinha, abria o pano de boca, 
mexia um negocinho aqui, outro ali.  Na maquete 
funcionava tudo. Tinha um cenário em três par tes que 
ia dar problema na descida, e tinha também uma torre 
que virava...  e eu dei lá minhas opiniões técnicas: que 
ia pegar de um lado, balançar de outro não sei o que. 
Comecei a ver uns probleminhas e ele não aceitava. 
Saí de lá já sabendo que a coisa não ia dar cer to. Foi 
aquele negócio f iz o orçamento já pra não pegar. Aí 

quem pegou foi um camarada que construía móveis 
lá em Osasco. Ele foi esper to. Ele disse: Eu construo, 
mas não monto. Ele aceitou achando que ia ser fácil. 
Olha foi uma coisa...

-  É porque além do que o conhecimento de 
montagem é outro. É de maquinista, né?

-  Diz que o diretor começou a cor tar cenário, 
porque era uma coisa complicadinha, sabe? De medo 
da coisa. Os atores todos de olho assim. 

-  E serralheiro? Você trabalha com algum? 

-  Trabalho, trabalho. Tenho três serralheiros 
maravilhosos. Tem um que é de Minas. Eu mando 
buscar ele toda vez. Eu fui fazer o f ilme Quenoma, 
com a Vera Hamburguer. Tinha uma coisa da Vera lá. 
A roda lá, o moto perpétuo, uma geripoca! E tinha a 
máquina maluca do cara que f icava pulando o negócio, 
tinha correia pra lá, correia pra cá. E esse serralheiro 
lá sem nunca ter pisado em palco nada. A Vera ia 
dizendo olha aqui, olha ali  e ele foi, foi, foi. Fez um 
negócio maravilhoso! Desde então ele já veio fazer 
uns sete ou oito trabalhos pra gente. O Geilson. Aí 
eu tenho aqui o Valdir Fernandes, ele fazia por tão e 
agora já tá aí fazendo cenário. Tem um outro que é 
um rapazinho bem novo. E tem o Gerson Menon.

-  E quando você chegou em São Paulo, você não 
usava muito ferro, usava?

-  Ah não, nem sonhava! Nem no TBC. De materiais 
novos ....  o Cyro usou muito. E ele sabia tirar efeito 
do plástico. É começamos a usar em f im de �0. Depois 
veio o acrí l ico, que já passou. Tinha o metalóide! 
Nos f izemos o baile do Flamengo. O Cyro te contou? 
Quatro anos fazendo, aquele baile vermelho e preto. 
E a serralheria começou quando eu comecei a fazer 
evento. Ahh, tinha o Arlindo, ai do Gereba (Gerson). 
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Eu lembro que tinha uma discoteca do Ricardo Amaral, 
lá no Shopping Eldorado feita pelo Irênio Maia, muito 
bom cenógrafo. Ele até foi sócio do Cyro por um tempo, 
trabalhou no estúdio, projetava muito bem. Coisas 
fáceis de executar com efeito bom. Então, tinha um 
elevador (no Shopping Eldorado), era engraçado isso. 
O ascenssorista fardao do lado de fora. Tudo cer tinho, 
um elevador! Você entrava e lá dizia pra onde ia. Sala 
não sei o quê, que era uma salinha num cantinho lá pros 
casais irem pra lá f icarem namorando. Aí o camarada 
subia no elevador. Pá! Fechava a por ta: subia os 
andares, barulhinho de elevador e abria a por ta pelo 
outro lado. O sujeito saia e estava lá na sala...  quando 
terminava que ia embora ele saia e aí você ia ver que 
você saiu no mesmo lugar que você entrou. (Passava 
reto pelas duas por tas diretas do elevador). Aí que 
você via que não tinha subido coisa nenhuma! Que 
estava no mesmo andar. Era uma engenhoca danada. 
Ele tinha um negócio que vibrava.

-  E acabamento de cenário? É outra técnica né? 
Como é isso?

-  Tem cenário que o acabamento é nosso. Mas 
até cer to ponto. Tem outros cenários que tem que 
chamar um pintor de ar te. Esse f ilme aí agora do 
Carandiru. É simples, cela, cela, cela. Mas a cadeia 
é toda esburacada, suja, sai pedaço de cano, cara de 
detonado... Aí tem que ter essa menina, a Bia (Pessoa) 
que tem lá a equipe dela e faz isso. Fizemos outro 
f ilme juntos lá em Ubatuba (Desmundo). 

-  E quando tem aplicação de alguma coisa como 
espuma ou algo assim, como faz?

-  O Cenógrafo def ine e a gente faz, mas se tem 
que ter uma forma muito específ ica chama um desses 
camaradas aí (como a Bia).

-  Antigamente existia o escultor na equipe de 

cenotécnica que hoje tem menos, pra fazer coisas 
mais detalhadas. Com é que trabalha hoje? Por 
exemplo se você tiver que fazer um detalhe Art 
Nouveau?

-  A bom. Aí você tem que ver um material e ir 
aplicando. É entalhador não tem mais. O isopor 
também é novo. É da década de �0/�0 e ele resolve um 
monte de coisa hoje que era feita na base da estrutura 
de madeira e tela metal recober to com papel ou 
tecido. Nesse cenário (Carandiru) do Clóvis (Bueno). 
No início ele topou porque as paredes precisavam 
ter uma cer ta espessura na massa justamente pra 
fazer esses esburacados, quebrados, comidos...!  Aí 
ele achou melhor revestir de Celotex, aquela chapa 
de papelão que é pó. Se você pegar na ponta, pum! 
Ela quebra. Então nós f izemos duas camadas. Era o 
painel de compensado e duas camadas daquilo, que aí 
você pode ir abrindo buraco até chegar na madeira. E 
cimento. Tinha um chapisco de cimento por cima. Mas 
os cenógrafos não gostam muito. Dizem que entrega 
muito.

-  E a malha tensionada? Quando que começou-
se a usar?

-  Acho que �0. Tem aquela moça...  A Loira que 
trabalha com umas malhas brancas. Ela Campeã 
nisso. É precisa ter um aproveitamento das coisas do 
mercado. Antigamente a gente nem sonhava. Tudo 
tinha cara de pintado. A por ta....tudo desenhadinho. 
Mal faziam escultura.

-  Então é isso. Muito obrigada.

-  Espero que eu tenha ajudado um pouco.

-  Ôpa! Muito.
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EXTRAS - sem gravação.

1.   Pó de Sapato (tinta em pó misturada 
com cola 'destrina' ou até farinha. Para impedir o 
cheiro de podre jogavam limão dentro das misturas de 
cores. Esta técnica foi trazida por uma família alemã). 
Estas Pinturas de telão eram feitas inicialmente em 
papel.

�. Tinta PVA Latéx entrou na década de �0.

�. Cola de madeira era a chamada “cola coqueiro”. 
Ainda existente.

�. O isopor entrou no mercado teatral no f im da 
década de �0. Celotex.

�. O maior evento do desenvolvimento das 
tecnologias foram os instrumentos, que facilitaram e 
aceleraram muito o trabalho da cenotécnica. 

O cenotécnico faz um tipo de trabalho e o 
marceneiro faz outro.                   
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Entrevista realizada em 0�/10/�00�
No Palco do Teatro Municipal de São Paulo

NOME: Aníbal Marques - PELÉ
PROFISSÃO Cenotécnico/Maquinista

Transcrição da Fita

-  O Seu pai era cenotécnico?
 
-  Meu pai trabalhava em cinema. Ele fazia um 

pouco de tudo, teatro...  mas ele era mesmo maquinista 
de cinema. Muito conhecido por aí.

-  Como era o nome dele?

-  Batucada. Apelido, né. O nome era Geraldo 
Marques. Ele é falecido.

-  E você foi trabalhar com isso por causa 
dele?

-  Por causa dele. Ele me colocou num estúdio de 
cinema, quando eu tinha 1� anos, pra fazer limpeza, 
com o Pupe. Foi onde eu comecei a gostar. Meu pai 
era maquinista e o Pupe era cenotécnico. Maquinista é 
aquele cara que opera, cenotécnico é o que constrói, 
que  põe a cabeça para rolar. A responsabilidade é 
dele de entregar o trabalho no dia. Aí fui aprendendo 
no dia a dia.

-  Você é de São Paulo?

-Sou de São Paulo, meu pai também. 

-  Você estudou até que série?

-Eu completei segundo grau. Eu trabalhava com o 
Pupe e estudava ao mesmo tempo. Ia correndo, pegava 
o trem. Eu estudava lá em Mogi das Cruzes.

-  E como foi sua trajetória depois do Pupe?

-Vou te falar uma coisa: minha trajetória toda 
envolve o Pupe. Eu entrei na equipe do Pupe e de lá 
começou a surgir um rolos no teatro, que meu pai já 
trabalhava em teatro. O primeiro teatro que eu trabalhei 
foi o Municipal...(r isos) Ó que honra! Já começar logo 
assim. Eu tinha 1� pra 18 anos. Surgiu uma vaga e 
meu pai me colocou aqui, no teatro municipal (de São 
Paulo). O Pupe entendeu tudo.

-Você é empregado da prefeitura desde aquela 
época?

-  Deste 10�8. Só que tiveram uns anos que eu 
sumi, fui me expandir mais, fui aprender mais coisa.  
Porque se a gente f ica parado só num lugar só, ainda 
mais quando se é novo, não aprende. Se f icar parado 
aqui dentro do Teatro Municipal a pessoa só aprende 
o que já vem pronto. E isso não é legal, a cabeça não 
desenvolve.

-E nessas saídas você foi fazer o que? Trabalhar 
com teatro, cinema...?

-  Fui trabalhar com show. Em 198�, ou 8�, eu fui 
v iajar com a Rita Lee, que o Pupe me chamou. Tinha 
umas traquitanas, umas maquinarias que abriam e 
fechavam no cenário dela. Então o Pupe falou-:É o 
Pelé. Eu disse: Tamos aí, né? Eu então em férias, daqui 
do Municipal e não voltei mais. Eles f icaram loucos 
aqui. Fiquei cinco anos fora. Fazendo Show musical e 
feira também. Trabalhando com o Pupe, com o Cyro 
del Nero, com o Felipe Crescenti...  São as pessoas que 



18�

eu tenho mais contato. E ultimamente com o Serroni. 
Ele que faz eu escapar daqui de vez em quando. 

-  O que você tem feito com ele?

-  Eu f iz agora agora um trabalho no Colégio Santa 
Cruz, fui pra África em setembro...

-  Você foi com ele. E como foi?

-  Ah. Foi uma experiência. Em teatro, cinema, 
televisão a gente tá sempre aprendendo. Você vê que 
não tem curso de cenotécnico. Tem de Cenograf ia, de 
Iluminador, de sonoplasta. Mas não tem de cenotécnico 
e maquinista.

-  Se tivesse você teria feito?

-  Eu teria. Porque é legal. A gente sempre aprende. 
Sempre tem uma pessoa com uma cabeça pra isso. A 
gente que acompanhar. Eu teria feito, e como. Ich! 
Tem que aprender, sempre mais.

-  Me fala um pouco das diferenças ou 
curiosidades no trabalho dessas áreas: cinema, 
teatro e televisão.

-  Eu acho assim: Se eu não tivesse feito um pouco 
de teatro eu não entraria no cinema mas  o contrario 
também tem muita coisa do cinema que me ajudou no 
teatro. Tem coisas que você só faz no teatro e outras 
só no cinema. Um maquinista de teatro se perde 
na maquinaria do cinema. Ele vai numa televisão ... 
ele f ica perdido. Ele pode ser um maquinista super 
prof issional, mas é completamente diferente. Televisão 
tem muita tecnologia. Tem o contra-regra também. 
Contra-regra, eu acho, é tudo igual. Mas o maquinista 
já é diferente. Porque televisão é gravação, teatro é 
ao vivo, tem mais responsabilidade. O público não 
quer saber se um cara brigou com outro, ele quer ver 

a coisa funcionar. 

-  Como são as funções aqui no Municipal?

-  Tem o cargo de cenotécnico, de maquinista de 
chefe de palco. O maquinista é aquele que opera o 
espetáculo. Vem uma equipe que constrói o cenário. 
Junto como maquinista eles instalam as coisas e 
o maquinista. Depois que entregou a equipe de 
cenotécnica lava as mãos, vai embora. O cenotécnico 
é o que constrói. 

-  A casa tem uma equipe de cenotécnica?

-  Tem. A gente constrói. A equipe é pequena mas 
agente faz os dois. Como já construímos óperas.

-  Você acha que tem maquinistas fora do teatro 
municipal? Quantos maquinistas fora daqui sabem 
operar esta caixa toda.

-  Tem. Mas tem poucos. Muito poucos. Dá pra 
contar no dedo. Chicão do Teatro Sérgio Cardoso, 
Titão que trabalha com o Pupe, Miranda que trabalha 
de freelancer,  (silêncio) Denis...  Pô, agora você me 
pegou.

-  Porque operar esta maquina toda é outra 
história, né? Saber contra-pesagem, amarração...

-...saber fazer uma cor tina cair na hora e todas 
essas traquitanas ...  é diferente. É o que eu digo. 
O Cenotécnico é quem constrói, Maquinista é quem 
opera, quem faz as traquitanas dentro do teatro. A 
mesma coisa dentro da televisão. Tem um maquinista 
que só empurra carrinho (de câmera). Ele ta lá pra 
isso. Se ele cair dentro dum teatro pra fazer outra 
coisa ele f ica um pouco perdido. Não que ele saiba 
mas dif iculta mais.
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-  Mas no teatro isso é menos específico, não? 
Por exemplo: você sabe operar e construir, certo?

-  É, eu posso fazer porque já peguei em tudo. 
Mas na minha opinião você tem que começar de baixo. 
Se você não souber um pouco de tudo você não é 
cenotécnico. O cenotécnico tem saber resolver os 
problemas, ele tem que ser completo.

-  E sobre pintura? 

-  Um cenotécnico quando pega uma ópera para 
construir ele é responsável por tudo. Desde a limpeza 
até a pintura. Mas isso no teatro, porque no cinema 
e na televisão quem vai pedir tudo é o cenógrafo. 
No cinema, muitas vezes, o cenotécnico entrega na 
madeira e o cenógrafo é que tem que contratar a 
equipe de pintura. Mas isso depende do acordo que 
se faz.  Por exemplo se me pedem: Pelé, eu quero um 
cenário assim, assim, assado. Eu faço tudo, contrato 
toda equipe, de pintura e tudo mais. Depois entrego 
no dia cer to pro caras....  Porque se atrasar já v iu! Fica 
tudo histérico.

-  Houve muita mudança de matéria e ferramental 
desde a época que você começou a trabalhar (com 
12 anos) pra cá? Coisas que ajudaram.

-  Não, trabalhamos com as mesmas coisas. Muito 
pelo contrario, até com coisas mais pesadas que é 
ferro. Vem aí às vezes umas construções que a gente, 
pó, não agüenta nem tirar do lugar. Pra você ter uma 
idéia; o Teatro Municipal ele tem 91 anos, acho. Cada 
vara de cenário que a gente tem são (supor tam) 1�0 
quilos. Porque? Porque antigamente os cenários eram 
todos feitos de papel. As únicas coisas que eram 
de madeira mesmo eram onde as pessoas iam subir 
ou uma janela....  o resto era tudo falso. Era tudo de 
papel. Hoje em dia eles vão fazer um cenário, se tiver 
que ser de madeira, fazem de madeira; se tiver que 

ser de concreto, eles fazem de concreto mesmo. Vem 
gente de fora e reclama das varas. Os teatros que 
estão sendo construídos por aí são (as varas) de �00, 
�00 quilos. Hoje em dia qualquer teatrinho pequeno 
tem as varas (supor tando) com �00 quilos. Isso mudou 
muito. Ficou tudo muito mais pesado, muita realidade 
e teatro não é isso. Teatro é uma fantasia. Não é uma 
coisa falsa.

-  Tem alguma coisa, nesses anos de municipal, 
que vocês tiveram dificuldade em fazer?

-...  (silêncio). Não acho que não. Teatro é tudo 
uma língua só.  Até porque quando uma companhia 
v iaja ela já vem com a coisa resolvida. A gente recebe 
muita gente de fora mas não tem muita novidade, um 
motorzinho ali,  um negocio aqui. Até pelo contrario, 
a gente tem muito jogo de cintura. Às vezes f ica meio 
primitivo...  mas funciona, manualmente funciona. E 
eles às vezes vem com uma coisa que você aper ta um 
botão e não funciona. 

-  E leitura de planta? Como você aprendeu?

-  Na raça. Com o Pupe. O Pupe faz uma coisa que 
poucas pessoas fazem. Ele põe uma tapadeira e cola 
lá todas plantas. Aí ele vem chamando, Pelé, fulano.... 
e vai distr ibuindo  trabalho. Hoje em dia o cara guarda 
a planta no bolso e te dá um pedacinho de papel só 
pra você fazer aquilo. Assim ninguém aprende. Ele 
não sabe o porque daquilo. 

-  Hoje deve ter gente que vem trabalhar e não 
sabe ler planta, como você faz?

-  Eu ensino. Com todo prazer. Tenho o maior 
prazer. Tem muito moleque que procura a gente aqui. 
Quando o trabalho é grande eu chamo gente de fora, 
mas a verba é pouca. Agora mesmo vem seis pessoas.
É legal porque às vezes é gente que já trabalha no 
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ramo e quer se aper feiçoar. Hoje em dia o trabalho 
está aper tado.

-  Em qual área você gosta mais de trabalhar?

-  Eu gosto mais daquele trabalho que coloca a 
cabeça pra funcionar. Eu gosto do trabalho que eu 
faço. Da responsabilidade que eu pego. Não impor ta 
onde. Não impor ta a área, porque eu acho que no 
fundo não é tão diferente assim.

-  Se você precisa de um pintor tipo aqueles de 
telão de antigamente quem você chama?

-  Chi! Acho que não conheço nenhum. 
Sinceramente.

-  Tem alguém da equipe que conhece 
serralheria?

-  Não. É tudo na madeira.

-  Qual a diferença do marceneiro para o 
cenotécnico?

-  O marceneiro faz móveis. Ele constrói móveis. 
O Seo Oswaldo mesmo. Ele é marceneiro. Um dia ele 
me falou: Eu não gosto de f icar aqui, eu não gosto 
de teatro. E pra infelicidade dele, um dia lá no João 
Caetano, no Rio (de Janeiro) despencou uma vara de 
luz que bateu na cabeça dele e ele f icou desacordado. 
Foi um corre-corre danado. Teatro te disso. Tem que 
ter muita segurança. Não é porque você fez um cenário 
que você pode achar que entende de teatro.

- Fala um pouco da contra-regragem.

- Ah. É uma marca que ...  o cara deixa ali  no canto 
uma sapatilha, uma vela ou um paninho, ninguém 
pode mexer porque o cara vai sair correndo uma hora 

da cena e vai catar aquilo ali.  Se não tiver lá, pronto. 
Já estragou a cena e tá todo mundo tomando bronca. 
Pra trabalhar em teatro o cara tem que ser ligado. Não 
dá pra dar bobeira. Tem que prestar atenção em tudo. 
Principalmente por segurança.

-  Qual a diferença entre construir o cenário e 
participar do espetáculo.

-  Eu acho que par ticipar é mais legal. Porque 
par ticipar dobra a sua atenção. O cenotécnico vem 
com o praticável. Tudo cer to, como tava na planta. 
Mas aí vem o diretor e diz que vai ter que mudar, 
porque até a estréia você sabe como funciona, né? 
Tudo mexe. Quem vai fazer as adaptações? É quem 
está dentro do teatro, são os maquinistas. Ou seja 
tem que estar disposto a mudança. Porque é diferente 
de cinema. Cinema você desliga a câmera e ninguém 
f ica muito bravo mas em teatro não. Tem que abrir 
o pano. Tudo tem tempo. Gente sem paciência e que 
não gosta de trabalhar no f im-de-semana nem entra 
em teatro.

-  Você disse que não faz diferença mas eu acho 
que faz. Você gosta mais de teatro que de televisão 
ou cinema.

-  Não, não. É que teatro....  sei lá! Dá até arrepio. 
Porque é ao vivo. A coisa tem rolar, entendeu? Você 
vira noite essas coisas todas. É legal. Teatro é legal.

DEPOIMENTOS.
- Acho que todo teatro deveria poder bater 

prego.
- O que mais estraga um piso de teatro é  f ita de 

linólio. Aquela f ita ROSCO
- Aqui todos os funcionários da cenotécnica fazem 

tudo. Aqui, né? Mas de uns anos pra cá ninguém quer 
mais essa separação. Eu sou maquinista eu tenho que 
saber tudo.
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TOUR NO PALCO DO TEATRO MUNICIPAL

- Cinco Pontes ( l inhas de quar teladas 
paralelas a boca de cena) 

- A primeira tem �,�0x�,��m e sobe �m de 
altura. Só sobe.

- As outras tem �,�0x�,��m, sobe e desce 
�m.

- Tomadas de luz pelo piso todo.
- As cordas de sisal e os cabos de aço tem que 

ser trocados regularmente por motivo de segurança. 
A segurança em primeiro lugar.

- As varas de cenário agüentam apenas 
1�0kg, por causa da idade do teatro.

- Tem varas elétr icas cenográf icas e de luz
- Tem um ciclorama de madeira (f ixo) 

que é usado sobretudo em concer tos para ajudar a 
acústica.

- Tem toda vestimenta completa e móvel. A 
vestimenta ao pode ser f ixa.

- No piso pode bater prego.
- São 10 funcionários de cenotécnica e 01 

contra-regra.
- 0� pessoas de iluminação.
- Um atelier de costura com 10 

funcionárias. 
-  O Teatro funciona principalmente com Balé, 

Concer to e Ópera.
- O Teatro Municipal mantém um galpão de 

depósito no bairro do Ipiranga
- O palco tem �0mx��m.
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entre v ista re al iz aDa em 30/04/02

NOME : Max
PROFISSÃO: Pintor de Ar te

Transcrição da Fita

- Só f iz uma peça de teatro, foi a Ópera da Asma 
com Tales Panchacon e a Lucinha Lins, no antiga Teatro 
Brigadeiro que agora é igreja da Universal.

-  Como você começou nisto. Há quanto tempo 
você está …

-  Eu, faz vinte e um anos. Mas já entrei em 
publicidade. Sempre em cinema.

-  Você trabalhava com alguém? Como é que era 
isso?

-Não, era balconista de padaria. Eu morava no 
Paraná. O meu irmão, que é o Darcy, ele era pintor de 
residência.

Na época agente tinha um cunhado que daquele 
tipo que bom de conversa. Não sabe trabalhar nem 
nada … Aí a mulher dele foi trabalhar numa destas 
produtoras, que era a antiga Zé Pinto. Ela foi trabalhar 
para f icar fazendo café, f icar ser vindo café. Numa 
destas idas e v indas que ele ia lá buscar a mulher (…) 
ele v iu que tinha ser viço de pintura.

Como ele sempre foi muito de lábia, ele chegou 
pro cara e falou assim: Eu tenho um pessoal meu que 
faz este tipo de trabalho. Se o Sr. precisar é só falar 
comigo. E numa destas o produtor precisou de pintor, 
que não tinha, porque na época em que a gente 
começou, foi em 8�.

-  Quem tinha na época?

-  Na época só tinha o Por tinari (TVC), o Mané 
e… Depois cada produtora tinha um pintor específ ico 
assim…fixo, que só fazia aquele trabalho na casa. 
Como por exemplo: equipes de pintura como existe 
hoje, naquela época não existia.

Aí o cara precisou de pintor e chamou ele. Ele 
mais do que de pressa correu atrás do Darci e de mais 
dois irmãos que eu tenho. E falou assim: Ó, eu tenho 
um trabalho para vocês fazerem e é o seguinte… Por 
exemplo, como se fosse hoje: um pintor de residência 
ganha R$ �0,00/�0/�0, depende. …vocês vão ganhar 
R$ 100,00 o dia.

Aí f izeram o primeiro trabalho. 

-  Pintura simples, não era pintura de arte?!

-  Não, pintura simples, “massear” painel pintar e 
lixar. A questão é que quando a gente entrou, como 
nós éramos pintor de residência, já era uma mão de 
obra qualif icada, tudo era bem acabado. Coisa que em 
cinema não existia.

A mão de obra de cinema era assim: o cara 
chegava na tapadeira e catava as cabeças de pregos 
lixava e pintava.

Essa mão de obra de “massear” um painel inteiro, 
catar com massa plástica essas coisas todas quem 
implantou foi o meu pessoal. Foram os meus irmãos. 
Por exemplo: quando eu comecei cada um tinha uma 
gambiarra de luz na mão que era para tirar todos os 
defeitos. E isso veio  por que até então eles trabalhavam 
só em residência de bacana… Mansão de Barão do 
Café no Morumbi …. Aí eram os meus três irmãos que 
eram sócios e eles mandaram me buscar, eu já tinha 
trabalhado como ajudante de pintura algumas vezes 
com eles.

Na época nos dominamos o mercado e as únicas 
duas produtoras grandes que a agente não conseguiu 
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entrar foram a LINXS Filmes e a TVC. Porque a TVC 
tinha o Por tinari que pintava pra eles e a Linxs tinha 
o Sr. Milton e o Nivaldo. Foi passando o tempo e com 
as divergências que vão surgindo…Hoje eu tenho uma 
equipe de pintura, o meu irmão, que é o Darci ,  tem 
outra. Juntando o volume trabalho dele e o meu dá 
mais ou menos �0 a �0% do mercado.

-  E como é que foi a passagem de pintura de 
parede para pintura de arte?

-  O meu irmão, o Darci, ele é o mentor de tudo. A 
gente o leva como um grande mestre, porque ele tem 
essa sensibilidade. É como eu falo: o bom prof issional 
é aquele um que de cada três palavras que um diretor 
de ar te fala ele consegue absorver cinco. E o Darci ele 
tem isso.

 Se você falar assim: Darci nós vamos fazer 
um beco, tipo americano… ele nunca foi ao Estados 
Unidos mas ele já sabe o que você quer fazer e ao 
invés de f icar perguntando o que o diretor de ar te quer 
fazer ele já passa a te oferecer propostas daquilo que 
você queria. Ele tem esta grande facilidade. Eu tenho 
um pouco, mas não tanto quanto ele. E na época em 
que ele começou não existia “selfcolor” 

-  Isso é novo na verdade não? Deve ter uns 6 
seis anos o uso de “Selfcolor”

Quando ele começou em residência era época que 
o pintor tinha que fazer a tinta, fazer a massa.

-  Quando que foi isso? Já tinha tinta latex?

-Na década de �0. E o Darci pegou ainda a época 
da têmpera. Ele tinha que fazer a massa que é cal, 
gesso e “alvaiage ( ?)”,  que hoje a massa corrida ocupou 
este espaço. E aplicava na parede. Uns aplicavam com 
escova, outros aplicavam ela lisa. Tinta esmalte veio 
aparecer na década de �0, depois de ��/��. Que então 

só existia a tinta a óleo. E a tinta a óleo… quando a 
gente começou nem a tinta a óleo existia. Quando se 
queria pintar um por tão de ferro então o pintor tinha 
que comprar o óleo de linhaça,o pó xadrez que é o 
óxido de ferro, tingia esse óleo de linhaça e então ele 
comprava um pó que vendia na época que se chamava 
pó secante. Misturava tudo e esta tinta demorava de 
�� a ��h de secagem. Depois que industrializaram 
esta mistura e vendiam a tinta a óleo.

Que existe até hoje no mercado. Depois veio a 
tinta esmalte que é mais prática de secagem mais 
rápida mas a pintura a óleo é muito mais duradoura. 
Um por tão pintado a óleo dura de � a dez anos sem 
precisar de re-pintura e um pintado a esmalte vão 
durar dois anos. Então a resistência é diferente.

Então meu irmão é desta época. Muita coisa 
de ar te que a gente faz hoje ele aprendeu com os 
espanhóis. Ele trabalhou com um espanhol. Essa 
imitação de madeira que a gente faz, isso não existia 
em cinema. Ele aprendeu com um espanhol que fazia 
teatro na Espanha e ele que fazia esta imitação de 
madeira. Mas quando ele ensinou pro meu irmão, era 
feito com verniz fosco e óxido de ferro se tingia e fazia 
a imitação de madeira. As primeiras que apareceram 
em publicidade foi meu irmão que pintou.

-  Mas então como eles faziam? Com madeira?

-  A madeira era a madeira, não tinha alternativa.
É como ele diz: Se ele tivesse escondido a técnica 

de fazer isso, talvez hoje ele estivesse r ico. Mas como 
ele não se preocupou, pois da mesma maneira que ele 
aprendeu isso com facilidade ele ensinou para todo 
mundo que estava por per to e cada um faz de um 
jeito.

-  Mas não é só a técnica, tem o talento envolvido 
não?

-  É, o resultado do trabalho muda muito de um 
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prof issional para outro. A maneira que faço f ica de um 
jeito, a que o outro faz f ica completamente diferente. 
Vai da sensibilidade.

Então, ele que trouxe …só que assim, ele fala, 
cada vez ele se aper feiçoa mais. Esta imitação a gente 
começou com verniz fosco, aí a gente viu que demorava 
um pouco, então a gente tentou acelerar este processo 
passando a usar uma aguada de latex. E eu ao invés 
da aguada de latex, passei para um verniz acrí l ico. 
Passei a tingir o verniz, então a imitação já f icava 
pronta. Até então a gente passava uma aguada fosca, 
depois v inha com o verniz. É esta que  a maioria dos 
pintores usam. Eu hoje já saí disto, já uso a aguada 
de óxido de ferro, que é a aguada de xadrez, que é 
aquela que eu f iz lá pra você. É só pó xadrez e água 
sobre a massa. Depois eu uso um verniz que é pra dar 
v ida na madeira.

E ele (Darci),  que desenvolveu também a técnica 
de mármore. Porque até então os pintores de ar te 
faziam imitação de mármore com ar comprimido. Eles 
jogavam bastante tipo de aguada de tinta e v inham 
assoprando (com o ar comprimido), então a água ia 
fundindo uma na outra.

E depois ele desenvolveu está outra com o 
pincel. 

(…)

-E quando o diretor de arte pede uma textura 
nova para vocês? Como é o processo.

-  Na realidade a gente meio que inventa. Se deu 
cer to já passa pra outro… vira meio que uma mania.

Que nem essa do concreto (P f iser) foi o Darci que 
desenvolveu isso. Eu fazia uma, mas fazia direto em 
cima da massa não dava fundo e algumas f icavam muito 
manchadas. Eu não sabia como amenizar isto. Um dia 
eu estava trabalhando com ele e a gente precisava de 
um “concreto”, eu disse que sabia fazer um tipo. Ele 
perguntou se f icava boa. Eu disse que mais ou menos. 
Então ele v iu e disse que dando um fundo de latex 

dava mais cer to (“ impermeabiliza a massa corrida que 
é muito porosa…”)

E é neste fundo de latex que se consegue o tom 
da cor do concreto. Se você quiser fazer um cimento 
queimado vermelho, é com esta mesma técnica do 
concreto aparente.

-  Com quantas pessoas você trabalha

Hoje eu estou com quinze direto. Se precisar 
eu vou chamando mais. (Após 11 de setembro até 
dezembro o trabalho diminuiu muito, mais este ano 
recuperou bem)

O meu irmão tem �� pessoas trabalhando com 
ele.

-  Quantos anos o Darci tem?

-Cinquenta e três.

-  E você?” 

-Trinta e Cinco no sábado. O grande mentor de 
tudo é o Darci.

Mas muitas coisas a gente vai aprendendo com 
os próprios diretores de ar te. Tem muitas coisas que 
você, por exemplo, aprendeu na faculdade e em livros 
que eu nunca tive acesso. Eu tenho só até �ª série. 
E acabei caindo nesta prof issão por necessidade.
Imagina: eu era um balconista de padaria e ganhava 
um salário e meio por mês. Quando me chamaram lá 
do Paraná, meus irmãos me pagavam meio salário 
mínimo por dia. E aí eu me conscientizei. Ou eu vou 
aprender isso (pintura) ou eu estou lascado. Por que 
eu não ia ter acesso a uma faculdade tão cedo. Até 
então eu tinha que trabalhar e ajudar a sustentar a 
minha mãe, que naquela época ainda era empregada 
doméstica e morava com meus dois irmãos menores.

-  Quantos anos você tinha?
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- Eu tinha catorze. E por causa desta determinação 
eu passei a ter um interesse maior.

-  Mas você gosta do que faz. Não gosta?

-Hoje sim. Até dois anos depois que eu casei eu 
detestava.

-  E como você começou a gostar?

-  Esta é ume resposta que eu não tenho até hoje. 
Eu achava este trabalho muito sujo. Achava que não 
era pra mim. Eu dava muito cano no Darci quando eu 
trabalhava com ele. Chegava sexta-feira eu sumia. Eu 
ganhava muito dinheiro na época…pra um adolescente 
né? Com 1�/1� anos eu tirava uma faixa, um pelo 
outro, uns �0 salários mínimos.

Aí, eu dava uma grana pra minha mãe que eu 
já tinha trazido ela do Paraná. E fora isso ainda me 
sobrava muito dinheiro. Até que eu discuti com meu 
irmão larguei tudo e fui trabalhar em of icina mecânica, 
funilaria. E foi bom por que a maior par te do que eu 
sei hoje sobre pintura automotiva foi de lá. Depois 
da of icina que eu acabei f icando sócio (dois anos de 
trabalho) eu voltei a trabalhar com o Darci, mas f iquei 
só uns três meses com ele. Daí resolvi que eu tinha 
que tocar sozinho.

-  Quantos anos você tinha nesta época

-Uns vinte e cinco anos. A par tir disto eu comecei 
a buscar informação. Por exemplo: o que são cores 
primárias, secundárias e terciárias? Fiz cadastro nas 
empresas de tinta como Suvinil,  Scherwilliams e os 
catálogos começaram a chegar na minha casa… Nesta 
época eu trabalhava com o Miro, fotógrafo. Ele é um 
puta cara bacana. Ele v ia que tinha ansiedade por 
conhecimento e começou a me trazer livros ensinando 
coisas como pátina ou estuque veneziano.

Quando, num cenário da Flávia (Moraes) ele me 
pediu um estuque veneziano eu achei que ele estava 
falando espanhol misturado com inglês, que entendo 
menos ainda.

Aí ele falou: É como na Capela Sistina. Aí é que 
entendi menos ainda.É aí ele (com  paciência) foi me 
ensinando um monte de coisa. E eu hoje tenho um 
monte de livro de ar tes na minha casa dizendo qual 
o processo que eles usam, disto ou aquilo em alguma 
faculdade lá na França. Por que lá existe faculdade de 
pintura de ar te, né? E leitura por livre e espontânea 
vontade. Sou curioso de saber como são as coisas.

-  Mas hoje, do alto dos seus 35 anos, profissional 
reconhecido, se houvesse um curso bacana de 
pintura…?

-  Eu já teria feito. E hoje ainda seria. Seria muito 
interessante… e não só aprender, muita coisa que 
eu já sei eu teria a opor tunidade de estar passando 
para quem estivesse fazendo o curso comigo. Essa 
facilidade que eu tenho de distinguir cor, de chegar 
numa cor…

E tem muita coisa de pintura de ar te mesmo que 
eu ainda não sei. Mas muita coisa que a gente aprende 
com os diretores de ar te. O Darci, mesmo aprendeu 
muita coisa com a Daniela Thomas.

Eu aprendi muito com o Felipe (Tassara). A 
facilidade de pintar, por exemplo: um piso geométrico 
no chão, eu tenho graças ao Felipe.  (…)

-  Desenho técnico você nunca estudou?

-  Não.

-  Mas você lê planta?

-  Leio.

-  E isso você foi aprendendo trabalhando 
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também?

-  Sim.
 (…)

-  Evento é o mesmo preço que cinema?

-  Não. É menos por que se calcula a mão de obra 
mais barata. Mas na realidade evento dá mais dinheiro 
porque é mais rápido.

-  Mais rápido que cinema?

-  Sim. E não existe tanta qualidade. É menos 
exigente. A mão-de-obra é menos qualif icada.

-  Vou colocar você pra fazer umas peças de 
teatro

Ha,ha… Eu acho bacana. É interessante. 
Tudo aquilo que sai do seu cotidiano é muito 
interessante.

Como a gente não tem este profissional em 
teatro, agente nem pensa neste tipo de trabalho. 
O preço do pintor de arte é justo mas é muito caro 
para o orçamento da maior parte das produções 
teatrais.

-  É, às vezes e bem fácil,  mas a gente tem que 
valorizar. E se eu não cobrar vem outro e cobra.

(…Discurso luz Lu, … O cenotécnico de teatro 
tem uma equipe de pintura…)

A questão destes cenotécnicos que também 
faziam pintura é que o mercado começou a f icar mais 
exigente e eles começaram a não dar mais conta 
f icando só com a madeira e a div idir a função com 
pintores especializados. Quando  a gente entrou muito 
cenotécnico a antiga pintava seu próprio cenário. É 
que pintar era só pintura lisa. Não tinha textura. Como 
hoje que muitos cenários se resolvem na pintura.

A imitação de granilite (eu nunca f iz nenhuma 

cer ta para você) foi um cenotécnico, que já morreu 
acho. Como r ao nome dele? Era nome de ar tista 
plástico também…? Mas o granilite a gente fazia com 
a peneira e os pingos f icavam todos por igual. Ele que 
falou pra agente fazer  com o pincel e com a tinta 
mais aguada que f icava mais real.

E tem coisa que agente inventa. Outro dia eu 
esburaquei um rolo f iz umas três aguadas de tintas, 
passei pra lá, passei pra cá e f iz um granito. Até 
que f icou bom. É mais uma técnica para a coleção de 
manias. 

(…diretores de ar te.)
Mas o Grubber (Carlos) fala que na Argentina é 

uma dif iculdade para pintar cenário, porque lá quem 
pinta ainda é o cenotécnico.

O brasileiro pode não se rum povo estudado mas 
é um povo inteligente. Ele absorve tudo muito rápido. 
E a melhor maneira de se virar para sobreviver é essa. 
Eu aprendi muito com a Sof ie, que é francesa, estudou, 
fez uma faculdade de ar tes lá na França. (…)

E com meia dúzia de palavras, conversando com 
ela, você consegue tirar algum tipo de técnica. E 
muitas vezes até vendo ela trabalhar.O Marcos Sachs: 
hoje eu faço um céu com nuvens em profundidade por 
causa dele. E coube a ele a simplicidade de me dizer 
como era. Ele não precisava ter feito isso. E é apenas 
fazer a nuvem ao invés de com branco puro com um 
violeta bem clarinho. Depois eu volto com um branco/
branco e com um pouquinho de preto. E é com isto 
que parece que ela está solta. E se for só branco não 
se consegue nunca desfocá-la.

-  É que isto é técnica de pintura mesmo. É a 
transferência desta técnica para o cenário.

-  É.
(…)
(… em som técnica de madeira. Primeiro o fundo 

que é o segredo
depois o efeito.)
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(Marcos Sachs, Miro, Felipe Tassara)

(Quantos irmãos você tem? Muitos…os que eu 
mais tenho contato são os por par te de mãe,  que são: 
o Darci, o Maurício, o Ezequiel…)
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RodRiGo matheus
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Entrevista realizada em 0�/�00�.

NOME Rodrigo Matheus
PROFISSÃO Diretor, Ator e Circense

Transcrição da Fita

-  Como é que você foi parar no circo?
 
-  Quando eu comecei a fazer teatro eu conheci um 

diretor que era o Francesco Zigrino que dava curso de 
Clown. Ele era italiano, palhaço e ele (no curso) dava 
muitos exercícios acrobáticos, e eu uma vez f iz uma 
assistência pra ele. Ele falava que o ator brasileiro 
não tinha preparo f ísico. Não tem agilidade em cena. 
E foi na época que surgiu a escola Piolin. Eu tinha uma 
vontade meio romântica de ir,  mas nunca tinha ido. 
Um dia levado por uns amigos eu fui lá, e f iquei louco 
com a alegria daquilo. No mesmo dia me matriculei e 
fui largando coisa para estar lá totalmente apaixonado 
pela ativ idade do circo. Não tinha nenhuma coisa mais 
conseqüente. E paralelo a isso, aos 18, �0 anos, eu via 
muito espetáculo. Nos festivais, por exemplo o da Ruth 
Escobar tinham coisas muito visuais. Tiveram dois que 
me marcaram muito. Um era o Andaluzia Amarga, um 
espetáculo catalão, se não me engano. Era maravilhoso. 
Tinha uma escavadeira no palco do municipal. Era só 
cantado. Não precisava entender nada. E outro que 
era do Panká, grupo holandês extremamente visual. 
Eu trabalhei com um diretor de teatro amador que era 
muito diretor de imagem. Montou um espetáculo de 
teatro de boneco, teatro de objetos animados, que era 
a Cidade Muda. O primeiro Cidade Muda (Edu Amos). 
Sou fundador da Cidade Muda, né? Enf im f icou esta 
coisa de me estimular pelas imagens, pelo “barato” de 

entender as imagens que eu via em cena. Como que 
aquilo me batia, como me emocionava. E o circo que 
era uma paixão já não me atraia como dia-a-dia. Eu 
nunca quis sair v iajando em trailler pelo interior do 
Brasil. 

-  Fala um pouco sobre as técnicas dos aparelhos 
de circo. Por exemplo: Eu estava ontem com o Duma 
(Domingos Montagner) e estávamos falando do 
“destorcedor”.

-  É. O Zé ( José Wilson Moura Leite) fazia. A gente 
chama de giro, que foi cr iado para as cordas indianas. 
E é preciso de um “rolemã” lá em cima. Quando a gente 
entrou na escola de circo eles eram feitos a par tir de 
eixos de bicicleta. A gente ia num serralheiro cuidadoso 
e soldava uma argola em cima outra em baixo..mas 
era um eixo de bicicleta. Com o tempo até a CONCABO 
desenvolveu um muito bom. Pequenininho, fechadinho 
e tal,  mas super seguro. E a industria naval tinha uns 
muito pequenos de aço inoxidável mas que com o 
tempo davam problema, davam tranco. Mas essa é uma 
industria que se desenvolveu muito, porque tem muito 
dinheiro, então ela deu muito material pra gente. Mas 
acima de tudo, hoje, é a industria do Circo na Europa. 
Tem uma empresa que chama Unicicle, na França, em 
Paris, que desenvolve tecnologia e produz para venda. 
E a escola de Montreal, até em função do crescimento 
do Circ Du Soleil,  pesquisa muito material e acaba 
expor tando para o mundo todo. A turma do alpinismo 
e do montanhismo, escalada etc. que também é um 
espor te que envolve muita grana, ta lançando coisas 
no circo. Por exemplo: a Petzel hoje produz um giro, 
que é o mais leve, o mais gostoso de trabalhar, super 
caro....  parece U$ �80,00 cada um. Mas com isso está 
se perdendo a coisa ar tesanal. O Domingos, no Pia 
Fraus desenvolve muita coisinha, porque o teatro de 
boneco é isso, né? Traquitanas. 

-É. Fazer coisas funcionarem.
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- E com a experiência de circense eles desenvolvem 
muita coisinhas. Eu os vi,  outro dia, tentando montar 
aquela “bamda de um homem só”: Bota o bumbo, 
como que você coloca o joelho pra bater o bumbo, 
e aí aper ta não sei oque debaixo do braço....  Isso é 
traquitana: sentar, quebrar a cabeça e pensar. Que eu 
f iz um pouco na época da Cidade Muda e hoje a coisa 
é mais em termos de instalação circense.

-O Gianni Ratto afirma que a cenotécnica 
da Grécia Antiga veio da navegação, bem como 
o circo. O que você sabe sobre isso? Sobretudo a 
nomenclatura.

-  É, é muito parecida coma do barco. Se tem o 
mastro central, o mastro secundário aí vai mastaréu, 
pano de roda em f im. A estrutura é muito próxima. Eu 
sei isso mais pela pratica que pela teoria. São cordas 
cabos de aço tirantes e mastros.

-Tem uma coisa que o circo faz que é 
impressionante. Você coloca um mastro em pé e 
apóia com quatro tirantes e aquilo não mexe!

-  Não. Não mexe. Uma vez na Inglaterra eu tive 
brigas homéricas com os caras da Helth and Safaty, 
porque a gente montava um pór tico, uma estrutura de 
metal retangular e com quatro cabos de aço agente 
atirantava. Eles queriam que a gente f ixasse com 
furos, com parafusos e o cacete no chão. E eu dizia 
que aquilo podia sair. – Cara vocie está brigando com 
pelo menos �00 anos de história do circo. Teve outro 
lugar que pediu pra gente colocar carpete-borracha 
para não escorregar. Eu falei – Você quer? Eu ponho. 
Não é problema, mas é estúpido. (r isadas) Claro que eu 
não falava assim. É totalmente desnecessário. Porque 
não tem como sair do lugar.

-  E quando você não tem ponto de fixação como 

vocês fazem?

-  Existe a alternativa de peso. Eu nunca sei 
precisar quanto, mas usa-se muito tonéis com água. 
Ou ancoragem com pesos de areia.

-  Este trabalho que você citou acima é o 
Prometeu?

-  É. É o prometeu. E a gente fez em South Banking 
num National Theather em cima assim que é tudo 
concreto, e não podíamos furar o chão. A gente fechou 
uma área enorme protegida do público porque podia 
cair. Mas nao cai! Até os engenheiros de hoje não tem 
este preparo. Me deixa chocado. Eles não sabem nada 
disso.

-  Outra coisa muito bonita no circo é quando 
monta a rede de proteção do trapézio.

-  É. O sistema de montar rede é muito legal. 
Moitão, muita gente e boa. E agüenta. Pode cair uma 
pessoa de oitenta quilos em velocidade e agüenta. É 
tudo uma questão de equilíbrio e ponto de tensão. É 
f ísica. São os princípios básicos da f ísica. Eu já pensei 
em estudar um pouco de f ísica. Todo o sistema de polia, 
de div isão de pesos. A gente usa isso diariamente.

-  Explica um pouco o que é um moitão.

-  O moitão é um sistema de roldanas. É preciso 
um ponto f ixo, um gancho. Aí você passa a sua corda. 
Na outra ponta está o que você quer erguer. Você 
passa por duas ou três voltas. Você vai puxando e 
ergue um terço, um sexto do peso original. Diminui 
também a velocidade do movimento, mas numa boa. 
É um sistema de roldanas para erguer ou tencionar 
coisas. Por exemplo: para esticar um arame ( de andar 
em cima) tem que ser hiper tenso. Ou você usa um 
tir for que em por tuguês virou tifó , que é aquele da 
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trava, que faz cle, cle, cle clec. Ou na ausência deste 
equipamento pode ser usado o miotão. Você f ixa ele 
no chão, prende ele na base do teu calavalete. Aí você 
estica, quando já deu toda a força você pega o f im 
daquela corda põe outro moitão e assim você div ide a 
sua força por N vezes. E assim três pessoas puxando 
dão conta da tensão que se consegue como Tifo, que 
custa muito mais caro.

O circo tem poucas armas, porque tem pouco 
dinheiro, mas prá fazer tudo. É corda, mastro, 
eventualmente o cabo de aço. Mas com tudo se 
improvisa. E aí é quem vem os nós. Tem nó pra tudo. 
Com alguns nós vocie se safa de quase todas as 
possibilidades.

-E as cordas? Houve uma evolução nelas também, 
não? De que era feita a corda original?

-  A corda original era feita de material natural. 
O sisal. E isso gerava o apodrecimento muito rápido. 
O que aconteceu em O Velho e Mar, lembra? A gente 
não podia usar nada natural porque o cloro da piscina 
comia tudo. E é muito interessante: Depois inventou-
se o nylon. Mas hoje vocie tem basicamente dois tipos 
de cordas. A trançada e torcida. A torcida é a normal 
que a gente conhece. A outra a trançada ela é quase 
costurada, tema uma alma por dentro, que é o que dá 
a segurança dela, a resistência. A grande vantagem da 
torcida é que você consegue abrir  e emendar ela nela 
mesma. Isso se chama empatar. Já na trançada, para 
unir duas pontas só amarrando. Nas cordas torcidas 
eu posso abrir as pernas dela e amarrar de uma 
maneira que você praticamente não veja a emenda. Dá 
pra fazer um olho no meio sem cor tar a corda, você 
emenda uma ponta coma  outra fazendo uma corda 
contínua, emenda uma na outra, e por aí vai.

 -  Mas no O Velho e o Mar a gente fez a rede de 
sisal? 

-É f izemos de sisal por dois motivos: f inanceiro, 
porque o sisal é muito mais barato que o nylon e como 
a rede não ia ter muito contato com o água a gente 
resolveu encarar o peso. Eram �00k de corda. E acho 
que compramos mais um pouquinho para a instalação. 
Era muito pesado, muita corda, muita coisa. O empate 
é muito legal. Você pode empatar naylon, sisal e 
cabo de aço também, porque ele é torcido. Existem 
maneiras de se fazer um empate na corda trançada 
mas dá tanto trabalho que não vale a pena.

-  Mesmo nas trançadas não há uma diferença?

-  Tem sim. Isso vem do alpinismo. Tem a corda 
estática e acorda dinâmica. E estática é a que não 
tem elasticidade, pra você subir por ela por exemplo 
é muito melhor, diferente da corda dinâmica que é 
elástica não se presta a isso. Mas pra você cair ela 
é muito melhor porque ela é muito mais dif ícil  de 
romper em função do choque e não te quebra osso 
enf im. Se você cai pendurado de uma cer ta altura, e 
a pancada é seca você vai quebrar alguma coisa. Não 
tenha dúvida. Se a corda é elástica ela tem um jogo 
que não deixa você se machucar tento.

-  E os mosquetões? Sempre foram usados no 
circo?

-  Não. Usavam-se mais os grilhetes ou manilhas. 
É um C com um pino reto unindo as duas pontas. 
De um lado um lado achatado e do outro uma rosca 
pra dar aper to. Só que ele não é tão prático como 
o moitão. Ele vem da navegação e dos por tos. Tem 
uns enormes! Até a navegação de recreativa, digamos 
assim, - os yates e lanchas etc. – já  cr iaram materiais 
muito mais leves, mais fáceis, até mais chics (r isos). 
Que às vezes a gente usa mas são muito mais caros. 
E então o alpinismos veio com os mosquetões. Uma 
equipamento muito mais pratico que com uma mão 
só você consegue destravar, colocar, tirar. Ele é legal 
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pela agilidade. Eles existem em duralumínio ou em 
ferro. O duralumínio é feito por expansão, então às 
vezes ele tem bolha de ar dentro e nunca se sabe, a 
menos que se faça um raio x em cada um deles. Dizem 
que eles são individualmente testados. Eu acho que 
são. Mas eles são testados pelo peso e não pelo raio 
x. Se depois de um tempo de uso ele criar uma micro 
rachadura ele se rompe de uma vez só. Diferente do 
ferro que começa a entor tar e isso te mostra a idade 
de esforço dele. Mas ele é três vezes mais pesado, 
mas é mais barato também então se joga com os dois 
conforme o tipo de trabalho. Do nosso (circense) ponto 
de vista, de quem viaja muito faz uma montagem, 
trabalha um dia desmonta e volta, é muito prático, 
o mosquetão é dez vezes mais prático. Então vale a 
pena o investimento

Tem outras coisas. Por exemplo: no lugar do 
moitão, inventou-se (eu não sei nem pra que, tenho 
a impressão que foi pra transpor te de automóvel de 
caminhão) aquelas catracas. São cintas que tem uma 
catraquinha, você prende o gancho prenda a outra 
ponta num ponto f ixo, puxa com a mão o máximo que 
der e cléc, cléc, cléc. Dá o aper to e uma travada. Não 
tem tanta potência quanto o moitão mas é muito mais 
leve e ocupa menos espaços. Eu já v i moitão de oito 
de voltas e a cordinha era super f ina, pra levantar 
uma estrutura! E tudo bem. 

-Porque a força que se está fazendo era 
equivalente a daquela corda.

-  Exatamente. Tem materiais que vão surgindo no 
mercado que as ar tes vão absorvendo. 

-  Como você também trabalha com teatro. Você 
consegue fazer um paralelo entre as duas áreas? 
Você adquiriu conhecimentos técnicos da caixa 
cênica?

-  Sim. Até naturalmente, pela natureza estética 

do meu trabalho, eu fui juntando as coisas, os 
princípios. Por exemplo na cena f inal do Moby Dick 
que a gente fazia o Eugênio sair voando, é um sistema 
de contra-peso. Principio básico das varas de teatro, 
só que claro, pendurado de uma maneira circense, com 
f ita, com roldana, com mosquetão. É um sistema de 
contrapeso, com 1�0kg de areia pra contrabalancear 
um ator de quase 100 kg em subida rápida.  Só que no 
começo do espetáculo este peso tinha que estar lá em 
cima, não tinha o ator pra contrabalançar. Então eu 
colocava o peso de areia no chão colocava o moitão lá 
em cima e puxava, puxava, puxava até o moitão entrar 
na posição. E na cena eu dava um nó nesse moitão, 
um nozinho de nada e fazia tlec! (gesto de puxar). 
E soltava tudo. O moitão inclusive, dava uma cer ta 
resistência, pelo atr ito que o negócio vinha, mas não 
vinha "bum" de uma vez.

-  Mas eu não entendi o sistema.

-  Os 1�0kg subiam por uma corda, passavam por 
uma roldana, outra roldana (formando um desenho 
retangular) e descia uma ponta da corda para o ator. 
Também do peso subia uma outra corda que passava 
por outra roldana que estava f ixada em um ponto 
próximo ao da primeira roldana da corda do ator. 
Ela ia para outra roldana e então para o moitão. Eu 
puxava o moitão e o peso subia o que fazia a corda 
do Eugênio (ator) abaixar e chegar no ponto. Então 
o peso f icava lá em cima sustentado pelo moiotão. 
O sistema de moitão é feito com dois conjuntos de 
roldanas que se abrem e se fecham. Um ponto sempre 
f ixo, normalmente o chão, e outro móvel no objeto que 
se quer sustentar. Então quando eu soltava o moitão 
ele v inha pesado até encontrar o peso do Eugênio, 
ralentava o movimento e ele f icava pendurado no ar. 
Era super legal!

-E isso você aprendeu isso onde?
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- Isso eu aprendi usando o princípio das varas 
contrapesadas do teatro.

Mas você aprendeu vendo? Não foi nenhum 
cenotécnico que te ensinou?

-Vendo. Até porque eu f iz seis meses de ECA e 
não f iz nenhum curso de Cenograf ia.

-  Eu tive um problema como este recentemente em 
um trabalho com o Luiz Fernando, o meu orientador. 
Eu tinha um peso que era uma parede inteira, que 
se dividia em dois. Metade subia, metade ficava 
no chão. Só que ela era contrapesada para o peso 
total. Quando soltava eu estava com o contrapeso do 
total. A gente até conseguia controlar a diferença 
de peso com força e trava de corda o problema é 
que como a corda de sisal trabalhava - assim como 
a madeira e até o plástico, tudo trabalha - e por 
causa do peso a menos, quando voltava a segunda 
parte não chegava, ficava sempre uns milimetros 
de distância. O suficiente prá gente não conseguir 
reconetar as duas partes de novo.

-  Entendi.

-  E não tinha como colocar uma peça na outra de 
novo. Teria como fazer. Justamente com um sistema 
de moitão, mas ninguém soube fazer este sistema. 
A contrapesagem o cenotécnico soube fazer porque 
está lá. Faz parte do equipamento fixo do teatro. 
Mas um cenotécnico não sabe o que é um moitão. A 
idéia é que as pessoas se conversassem mais. Que 
possam pegar em um livro e saber que se usa uma 
determinada técnica no circo, outra no teatro. Na 
minha opinião o pessoal de circo faz maias isso pela 
necessidade de ter que ir buscar as coisas (técnicas) 
para a sua própria segurança, para resolver seus 
próprios problemas.

-  Exatamente.

-Se você que está lá pendurado, você vai fuçar 
nisso e vai emprestando técnica daqui e daqui.

-Exato. E no Teatro você consegue resolver 
um problema de cenário com arame e f ita crepe ou 
adaptando a encenação e no circo não. E um paralelo 
que eu faço é que em cenograf ia você resolve com um 
nó cego porque depois você cor ta  e tudo bem. No 
circo não. Como a gente tem pouco material e tem que 
montar e desmontar muitas vezes, a gente tem que 
usar os nós que são tiráveis. 

-  Esta é outra coisa que os nossos cenotécnicos 
não sabem: nós. Eles não sabem nenhum.

-  É muito louco porque facilitaria muito a v ida 
deles. e eu aprendi muitos dos nós que eu sei com um 
cenotécnico alemão. Um dia eu fui fazer um espetáculo 
lá. Foi um tempão, uns dez dias, era estréia. O cara 
f icou ensinando nós prá gente, mas era porque 
ele também gostava. Eu já encontrei um ou outro 
cenotécnico, mais velho, aqui no Brasil  que sabia - 
Ah, esse nó aí eu conheço. É até é um barato, porque 
quando você entra num teatro destes e dá de cara 
com uma cara mais velho eles te olham sem nenhum 
respeito e quando veêm você fazendo um nó desses aí 
eles falam - Ôpa, esse cara manja algum. É muito legal 
isso. É quase uma linguagem corporal, né?

DEMONSTRAÇÃO DE NÓS

Eu costumo dizer que tem dois nós que você tem 
saber no circo. Com esses dois nós você se vira pra 
tudo. Um que eu gosto muito e que eu nem aprendi na 
escola de circo é o LAIS DE GUIA. Ele ser ve para f icar 
tenso com algo pendurado. Se ele vai sofrer muito 
movimento ele pode soltar. Ele enclusive é um nó que 
você pode fazer com uma mão só. E você tem o NÓ DE 
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PORCO que é para você f ixar uma corda em alguma 
coisa: um cano, uma viga, uma pilastra. Este nome 
é circense. Não sei qual o nome de navegação. E daí 
você tira N variações sobre o mesmo tema. A questão 
destes nós em relação ao conhecido NÓ CEGO é que 
você sempre consegue soltar. Eles sempre soltam.
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Gianni Ratto
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entre v ista re al iz aDa em 28/03/2002

NOME: Gianni Rat to
PROFISSÃO: Cenógrafo e Diretor

tR a scRiç ão da fita

-  Teatro a Italiana: 

-  O Teatro a Italiana é a continuação de uma coisa 
velha que já morreu. O Único teatro a Italiana que respeito, 
mas sem nenhum motivo para repetir hoje, é o teatro 
de onde nasceu a cenograf ia. De 1�00 para diante. Esta 
carga criativa de descober tas técnicas foi cada vez mais 
sendo per turbada por uma carga de caráter realista. A 
cenograf ia que nasce como uma gravura ou então dentro 
de um projeto grandioso cheio de truques, de invenções, 
de “enganos” foi se transformando num instrumento de 
imagem realística tentando se aproximar cada vez mais 
da verdade, da verdade da dramaturgia que estava sendo 
representado… (séc XIX).

No século XX foi que começou tudo. Começou um 
contra …… Mas a verdade é que o racionalismo dos 
ar tistas, dos músicos, regentes, etc. não se preocupou 
minimamente com este aspecto deixando que os 
espetáculos corresse sob a égide correta da ópera de 
muita música (mas aqui estamos de ópera… que teatro se 
fazia nesta época). Eu acho que defendo a ópera com muita 
seriedade par tindo do princípio que todos os temas que 
foram herdados foram progressivamente superados. Os 
que não foram superados f icaram no depósito da reação. 
Então você vê que tem cenários que foram feitos há poucos 
anos atrás que nascem velhos. Pode até ser um cenário 
bonito, mas se o princípio é errado, continua-se fazendo 
uma inutilidade de cenário. Então hoje a cenograf ia tem 
que te levar a descober ta do âmago da temática. Alguém 

diz: Tenho cenário para fazer. Quais são. Uma sala um 
jardim, uma fonte, uma arquitetura romana, ruínas… 
Eu tenho �0, �0, �0 ,�0 livros de cenograf ia você vai 
olhando, eles são inteligentes mas não tem nada a ver 
com a música. Eu me lembro que quando eu f iz …

Eu acho que a cenotécnica ela nasceu junto com os 
gregos. Já havia cenograf ia técnica, aparato técnico, 
sistema técnico, para resolver problemas de caráter 
técnico. Para permitir que as tragédias de Sófocles, de 
Eurípides etc pudessem se manifestar dentro de uma 
linguagem “ tecnológica”. A tecnologia da cenograf ia, 
aliás do teatro, é f ilha direta das ar tes marinheiras. O 
barco é o ponto de par tida que os gregos usaram para 
poderem fazer movimentações técnicas de cenários 
e de personagens de cenários voando no ar. (Só este 
aspecto já é uma tese). Sistema de cordas, roldanas 
moitões, pesos e a presença do homem encaixada lá 
dentro.

(O barco é um palco). 
Esta cenograf ia de caráter técnico, sobre a qual 

tem um livro específ ico, que foi escrito em 1�00. Onde 
tem todas as técnicas para resolver qualquer problema 
técnico dentro de um teatro, até o “ fade luminoso”. 
Sabbatti (edição francesa da década de �0).

 O fade sem eletr icidade? É a coisa mais besta do 
mundo mas que é resultado da observação cotidiana. De 
repente as mais brilhantes idéias são conseqüência da 
“maçã de Newton”. O Sabbattini percebeu que através 
do material que se usava, a possibilidade dentro de 
um espetáculo de aumentar progressivamente a luz. 
(Como é?). Está lá, leia. Se você não se informa, se 
você vai apenas esperar o alpiste que é jogado assim 
não se chega lá nunca. Não tem muitos livros sobre 
cenograf ia. Tem um que é o Sonrel, que um livro sobre 
técnicas cenográf icas que é bastante interessante que 
é muito sucinto. E o outro é o do Bruno Mello, este 
livro registra toda a técnica, a tecnologia inclusiva, 
teatral até o começo do século XX. Então sabendo 
usar… Só que hoje este livro é superado, não se usam 
mais as técnicas. De qualquer forma sempre se pode 
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descobrir informações muito positivas. (O básico de 
construção ainda  é muito usados desta técnica). Sim 
, claro. (Acabamento muito não ?).  O livro de 1�00 
de Sabbattini é muito impor tante. Não é tanto pelas 
soluções, porque hoje se usa muito o tr idimensional, 
as técnicas elétr icas, enf im todas as novas técnicas 
( ?)…O próprio Svoboda def iniu técnicas caríssimas 
que depois requerem uma instrumentação tecnológica 
violenta. Então eu acho que se lendo determinado livro 
se pode apreender cer ta informação aplicá-la e ampliá-
la depois. Você sabe como se coloca um prego? 

- Inclinado, para dificultar  que se solte. 

-Bravo! E a cabeça do prego deve sempre f icar 
�mm para cima ...  (para poder retirar rápido e sem 
dano). 

-  Quando você começou a trabalhar no Brasil?

-  Em ��. 

-  Como é que você encontrou a cenotécnica 
para trabalhar?

-  Estávamos muito melhor lá do que hoje. Eu 
tinha excelentes cenotécnicos de origem por tuguesa 
e italiana e alguns uruguaios. Eles trouxeram  o 
conhecimento de uma tecnologia cenográf ica até a 
década de �0. A par tir daí houve uma “decalagem” 
progressiva que hoje desconhecem quais são os 
processos de trabalho.   Então de repente você como 
aconteceu no espetáculo do Caruso. Um pequeno 
musical que ele fez. Ele precisava de um praticável, 
dois ou três degraus. Uma pequena plataforma para 
três pessoas. Quando veio o praticável ele era feito de 
ferro soldado. Pesadíssimo.

Palcos com uma quantidade de travas inutilmente. 
Existem cálculos para realizar estas coisas, por 
exemplo: escadarias voadoras. (Mas então o que 

aconteceu? Estes italianos e por tugueses não ensinaram 
pessoas…). Símiles formaram mas acontece que hoje 
sobrou um só. Que seja realmente bom, que conheça 
técnica etc. (Pupe) E tem o f ilho de um cenotécnico. 
“Chimansquinho”. O pai parou de trabalhar mas o f ilho 
recebeu uma cer ta herança de informações. Ele sabe 
se mexer no palco de uma forma conveniente. Mas 
têm poucos. Tem o Marcio, que foi trabalhar comigo. 
Ele me descobriu e que eu o descobri também, que 
trabalha muito com ferro. Madeira ele trabalha mais ou 
menos. Mas f icou tão estupidif icado de tanta bebida 
que se perdeu. Em São Paulo você não encontra mais 
ninguém que você possa levar para fazer um trabalho 
junto.E outro é um senhor de uns �0 anos , uma pessoa 
inteligente, profundamente conhecedora. O Pupe.

Curitiba tinha um staf f muito bom, com os quais 
se podia trabalhar. Recentemente trabalhando lá 
encontrei um pessoal com uma vontade de trabalhar, 
com uma alegria que eu nunca vi na minha vida, há não 
ser muitos anos antes. Eu f iz tudo que eu queria, com 
uma assistência técnica belíssima. Por vezes um pouco 
incompetente mas que se superava pela dedicação e 
pela vontade de fazer.

 -  Havia procedimentos ? 

-  A questão não é o que. Os processos de fazer 
um barco voar ou seja o que for é muito mais fácil  do 
que parece, só que precisa ser muito bem feito. Numa 
ocasião no teatro da Manchete, na praia do Flamengo. 
Justamente com dois  por tugueses profundamente 
conhecedores do trabalho com madeira e a mecânica 
do espetáculo. Então com eu ele eu consegui fazer 
uma coisa que normalmente eu não conseguiria fazer 
com outros (em SP). Eu f iz uma viga de 1� metros 
de vão livre, sem cabos aparentes. Subia e descia. 
Pendurado em dois guindastes. A estrutura, isto é 
que é interessante… Porque levantar alguma coisa, 
tudo bem. Agora, fazer uma estrutura que se segure 
sem entor tar, carregando cenários…isto não é coisa 
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muito fácil.  Então nós f izemos um sistema de vigas 
entrelaçadas.

Imagina um paralelepípedo sem lados , apenas 
os per f is. A imagem imediata que se tem são 0� 
lados vazios (aparentemente). Fazem-se as diagonais 
dentro, mas não é só isto. Os � lados são escorados 
mas dentro, em cada ângulo (face), existe uma cruz 
que f irma tanto num sentido como no outro. Então 
era quase como se fosse uma viga de concreto.(De 
madeira, ela era?) Tudo de Madeira.

Eu f iz agora um espetáculo com o Jorge, Uruguaio. 
Eu f iz um desenho que ele executou muito bem. A 
vida no Teatro do Chiquinho Medeiros. Feita sob 
encomenda (Nota estrutura de vigas em perspectiva 
sem escora, uma apoiada na outra)

-  A marcenaria toda os encaixes, a forma como 
tratar a madeira …. Isto se perdeu bastante, não? 

-  Hoje encaixe é feito apenas em determinados 
casos. Mas cenograf ia antiga, assim em 1�00/1800 
era trabalhada toda por esforço, forças negativas 
e positivas (f ísica). Técnicas de alçapões são muito 
impor tantes para não fazer um amontoado de madeira 
quando não precisa. O sistema de contrapeso também 
é muito impor tante. Mas principalmente que tipo de 
cenograf ia você quer enfrentar.

Um tipo de cenograf ia pictórica toda desenhada 
em planos paralelos onde a preocupação é perspéctica. 
(ou tr idimensional…)

-Cenógrafos Realizadores normalmente mais 
ligados a pintura?

Existem. Eu trabalhei muito com eles. Ópera é uma 
coisa séria, são cenários imensos. Então o processo de 
transferência do desenho… você faz um croqui em duas 
dimensões. O Tema no caso é transferência de duas 
dimensões para a terceira. Existe um processo técnico 
que transpor ta um desenho em duas dimensões para 

um cenário construído calculado. (…) A perspéctica 
é uma falsidade. É um arranjo visual para permitir 
que você desenhe não com as medidas reais. (…) (a 
construção é feita para o tamanho da boca de cena 
? ?!!!!  – pesquisar – entender esta equação).

-  E quanto a Maquinista e Cenotécnico?

Sim existe uma hierarquia. Hierarquia de lavoro, 
não de impor tância porque é todo mundo igual. 
Cenógrafo – Cenógrafo Realizador -Cenotécnicos e 
Maquinistas – diretor de palco que é responsável pela 
montagem/desmontagem e execução do espetáculo. 
(… descrição do palco de italiano).

Teatro do Rio pequeno e bonitinho, com duas 
caixas de água por baixo, para acústica. Dois 
urdimentos, um para maquinaria outro para manobras. 
Foi destruído.

-  Em termos de acabamento ? Como o isopor 
por exemplo?

-  O isopor se começou a usar em ��/�0. Ele é um 
elemento interessante mas não def initivamente, é um 
material transitório, perecível, quebra com facilidade. 
Ele tem que ser trabalhado com colas especiais e 
recober to e tecidos e f ilós para não estragar. E se 
presta principalmente a esculturas. 

-  Cola de peixe? 

-Você compra em tabletes, deixa em banho-maria 
e usa assim. É a cola sapateiro usa, é mais barata e 
dá um acabamento cor de  madeira natural. Existem 
colas para pinturas, é feita com raspagem da pele de 
coelho. Para têmpera, guache. 

-  E o latex? A base de borracha

 Mas não é tão impor tante uma cola outra. O 
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impor tante é que cada um possa fazer o que quer. 
Então se encontra um material que funciona e não é 
aparentemente catalogado ele permanece. 

-Situações de influência de materiais nas 
criações ou vice-versa?

-  As duas situações são interessantes. Se eu 
não tenho um material eu tenho que defender com 
alguma outra coisa.Cores por exemplo: Existem cores 
que você não encontra nas palhetas dos grandes 
produtores de tintas. E encontra nos pigmentos dos 
índios do Amazonas por exemplo. Você vai ter que 
usar uma imitação. Ainda assim a car tela de cores de 
uma empresa como a suvinil  é reduzida. Você tem que 
inventar…

-E ao contrário, um material que você tenha 
achado que tenha resolvido questões estéticas?

Olha se você vai a �� de março você acha um 
patrimônio de materiais.

Eu resolvi agora um cenário com um voil sintético 
de �m de largura com uma cor pêssego muito bonita.

Mas o cenógrafo tem que procurar o que ele quer. 
Ninguém me ensinou uma forma de graf ismo que eu 
misturei, há alguns anos atrás, paraf ina, ponta seca e 
pastel e guache. Depende do teu grau de criativ idade. 
Eu pro exemplo, a única coisa que eu não posso 
fazer, e nem vou me meter nisto agora é a linguagem 
tecnológica.

FINAL SEM GRAVAÇÃO

A decadência histórica, f inanceira e a modif icação 
estética geraram um empobrecimento da qualidade 
técnica de expressão da ar te cenográf ica.

 
Hoje em dia as ar tes plásticas e a cenograf ia se 

reduz a uma charge, a um f lash.
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cyRo deL neRo
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entre v ista re al iz aDa em 08/05/2002

NOME: Cyro Del Nero
PROFISSÃO: Cenógrafo

tR a scRiç ão da fita

-  Quando e como você começou a fazer 
Cenografia?

-  Eu realmente comecei a pensar Cenograf ia na 
observação do culto religioso. Eu tive um parente, 
Rev. José del Nero, que deixou de ser pastor Anglicano 
passando a ser Episcopal, por estar, entre muitas 
razões,  apaixonado por uma liturgia que possuía 
mais pompa e circunstância. E em sua decisão 
pesou muito ele ser um excelente organista e você 
sabe que na Igreja Reformada a liturgia musical tem 
uma impor tância muito grande, sobretudo a liturgia 
musical. Você sabe da grandeza da música de Bach, 
obra mais impor tante da liturgia luterana. O próprio 
Lutero era um excelente compositor, tendo criado um 
magníf ico Hino da Reforma, mais tarde usado como 
tema de cantatas e sinfonias de Bach e Mendelssohn.

Aos 1�/18 anos, entrando para o seminário 
presbiteriano – onde estive somente um ano - eu tive 
um íntimo contato com a liturgia e suas circunstâncias, 
cheias de grandeza musical, com seus corais e seus 
hinos. O f lorilégio musical inspirava pompa reverente 
e nos fazia mover dentro da igreja, com ritos 
cantados.

Ao contrário da Igreja Católica, cujas raízes 
são indisfarçavelmente o gregoriano e o ambrosiano 
que emprestam uma primitiva e linda religiosidade, 
a liturgia musical protestante possui uma tradição 
barroca muito profunda possuidora  da pompa de um 

“ teatro sacro”.
Foi nessa idade e nesse ambiente que eu descobri 

esse vínculo entre os r ituais religiosos e o Teatro. Teatro 
e magia, r ituais e xamãs, etc. v ieram depois. Os r ituais 
me interessaram muito como primórdios das liturgias 
religiosas, sejam politeístas como monoteístas.

O teatro ocidental tem sua origem em Atenas nos 
r itos religiosos, mas talvez o teatro tenha ele mesmo, 
dado origem às religiões, muito antes do teatro da Ática. 
É Antonin Ar taud quem diz que o Teatro não nasceu das 
religiões, mas as religiões é que nasceram do Teatro.

 No terceiro século aC. o Teatro começa a se tornar 
veículo do poder romano e torna-se circo sem textos 
comparáveis aos textos gregos. Séculos depois o Teatro 
tor turador de cristãos, estará proibido pelo poder de 
– imaginem! - um pagão, Alarico. Mais tarde o Teatro 
voltará por solicitação da Igreja. Na alta Idade Média o 
Teatro tem vínculos totais com a fé cristã, mas começa 
a absorver religiões pagãs. São sempre as religiões, até 
séculos mais tarde.

As origens religiosas do palco não desaparecem 
nunca. Por exemplo: mesmo diante de um espetáculo 
ruim há sempre um momento no qual as raízes religiosas 
do teatro surgem e “desce” no palco o espír ito do Teatro. 
Há um clima revelador de que o palco é ainda um altar e 
o que se move nele é um conjunto de sinais religiosos.

E posso, estando no Teatro, quando há uma pausa, 
um momento extremamente silencioso, a madeira do 
piso do palco range quase imperceptivelmente e. ouve-
se cor tando o silencio, o latido de um cão do lado de 
fora do teatro, na rua, como se fora uma inter venção 
proposital,  mágica e cósmica. Aquele latido nada tem 
a ver com o espetáculo, mas soa como um angustiante 
aviso, voz do destino; da mesma maneira que soavam os 
gritos de Medeia; o pathos do vazar de olhos de Édipo; o 
lamento no sacrif ício de If igênia, f i lha de Agamêmnon; os 
dobres fúnebres dos sinos da Igreja. E em um momento 
como esse , ou outros, a par ticipação do Teatro em nas 
relações com deuses e homens.

A revelação do conf lito é a essência do environment 
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mágico do Teatro. E foi na emoção e consideração 
desses aspectos do teatro que eu comecei. 

-  Como começar uma carreira teatral?

-  Quando meus alunos de Cenograf ia me 
perguntam o que devem fazer para começar sua 
carreira teatral, eu recomendo que enturmen-se. No 
começo foi assim: um de nós desenhava, havia um que 
escrevia, outro adaptava textos para televisão. Outro 
que queria dir igir Teatro e arregimentava atores. 
Éramos uma turma ao redor dos pés da estátua de 
Minerva na Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
E começamos timidamente a criar e produzir coisas 
que chamávamos pintura, cenário, música, textos...   e 
atores nos cercavam. 

No meio do caminho surgiu, v indo da Grécia, um 
diretor teatral. Veio depois de algumas experiências 
teatrais no nor te da Grécia, e queria conhecer o 
Brasil  onde viv ia um amigo de sua cidade. Aprendeu 
por tuguês rapidamente e começou a produzir um 
espetáculo. Foi para quem eu criei a cenograf ia de 
Anf itr ião de Plauto. 

Antes disso um de nós queria dir igir um 
espetáculo, foi Flávio Rangel, e div idia intenções 
teatrais com outro companheiro, o Zéquita – Antunes 
Filho. O Flávio estreou sua carreira com Do Mundo 
Nada Se Leva de Moss & Har t e a cenograf ia era minha e 
minha estréia também. Estamos em 19�8. Começamos 
juntos: Manoel Carlos, que hoje escreve textos para 
as novelas da Globo e já adaptava textos literários 
para a televisão; os atores ao nosso redor eram Fábio 
Sabag, Carlos Zara, Fernanda Montenegro e Fernando 
Torres. De suma impor tância para nós foi a montagem 
de O Canto da Cotovia com Maria della Costa no papel 
de Joana D’Arc sob a direção de Gianni Rat to, que 
havia chegado ao Brasil  com o espetáculo Carossello 
Napolitano e ser viu de fermento para o grupo. 

 Em 19�� o diretor grego Zizos Charatsaris 
declarou que voltaria para casa, a Grécia. Imediatamente 

eu e um ator do Anf itr ião, Bruno, dissemos: nós vamos 
nessa. Isto aconteceu numa Segunda feira e o grego 
tomaria um navio em Santos no Sábado. Decidi par tir 
sem saber como eu arranjaria dinheiro para comprar uma 
passagem – eu só queria uma passagem de ida – pois 
naquele momento par tir para a Europa era uma realização 
total e, naquela idade – v inte anos - meu sentimento 
era de que eu era imor tal, nada poderia me matar nessa 
viagem para o desconhecido. Meus amigos Oswald de 
Andrade Filho - e também fui amigo de seu pai – mais 
Alfredo Volpi e Osório Borba, me aconselharam ir até o 
Brás procurar o Cicillo Matarazzo. E eu fui e fui recebido 
por ele, quem imediatamente me perguntou:

Quem te mandou aqui?
E eu respondi:
- O Nanô, o Borba e o Volpi.
Ele chamou a secretária e ordenou: 
- Va benne. Olha: compra uma passagem pra ele ir 

embora pra Lisboa.
E se virando pra mim:
Quando é?
Sábado
Qual o navio?
O Ana C.
 No Sábado entramos no navio e fomos para 

a Europa.  Onze dias depois descíamos em Lisboa, 
tomávamos o trem (Express Orient) e atravessamos 
Por tugal, Espanha, França, Iugoslávia, Albânia e chegamos 
a Tessalônica, capital da Macedônia. Três meses depois 
eu estava em Atenas onde fui assistente de Cenograf ia no 
espetáculo Medéa com Katina Paxinou, aquela espanhola 
do f ilme Porque os sinos dobram e dona de um grande 
vozeirão trágico. Seu pulmão alimentava o pathos. Eu 
estive na tenda de saída dos atores no teatro Herodes 
Át ticus de Atenas, nos bastidores da tragédia grega, na 
própria Grécia. Foi uma profunda experiência, saída do 
nada, sem nada ter feito antes, sem realmente saber o que 
realmente signif icava o Teatro. Foi meu primeiro banho 
na caudal do Teatro. E então acabou um dinheiro que eu 
havia ganhado em uma pequena exposição de pintura 
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feita em Tessalônica. Estava casado em Atenas com 
uma moça alemã que eu havia conhecido no Ana C e 
depois de três meses par timos de trem para Stut tgar t, 
na Alemanha, cidade onde ela morava. Imediatamente 
arranjei um emprego na Ópera local e lá trabalhei até 
19�9.

-Você já era formado? Formado em que? 
Arquitetura?

-  Nunca sentei em um banco escolar após o 
segundo ano do ginásio e um ano de seminário. Há uma 
década atrás fui convidado a ensinar  na USP. Fiquei 
muito surpreso e depois de dois anos fui convidado 
a prestar exame para titularidade de minha cadeira, 
por Saber Notório. Apesar de estar sendo julgado 
para ser Professor Titular eu não tinha mestrado nem 
doutorado. E me tornei Doutor Honoris Causa aos 
�8 anos. Esta é a sucinta descrição de meu currículo 
acadêmico.

Deixei o Teatro em Stut tgar t em �9, e dois anos 
depois lá chegaria a brasileira Márcia Haydée que fez 
uma carreira brilhante com a coreograf ia de Cranko. 
Eram duas casas de Teatro: uma para o teatro literário 
e outra para o teatro lír ico. E eu, trabalhando na casa 
do teatro lír ico colaborava com o outro teatro, sempre 
sob a direção de uma cenógrafa alemã de Hamburgo, 
Frau Bauer-Ecsy. Frau Bauer era especialista em 
cenograf ia para balê e eu estive envolvido com um Lago 
dos Cisnes róseo e muito delicado, mas grandioso, 
que ela cenografara.

Um dia nos disseram que o diretor dos Festivais 
de Bayreuth, Wieland Wagner, v ir ia a Stut tgar t para 
encenar Rienzi, ópera de seu avô Richard Wagner. 
Após a guerra, depois de muito insistir ele conseguiu 
a autorização das tropas de ocupação para reabrir o 
Festival que havia sido um verdadeiro altar do nazismo. 
E fez uma reforma conceitual do mesmo. O conceito e 
o brilho musicais de Wagner continuavam os mesmos, 
mas a vestimenta dos espetáculos estavam cheios 

de modernidade e sobretudo de novos conceitos de 
cenograf ia e outros aspectos plásticos do espetáculo.

 Ele me apareceu um dia, solicitando uma 
maquete para a ópera Rienzi. Aprendi muito na ocasião. 
Mas o que mais ganhei dele, além de poder me aprofundar 
na produção operística, foi apreciar a multiplicidade de 
seus talentos. Ele criava, dir igia, encenava, cenografava, 
i luminava, desenhava os costumes e apenas não regia a 
orquestra.

 Os costumes de Rienzi util izavam – e foi a 
primeira vez que vi isso que  cer tamente foi um uso 
nascido naqueles anos – espuma de plástico, para dar 
internamente forma aos f igurinos.

-  Espuma de plástico era isopor?

-  Não. Creio que já era um composto expandido 
que possuía um catalisador. Wieland me pedia ser viços 
sempre me perguntando:  Você pode fazê-lo? Você pode 
fazê-lo? Desenhei detalhes de diversas óperas para Frau 
Bauer e no caso de O Rapto no Serralho de Mozar t, sugeri 
uma cenograf ia, entregando-lhe uma maquete. O meu 
projeto era um palco com elementos de arquitetura do 
Meio-Oriente revestidos de tapetes persas. Era uma idéia 
óbvia para mim. Entretanto teve um grande sucesso e 
ainda carrego comigo essa maquete após �� anos. 

No f inal dos anos �0 eu estava na Alemanha, casado 
e com dois f ilhos, quando recebi um telefonema de meu 
amigo da Biblioteca Municipal, Carlos Henrique Escobar, 
me contando que estava em Paris, havia se casado com 
uma mocinha e queria me visitar na Alemanha. Fui esperar 
o trem de Paris na estação de Stut tgar t. Quando o trem 
chegou eu vi Carlito sair de um vagão carregando duas 
malas pesadíssimas, todo arqueado e na sua frente uma 
senhora com um muito visível casaco de pele de leopardo 
e v isivelmente grávida. Era a “mocinha” chamada Rute. 
Por tanto, Rute Escobar. Convivemos algumas semanas 
e ganhei uma amiga eterna, uma grande amiga com a 
qual conservo uma amizade intocável.  Ruth abriu uma 
galeria de ar te em Paris só para pintores brasileiros. 
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Ajudei a decorar a loja de per fumes que se tornou 
galeria e expus lá minha pintura. Pintava muito 
nessa época além de expor também pintura anterior 
trazida da Grécia. Estive diversas vezes em Paris para 
trabalhar com a Rute, pessoa de uma enorme coragem 
existencial, como hoje todos o sabem. Franz Krajberg, 
expôs logo em seguida.

Visitei a Inglaterra atrás de pinturas no National 
Galer y de um pintor dos anos �0 que sempre me 
entusiasmou: Nicolas de Staël.  Ele se suicidaria 
enquanto eu estava ainda visitando suas obras em 
Paris. E então acabou o dinheiro. Eu havia ganho 
muito dinheiro – notas grandes e brancas com a ef ígie 
de Lutero - com a venda de toda uma exposição de 
pinturas numa galeria de Stut tgar t. Resolvi voltar 
para o Brasil  com mulher e dois f ilhos nascidos 
na Alemanha. Quando cheguei no f inal de �9 meu 
grupo de amigos da Biblioteca Municipal estava todo 
estabelecido e no dia seguinte eu era o novo cenógrafo 
do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia e seu diretor era 
o Flávio Rangel, que me convidara. Fomos o último 
diretor e o último cenógrafo do TBC sob a simpatia de 
seu proprietário, Franco Zampari que nos contratara. 
Creio que apenas Maria Bonomi criou a cenograf ia de 
Julio César de Shakespeare após minha saida. E Flávio 
Rangel foi fazer a sua carreira no Rio de Janeiro. 

Zampari havia gasto durante duas décadas, no TBC 
e na Companhia Cinematográf ica Vera Cruz, toda a sua 
for tuna e a for tuna de sua esposa. Trabalhamos muito 
no TBC e lançamos o autor  Gianfrancesco Guarnieri 
(A Semente) e textos daqueles que se chamavam Dias 
Gomes (O Pagador de Promessa)  e Jorge Andrade (A 
Escada). 

Nos gloriosos anos �0 trabalhei com o Teatro, tanto 
e a tal ponto que os tijolinhos anunciando nos jornais 
os espetáculos teatrais, tinham indefectivelmente meu 
nome como cenógrafo de dezenas de espetáculos. Os 
cenógrafos desta década surgiram em seguida: Flávio 
Império (+) e Wladimir ( ? ) -  que foi marido de Ruth 
Escobar, em cujo teatro  fez O Balcão e na produção da 

Rute do Cemitério de Automóveis. Ainda durante os 
anos �0 eu criei os elementos gráf icos, os auditórios de 
moda, os anúncios e editoriais de moda que inauguraram 
os eventos de moda brasileira. 

Fui cenógrafo e diretor de ar te de várias  televisões 
brasileiras. Fui o  diretor de ar te e cenógrafo fundador 
da TV Excelsior a par tir de 19�1 e nela criei o primeiro 
programa de comunicação visual para uma emissora 
brasileira: quando o tele-espectador passava por 
inter valos da emissora, reconhecia os graf ismos da TV 
Excelsior. 

Fui cenógrafo para alguns programas da Família 
Trapo na TV Record, como também para festivais da 
Música Popular Brasileira e na passagem dos anos �0 
para os anos �0 me transferi para o Rio de Janeiro onde 
fui Cenógrafo e Diretor de Ar te da Rede Tupi e da Rede 
Globo. Nesta, fui diretor de ar te e criador de aber turas e 
v inhetas, tendo feito as primeiras inter venções gráf icas 
coloridas da TV brasileira. E criador do primeiro video-
clip da mesma.

No Rio de Janeiro, anos �0, criei ainda a cenograf ia 
de shows do Canecão, além de cenograf ia para Ellis 
Regina e Chico Anísio. Um destes shows era dir igido por 
meu companheiro da Biblioteca Municipal de São Paulo, 
Manoel Carlos.

Durante seis anos tive a extraordinária experiência 
da Globo e do Rio de Janeiro. O Rio é indispensável para 
quem quer ganhar um verniz em suas emoções, em seu 
estilo, em seu trabalho e, sobretudo na convivência 
entre humanos. De repente foram me buscar no Rio de 
Janeiro para voltar a São Paulo e estou aqui desde as 
ultimas décadas e há alguns anos atrás fui convidado 
pela USP para transmitir o que sei e o que poderia ser 
útil  transmitir como cenógrafo e criador de indumentária 
teatral.

-  Agora entendo sua paixão pela Grécia: seu início 
foi lá.

-  Para quem vive algum tempo na Grécia em contato 
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com sua história e ar te e depois disso, fazendo 
o caminho da história, vai para a Itália – Florença 
(que até então eu não conhecia), Roma, Veneza - o 
sentimento é de que o Renascimento – o renascimento 
do humanismo grego – foi realizado por extraordinários 
ar tesãos. Mas sente que a transcendência da cultura e 
da ar te grega é a grande fonte insuperável.

De volta ao Brasil  trabalhei com diversos 
cenotécnicos. O primeiro deles, foi o Archimedes 
Ribeiro. E logo em seguida com o Pupe (*) que tendo 
viv ido na França tinha tido um contato prof issional 
com a Comèdie Française. Os dois cenotécnicos eram 
exemplos de conhecimento e zelo por seu of ício.

Nas décadas de �0, �0 e 80 Pupe foi o meu 
cenotécnico. Minha relação prof issional com o Pupe 
podia até ser – sem prejuízo – telefônica. Podia 
descrever o cenário que eu queria e quando ia ver 
o que ele realizou tinha sempre a surpresa de ele o 
ter realizado ainda melhor e mais do que eu havia 
sonhado. Por quê? Porque Pupe ama o Teatro. Ele não 
é um construtor civ il,  ele é um cenotécnico.

-E qual é a diferença?

-  A diferença é...  Agora mesmo estou fazendo 
uma série de quinze cenários para um festival e meu 
cenotécnico é o Jorge. E eu perguntei a ele:

- Jorge, você vai ser o construtor ou o 
cenotécnico? 

Há uma diferença. O construtor constrói e coloca 
em cima do palco as peças construídas. Monta as 
peças. Ponto f inal. O cenotécnico constrói e coloca em 
cima do palco, observa o que resultou, acaricia o que 
fez, f ica até o último momento af inando o cenário, 
corrigindo, dando-lhe toques e, – perdão, lambendo a 
cria – até que a cor tina se abra. No dia seguinte volta 
para novas af inações.

Ele sabe o que pode render a caixa cênica e 
conhece “manobras” cenotécnicas que tramam as 
combinações inf initas de efeitos e o que já se chamou 

de “enganos”. Ele tem vocabulário e sintaxe.
(*) Pupe faleceu em �1 de agosto de �00�
Eu já lhe disse que uma das grandes contribuições 

para a cenotecnia foi a marinha. O palco, você sabe, é um 
navio. Toda a amarração quem nos ensinou foi a marinha. 
Colocar um peso no centro de um barco, erguendo-o da 
margem de um rio, foi um problema por muito tempo 
considerado complexo. Porque se colocado de um lado do 
barco, antes da invenção da quilha, o peso poderia v irá-
lo e leva-lo ao fundo. Então foi inventado um mecanismo 
para carregar peso até o centro do barco. Esse mecanismo 
colaborou muito com a história da arquitetura – o 
Par tenon foi construído com o auxílio dele que levantava 
suas pedras. E essa técnica – corda, contrapeso, grua, - 
tornou-se útil  também para o Teatro. 

O navio dos séculos XV e XVI é uma soma de sistemas 
da caixa cênica: as varandas de onde as manobras são 
reguladas; as malaguetas nos beirais do navio e nas 
varandas cênicas onde amarramos com as manobras os 
cenários suspensos que são verdadeiras velas náuticas... 
É a marinha. Daí ser impor tante um cenotécnico que seja 
também um armador náutico e um construtor para as 
manobras, para as categorias de nós, para os gabaritos 
de madeira e tecidos, para as ferragens que funcionam 
sem interromper a ação dos atores. 

Por exemplo, “dar um vento no cenário”. Esta é 
uma expressão da marinha quando uma vela precisa ser 
ajustada ao curso e ao vento. No palco “dar um vento” 
signif ica esticar uma manobra ou soltá-la para “ livrar ” 
um elemento suspenso e colocá-lo no ângulo cer to. 

Entre um construtor de cenários e um cenotécnico 
há uma diferença abismal. Este é um herdeiro dos meios 
e métodos mais antigos do Teatro. A prova de que os 
meios cenotécnicos são muito antigos acontece naquele 
momento de glória para o cenógrafo e seus assistentes 
da cenotecnia, quando a cenograf ia construída chega ao 
edif ício teatral e sobe ao palco para ser montada.

Neste momento é interrompida a ação de diretores e 
atores que até então se dedicaram à palavra e ao tempo. 
Chega com a cenograf ia, o espaço. E então diretores 
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e atores experimentam sua relação f ísica com o 
environment do conf lito teatral que até então apenas 
imaginavam. Entra em cena uma contribuição espacial, 
ambiental, sugerindo, criando o âmbito espacial das 
palavras. No teatro o conf lito é representado com 
palavras no tempo e no espaço. 

Para quem não é um cenotécnico teatral, mas 
apenas foi contratado para construir um cenário, o 
teatro pode ser terr ivelmente aborrecido e a “repetição” 
contínua do texto, é uma tor tura. 

Quando f iz cenograf ia para a direção de Bibi 
Ferreira, ela teve seus primeiros ensaios no palco com 
o cenário já montado.  E não tenho medo de que Bibi 
me procure com modif icações durante o período dos 
ensaios, ou mudando de idéia a respeito da cenograf ia 
a cada ensaio. Não. Bibi não muda de idéia porque já 
no primeiro ensaio ela me revela todos os problemas 
de sua direção que, dependendo de medidas, posições, 
cores ou funcionamento, eu corrijo imediatamente. 
Af inamos o cenário a par tir do primeiro ensaio. 
Contamos sempre, nós a família do espetáculo, com 
a f irmeza e a logística da montagem tão lúcida em 
Bibi.

É com humildade que a cenograf ia ser ve aos 
poetas do Teatro. (segundo Louis Jouvet).

-  E sobre o desenvolvimento dos materiais, 
voltando à espuma plástica de Wieland Wagner? O 
que você sente de mudança de 48 pra cá?

-  Muita mudança, muitos materiais novos. Bayreuth 
usa muito o fogo falso. Materiais plásticos, efeitos, 
efeitos de iluminação a laser e projeções holográf icas. 
Entretanto a matéria tradicional do teatro é ainda a 
madeira. Construímos nos palcos com a madeira.

Não resisto contar da surpresa de Laurence 
Oliv ier quando recebeu a reforma de seu escritório em 
Strat ford-up-on- Avon e o encontrou todo em cerâmica 
e granito.  -  Vocês estão loucos? O material do Teatro 
é a madeira!!!

Da Europa eu tenho registros visuais de Bayreuth, 
por exemplo. O Anel é hoje possuidor de cenários com 
tecnologias sendo ainda experimentadas lá. Assim que 
Wieland morreu em �8, seu irmão assumiu o Festival. 
Entretanto foi impossível repetir o por te ar tístico de 
Wieland por causa de fatores históricos após a Segunda 
Guerra Mundial e pelo ar tista  com o talento multi -
disciplinar que ele possuía. 

Críticos conceituados de Ópera reunidos, apontaram 
Wieland e Gustav Mahler como os grandes encenadores 
de Ópera da primeira metade do século. E não é nada 
fácil  encenar teatro lír ico dominando múltiplos e variados 
talentos, conservando a eqüidistância desses talentos, de 
tal maneira que - como pontos eqüidistantes do centro 
de uma esfera -,  colaborem nas mesmas medidas e sem 
a demasiada ênfase de uma par ticipação específ ica. 
Então não será ir à Ópera só por uma colloratura, ou um 
cenógrafo, mas pelo espetáculo total que é a Ópera. E 
aqueles críticos apontaram num período de cinqüenta 
anos dois momentos nos quais a Ópera alcançou uma 
encenação pura e sem relevos parciais: uma vez em Viena 
com Gustav Mahler encenando Mozar t (A Flauta Mágica) e 
outra vez com Wieland Wagner encenando em Berlim – e 
não em Bayreuth – Verdi (Aida) – e não Richard Wagner. 
Dois espetáculos “esféricos”. Uma encenação ideal com a 
humildade com a qual se ser ve aos poetas. Mas em algumas 
ocasiões há alguém com um talento extraordinário,  para 
o qual se cria um espetáculo e todos os outros talentos 
par ticipantes são apenas uma “escada” para ele. 

 Que coisa maravilhosa presenciar a glória 
de um espetáculo coletivo no qual todos deram muito 
e resultaram numa união coordenada, estruturada, 
encadeada e harmônica. Resulta em aplausos vindos de um 
tipo de regozijo, de alegria pública. Enquanto, por outro 
lado, o extraordinário ar tista prestigiado pelo elenco, 
nos faz sentir a sós com seu talento nos emprestando 
um entusiasmo de cer ta forma íntimo, solitário. É uma 
emoção com outras raizes.

É preciso lembrar que a Ópera nasceu de uma 
ação entre amigos. Um senhor conhecia um ar tista que 
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conhecia um outro ar tista de outra ar te que conhecia 
outro ar tista de ainda outra ar te...  e assim f izeram 
juntos uma obra – uma Ópera. 

Um par tido plástico que Wieland Wagner tomou 
como inspiração, tinha uma relação algumas vezes 
apontada em Adolphe Appia, que foi o espír ito de um 
período da história da ar te: o românico.  O período 
românico não é o período romano, como todos o sabem. 
É um período que vai do século VII I  ao XII,  período pré-
gótico, cuja arquitetura é pesada e feita de amplos 
espaços onde menos é mais, expressando uma força 
estática, não dinâmica, mas terminando por detalhar 
em espaços menores de sua criação, linhas esculpidas, 
distorcidas, para expressar emoção religiosa através 
de esculturas bíblicas. Mas a inf luência do românico 
em Wieland, se manifesta em sua cenograf ia através 
desses grandes planos onde menos detalhes é mais 
expressão.

E, naturalmente sua lição de casa era feita sobre 
a obra de Appia. Tudo o que este havia criado como 
profeta da tr idimensionalidade cênica e da nova luz 
(Appia é contemporâneo do aparecimento da luz 
elétr ica) Appia ele mesmo pouco realizou em seu 
tempo. Entretanto, no século XX muitos cenógrafos, 
conhecendo - e em sua maioria mesmo desconhecendo 
a obra de Appia -,   foram inf luenciados por suas 
profecias sobre a nova cenograf ia. Appia quase um 
autista, gago, tímido, homossexual escondido no 
armário e com um enorme sentimento de culpa social, 
chegou a projetar para o Scala de Milão – a pedido de 
Toscanini – e não foi até lá para ver o que haviam feito 
de seu projeto. Appia em seu aspecto dolorosamente 
romântico é um pouco o Van Gogh da cenograf ia, 
mas ainda assim, suas teorias foram rapidamente 
absorvidas. Sobretudo porque estas foram utilizadas 
por Gordon Craig, seu representante talentoso..

Tudo o que Appia sonhou foi sendo realizado nos 
anos seguintes com auxílio do desenvolvimento da 
iluminação teatral, da hidráulica, do ar-comprimido, 
dos motores e dos controles-remotos eletrônicos. 

Wieland Wagner o desenvolveu e Joseph Svoboda o levou 
ao cúmulo com o auxílio dos meios técnicos do organismo 
que dir igiu para o Instituto de Teatro de Praga.

Entretanto os recursos humanos da cenograf ia, de 
posse de novos materiais submetidos a novas visões 
do espaço cênico, resultam bem  se entregues nas 
mãos de cenotécnicos capazes, os membros humildes e 
indispensáveis da família teatral.  Na Alemanha 
entrávamos no Teatro às sete horas da manhã, o que é um 
absurdo teatral para uma ar te dionisíaca supostamente 
noturna. Senhores respeitáveis  assinavam o ponto já 
com seus jalecos e guarda-pós, como se estivessem 
entrando numa fábrica de motores ou numa tecelagem. 
Lá, as tradições do trabalho na construção e montagem 
do palco é algo da maior seriedade. A disciplina reinante 
é um código tácito e ef iciente. 

Uma noite, já funcionário do Teatro de Stut tgar t, 
durante um espetáculo de Ópera que tinha a criação da 
cenógrafa com quem eu trabalhava, me senti autorizado a 
entrar na coxia para apreciar o movimento da caixa cênica 
bem de per to. O silêncio e a ordem eram impressionantes, 
com todos os envolvidos de guarda-pó, imóveis, até 
que num movimento de dança grupos se reuniam para 
uma ação, uma troca de objetos ou a realização de uma 
manobra.

De repente, eu senti que bem ao meu lado havia 
alguém parado junto a mim. E ele me disse sussurrando 
- Você não pode estar aqui. Mas agora não se mexa até o 
próximo inter valo, quando silenciosamente você vai sair 
do palco. Deu-me um gelo e f iquei ali  plantado e já não via 
mais nada, condenado a ser estátua. (r isos) No inter valo 
dei no pé desaparecendo. A ordem num teatro europeu é 
algo sine qua non, em clima monástico. A f igura que me 
repreendeu e me deu a ordem foi o próprio Dr. Schaef fer, 
diretor do Teatro. Um pouco em tom condescendente por  
eu ser um neóf ito brasilianer.

O Teatro europeu tem a estrutura para o reper tório, 
e nós também tínhamos até os últimos dias do TBC.  
Em Stut tgar t havia um espetáculo de Ópera diferente 
a cada noite sendo por tanto, um reper tório de seis 
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óperas acrescidos dos espetáculos em preparação. A 
cada noite forrava-se o palco inteiro com um novo 
lençol de tecido na cor solicitada pelo cenógrafo do 
espetáculo. Na Bela Adormecida o tecido era azul, no 
Carmina Burana era marrom, no La Bohème era cinza, 
etc. Terminada a récita, na mesma noite era retirado 
o tecido. 

E há uma tradição teatral fundada por estes 
grandes prof issionais do teatro, famílias mesmo, 
parentescos entre cenógrafos e cenotécnicos, como 
a irmandade dos Galli -Bibbiena. Desde o século XVI 
quando após a Idade Média, o teatro saiu das ruas 
e encontrou novos edif ícios teatrais, essas famílias 
prof issionais se instalaram. Trabalhar em casa ou 
morar na of icina era regra em diversos of ícios.

A primeira vez que fui chamado de “maestro” foi 
em Sóf ia na Bulgária e foi um chefe maquinista que, 
referindo-se a mim, disse: 

-  “Maestro, como faremos com... ? ”.
Foi quando eu me dei conta de que “maestro” 

não era um título musical só para regentes de 
orquestras, mas quer dizer apenas – mestre, dono de 
um conhecimento superior, maestria.  

E quando abrimos para o público o espetáculo O 
Guarani, na noite da estréia, minutos antes de abrirem 
as cor tinas, eu fui ver se nos bastidores estava tudo 
em ordem.  E naturalmente, estava tudo em ordem. 
Estava mais do que em ordem: todos os maquinistas 
estavam de paletó e gravata. Vestidos como se fossem 
entrar no palco para serem vistos pelo público. Mas 
não. Quem saberia de sua gala? Era uma homenagem à 
noite que eles mesmos haviam preparado. Não é isso 
um rito religioso, sacerdotal? Aqueles homens estavam 
par ticipando de um banquete de suas vir tudes sob a 
égide dionisíaca.

Fiquei muito comovido diante daqueles homens 
do Teatro, búlgaros mal pagos e tão disciplinados, 
carregando cada um deles as tradições e a dignidade 
do Teatro. Estava tudo funcionando tão bem que os 
macacões e os mar telos desapareceram. E havia um 

senhor que fazia a movimentação, que dava ordens para 
a movimentação da cenograf ia, com microfone, fones 
de ouvido...  Isso na Bulgária pobre e em crise. Gente 
com dentes mal tratados, humildes, com seus trajes 
domingueiros limpos e simples, ganhando pouquíssimo 
pelo seu trabalho...  a ser viço dos poetas. E aquele 
senhor estava dando a par tida dos movimentos, entradas 
e saídas da cenograf ia - lendo um texto musical. O Chefe 
Maquinista dando par tidas da cenograf ia na nota cer ta! 

O que é indispensável: af inal é uma ópera musical. 
Esta a formação cenotécnica correta: um maquinista chefe 
que lê notas músicais. Não é um músico que lê para ele. 
Ele é alguém da cenograf ia que sabe o que e quando.

-  E como é que não temos mais este tipo de coisa 
aqui? Já tivemos algum dia este tipo de coisa no 
Brasil?

-  Sim, já tivemos a disciplina prof issional do teatro. 
Bom, agora vamos ver porque não existe mais e quando 
existiu. Existiu do f inal do século XIX até o f inal dos 
anos �0 com o teatro de costumes chegado de Por tugal. 
E durante o quar to centenário da cidade de São Paulo nos 
anos �0 quando foram convidados cenógrafos italianos 
a v ir e o Zampari se aventurou a criar o Teatro Brasileiro 
de Comédia na Major Diogo. Para você ter uma idéia do 
reper tório, da continuidade, do zelo no trabalho teatral, 
a sala do público, o auditório do TBC, era repintado a 
cada espetáculo novo. Os espetáculos duravam de três 
a seis meses, na época. E só havia um dia de descanso 
da companhia, que era a segunda-feira. Nos outros dias 
havia espetáculo. E havia público para isso e não havia 
concorrência, é claro. Nós ensaiávamos com costumes 
para os ensaios. Mas no dia da estréia: chegavam costumes 
novos corrigidos de acordo com alterações necessárias  
decididas nos ensaios. 

Quando estreava um espetáculo nós já estávamos 
preparando um segundo espetáculo. Por tanto não havia 
um interregno onde você dir ia: 

Não podemos conservar esse pessoal, vamos 
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despedir fulano e sicrano e quando precisarmos deles 
nós os contrataremos novamente. 

Arquimedes Ribeiro e Atí lio, seu assistente, 
eram contratados em regime permanente. Eu era o 
cenógrafo e o Flávio era o diretor. E havia um reper tório 
constante que precisava ser trabalhado por nós. Nada 
nos afastava do templo.

-  E a formação desses cenotécnicos, como era?

-A formação deles era ter aprendido primeiro com 
os espetáculos por tugueses e décadas depois com os 
cenógrafos italianos que vieram. Dos por tugueses 
eles herdaram o mar telo de orelhas longas e cabeça 
quadrada, comprado em Por tugal ainda durante os 
anos �0. Era um distintivo prof issional. Hoje quando 
vejo maquinistas com mar telos comuns enriquecidos 
por um cabo de borracha, impor tados dos Estados 
Unidos, sinto que algo insólito e estranho está ali  fora 
de lugar.

 Os diretores Adolfo Celli,  Luciano Salce, o 
belga Maurice Vanneau, mais tarde Gianni Rat to, o 
cenógrafo Aldo Calvo, no f inal dos anos quarenta e 
nos anos �0, é que formaram, com sua disciplina e 
exigência os cenotécnicos e os cenotécnicos formaram 
os maquinistas. O Atí lio, assistente do cenotécnico 
Arquimedes Ribeiro não deixava ele se abaixar para 
pegar nada. E o próprio Atí lio ordenava:

Você. Olha aí, caiu o mar telo do teu chefe. Você 
não vai pegar? 

E havia um maquinista que corria. Era uma espécie 
de colégio, sabe? 

Quando eu cheguei ao TBC o palco tinha duas 
colunas no meio dele, como mais tarde encontrei no 
palco da FAAP. E aquelas colunas eram estruturais e 
sustentavam o prédio do TBC que tinha três andares 
e um subsolo. Estas colunas sujeitaram projetos 
cenográf icos durante uma década a se enf iarem 
nelas e criarem disfarces para esconde-las. Para a 
chegada do Flávio e minha o Zampari resolveu chamar 

um arquiteto para que ele criasse uma viga tornando 
as colunas dispensáveis. E elas foram retiradas. Eu fui 
o primeiro cenógrafo do TBC a ter um palco livre de 
colunas.

Franco Zampari v inha ver o acabamento da cenograf ia, 
e v inha por prazer. Eu me lembro que eu criei cenograf ia 
para Leonor de Mendonça na qual a boca de cena em 
seu espaço total tinha uma grande grade decorativa, 
supostamente de ferro. E aí nós tínhamos que pintar esta 
grade. Éramos diversos numa torre com plataformas. 
E o Zampari sentado na platéia silenciosamente nos 
observava durante horas. No f inal da pintura da grade, 
Zampari ainda sentado na platéia, degustando seu amor 
pela realização teatral, declara infantilmente, como um 
menino:

 - O Cyro é o que pinta melhor. Tem ritmo melhor. 
Tomei como diploma, não como pintor de cenários, 

mas como alguém que com seu trabalho dera prazer 
ao Zampari que viv ia dentro do Teatro deliciando-se 
com a criação, a montagem, os ensaios, as discussões 
intelectuais entre autor e diretor.  Zampari havia dado 
sua vida ao Teatro e tinha o prazer do Teatro. Foi uma 
personalidade única na história do teatro brasileiro.

Mas voltando ao teatro alemão. Existe atrás de 
toda esta pesquisa de materiais e formas a experiência 
pedagógica da Bauhaus. Não f isicamente, mas com o seu 
espír ito. Existiu uma pesquisa teatral  na Bauhaus em 
Weimar como depois em Ulm, aparentemente teórica, 
com a of icina cênica de Oskar Schlemmer, com as teorias 
de Alexander Schawinsky, com a idealização de uma 
arquitetura teatral de Mies van der Rohe. 

E esta coisa de Schlemmer se dedicar novamente 
à marionete em lugar do ator, em uma caixa cênica 
teórica, que impressionou muito Gordon Craig.. E todas 
as experiências do Schlemmer tiveram e continuam a ter 
uma grande inf luência nos homens do teatro. Mas aquilo 
que mais pesou na visão das experiências cênicas alemãs 
foi essa capacidade industrial e metódica da Alemanha. 
Fazem-se coisas maravilhosas lá, com a capacidade que 
eles tem de fazer ar te com lógica e razão. Parece que 
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querem provar que os ar tistas e poetas não precisam 
ter uma existência poética, mas de trabalho

-  E o que era descoberto lá chegava aqui de 
algum modo?

-  As informações aqui chegam pelas mãos de 
poucos.

Estou me lembrando de uma experiência. A última 
vez que estive em Roma fui procurar a Storia Del Teatro 
Dramático do Silv io D’Amico. Eu fui procurar esta 
história do teatro que algumas gerações veneraram, 
lembrando ainda que quem tem um exemplar na 
biblioteca de sua sala, é o Prof. Dr. Clóvis Garcia, E 
o consulta.  Comprei. Foi editado originalmente em 
quatro volumes, agora reduzido a dois, o que já é 
signif icativo. Eu fui atrás deste livro para saber o que 
havia na cabeça dos homens de teatro e dos cenógrafos 
italianos. O autor deste livro é obra de um deus para 
os italianos, e eu queria saber porquê. 

A prova dos nove de qualquer história do teatro, 
ou história da cenograf ia é você ir ao índice onomástico 
procurar Adolphe Appia. Appia é uma prova de um tipo 
de conhecimento moderno e recentemente datado do 
Teatro. E ele não estava lá no D’Amico. Não é estranho 
isto? Mas Gordon Craig você acha sempre. Gordon 
Craig é o mocinho da cenograf ia do século XX e Appia 
o profeta desaparecido.

E tem outro fato curioso também: esse hábito 
de div idir a cenograf ia no Brasil  entre os primeiros 
�0 anos do século e os segundos �0 anos. Isso se 
deve ao seguinte: a colônia italiana era for tíssima nos 
primeiros �0 anos. E a presença de italianos no teatro 
moderno brasileiro aconteceu na primeira metade do 
século XX. Mas isso não divide o século se lembrarmos 
que muitos de seus prof issionais estiveram em ação 
depois de 19�0.

Eu nasci no coração do Brás, no Largo da 
Concórdia e ali  havia um teatro, o teatro Colombo. 
Meu avô tocava contrabaixo e ia lá ver ópera, teatro 

e orquestras. A cadeira que ele escolhia era sempre nas 
primeiras f ilas, na extrema direita, por conta da posição 
dos contrabaixos. Os contrabaixos f icam ali  do lado 
direito.  Ele v iu muita ópera lá porque havia um grande 
público italiano para ela  em São Paulo, sobretudo no 
Brás. A ópera italiana era trazida ao Brasil  para atender 
pedidos de leitores do jornal Fanfula que era o jornal dos 
italianos e dos organismos italianos aqui, sociedades de 
mútuo socorro etc. Vinham companhias de ópera italiana 
especif icamente para uma grande geração de imigrantes. 
Isso até o f inal dos anos �0. Por causa da crise da guerra 
cessaram... foi isso.  

Depois demoliram o Teatro Colombo. E as explicações 
para essa absurda demolição são várias. Nenhuma boa. 
Uma delas era a urbanização, mas acontece que você 
vai lá hoje e a praça onde estava o teatro é um mercado 
persa. Outra razão para a demolição é a de que o estado 
arquitetônico do teatro estava muito mal. Parece que 
não conheciam reforma, restauração etc...  Demolir é 
mais fácil...  é o progresso. E a ópera tornou-se exclusiva 
do Teatro Municipal.  Eu vi chegar os cenários das 
companhias de ópera italianas. Eu era da comparceria da 
ópera. Havia um funcionário do teatro que nos deixava 
entrar gratuitamente e em troca fazíamos f iguração 
nas óperas. Eu me lembro de ter sido o cozinheiro 
da Madame Butter f ly. A minha turminha subia lá para 
cima no poleiro, no paraíso, no anf iteatro, para ver os 
espetáculos e às vezes não víamos nada porque a boca 
de cena cor tava a v isão para quem estava num lugar tão 
alto. Quando assistíamos a um concer to de orquestra 
sinfônica colocada no palco, por exemplo, nós apenas 
deitávamos no chão para ouvir.  Era uma delícia. Mas um 
espetáculo de Marcel Marceau, Louis Jouvet, Jean Luis 
Barrault, Vitorio Gassman, etc., nós tínhamos que, já no 
primeiro inter valo dar um jeito de descer para os outros 
andares e sentar em outro lugar onde pudéssemos ver. 
E v imos coisas maravilhosas.  Rubinstein, Brailovsky, 
Backhaus, Kempf, Rodzinsky, e outros pianistas. Balés de 
Monte Carlo, da Ópera de Paris, e americanos. Orquestras 
européias, e muito teatro.
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Mas também acompanhamos dentro do palco 
as montagens da cenograf ia italiana. E ela, até os 
anos �0, era uma cenograf ia bidimensional pintada 
em tecido. Chegava enrolada e os cenotécnicos as 
entelavam. Era a velha cenograf ia operística italiana. 
Técnicas do século XVII ainda util izadas no século XX. 
Para viajar a América do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Buenos Aires.

E Appia, que foi quem propugnava o tr idimensional 
na cenograf ia, já estava mor to havia tr inta anos e 
ninguém dentro da ópera italiana se dava conta da 
existência de sua obra?

-  Bidimensional na ópera: que é do século 
XVIII?

-Sim o século das grandes pinturas cenográf icas, 
França e Itália.

Sim. Essas descober tas novas sobre a 
tr idimensionalidade não são do Mediterrâneo. São do 
nor te da Europa. Alemanha, Suíça, etc. Infelizmente, 
nós gastamos muito talento aqui com pintores de 
cenários. O irmão do Giachieri,  chefe da Cenograf ia do 
Teatro Municipal, ....  não me lembro o primeiro nome 
dele, creio que é Carlos....  era o chefe de pintura e 
fazia coisas extraordinárias. Ele trabalhava lá em cima, 
no espaço sob a cúpula, que tem exatamente o mesmo 
tamanho da platéia e está sobre ela. Então se estendia 
o tecido lá, quadriculado, e havia a ar te em car tões, 
também quadriculada, e eles iam riscando com car vão 
o cenário. Depois o cenário tinha que ser pintado. 
Eles tinham grandes réguas no chão com um cabo alto 
e um pincel da ponta de uma vara para pintar aquilo 
tudo e o faziam de pé. De vez em quando eles subiam 
uma escada muito alta para olhar de cima para ver o 
resultado da pintura e o que tinha que ser corrigido, 
etc. Gastaram anos fazendo isso, cenários pintados, 
enquanto as teorias de Appia estavam sendo realizadas 
pelo mundo inteiro. Eles não tinham a menor idéia da 
proposta de uma cenograf ia tr idimensional. 

-  Isso até?

-  Anos cinqüenta. Foi uma lástima. A inf luência 
italiana no Brasil  andou por aqui até cer to ponto. Até 
chegarem outras culturas. Chegou aqui o teatro belga, 
com um excelente espetáculo chamado Barrabás. E o 
diretor era Maurice Vanneau.  Ele imediatamente foi 
contratado por Zampari. E eu já perguntei a Vanneau 
diversas vezes:

Vanneau ,você com toda esta perspectiva prof issional 
em seu país, com a sua geração se instalando na Bélgica, 
família na Bélgica, -  porque você f icou no Brasil? 

Cyro, em uma palavra: mulheres. (Risos) 
O primeiro espetáculo que ele fez aqui foi Casa 

de Chá de Luar de Agosto e havia um jipe no palco, já 
usado na produção americana. Foi uma loucura. Nunca 
se imaginou fazer uma cenograf ia de produção. Foi uma 
revolução, mas ele v inha da Bélgica e havia realizado 
cenários com elementos produzidos.. Depois outros 
f izeram isso também. 

E aí eu cheguei da Europa com a cabeça cheia de 
teatro alemão e tal...  E f iz A Semente do Gianfrancesco 
Guarnieri,  direção do Flávio. O cenário era constituído 
de grandes cubos e grandes pontes. Não havia nada 
pintado. Eram volumes gerando volumes. Foi um sucesso. 
Era maravilhoso de iluminar e era como se estivéssemos 
ao ar livre, era um espetáculo social,  e achavam que era 
“comuna”. Depois f iz A Escada de Jorge Andrade, f iz a 
mesma coisa, só que com produção, balaústres, escadas 
etc. 

Eu sei, é claro que foi maravilhoso estarem aqui os 
italianos, mas alguns que não eram italianos também 
f izeram coisas maravilhosas. Veio da Inglaterra um senhor 
brasileiro que dir igiu longa-metragens lá e cur tas sobre 
a Segunda Guerra. Trabalhava para o exército inglês, e se 
chamava Cavalcanti.  Ele fez alguns dos melhores f ilmes 
da Vera Cruz. 

Então existem diferentes cabeças, as do nor te e as 
do sul da Europa e ambos ensinaram teatro no Brasil.  
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E claro, meu querido Ziembinsky o patrono do novo 
teatro brasileiro, cr iador do complexo espetáculo de 
Nelson Rodrigues, Vestido de Noiva. Deu uma lição 
sobre a f lexibilidade criativa dos espetáculos, deu Zeit 
und Raum (Tempo e Espaço) para todos nós. Santa Rosa 
o ser viu como cenógrafo e deve ter se maravilhado 
com o banho de liberdade cênica que Ziembinsky 
exigiu dele. Mas o impor tante é que hoje está todo 
mundo fazendo Appia ou qualquer cenógrafo torna-
se o tataraneto do Appia, com ou sem o saber.  Você 
vai ver e são volumes, praticáveis, degraus, escadas 
de gente que nunca ouviu falar em Appia. E estamos 
agora com as novas técnicas cenográf icas fazendo um 
neo-construtiv ismo appiano

Quando aconteceu o desaparecimento da classe 
de maquinistas do teatro? Por que os cenotécnicos 
que existiam, fossem de inf luência italiana ou outra 
qualquer, se diluíram? Hoje temos o Pupe e mais um 
ou dois.

Uai. Porque não tem teatro de reper tório. O 
Pupe é despedido a cada montagem que ele faz. Ele 
faz uma montagem agora, três desf iles de moda na 
semana seguinte, é convidado para uma montagem de 
um evento, o sócio dele não gosta das novas regras 
do teatro e ele tem que fazer sozinho porque ama o 
teatro. Se houvesse uma companhia de reper tório que 
dissesse: Pupe, quanto você quer por mês para f icar 
aqui? Vamos produzir um reper tório de peças teatrais 
que se sucederão.

Sabe o que ele então estaria fazendo, formando? 
Maquinistas, cenotécnicos, assistentes etc.

-  E porque que não há mais teatro de repertório? 
É uma questão financeira? Não há mais este 
dinheiro?

-  Hoje é necessário que haja no elenco um ar tista 
da televisão, da Globo ou outra emissora, para que o 
espetáculo seja automaticamente divulgado. O teatro 
é vendido pela televisão. É em geral uma iniciativa 

de uma pequena companhia teatral, uma sociedade de 
duas ou três pessoas associadas que contrata gente 
ao redor...  e quando a temporada acaba, há que parar 
com a despesa.  Morreu. Morreu e não haverá escola de 
teatro no teatro, ninguém vai aprender nada. E o amor 
do teatro? 

 Eu tinha trabalhando comigo um rapaz 
nordestino, Vavá, um menino que eu chamava de doutor 
de varanda. Se eu jogasse um papel no chão ou pusesse 
o pé num ponto do palco, e ele estivesse lá em cima no 
urdimento, a 1� ou �0 metros de altura e eu pedisse uma 
manobra, uma corda para levantar o cenário, a corda 
descia exatamente no meu pé. Não é fácil.  Ele andava 
pelas escadas, pelo urdimento e pelas varandas com uma 
sandália havaiana, acho que era um chinelo mesmo. Ele 
v iv ia mais no ar do que em baixo. Ele era o marinheiro 
da gávea do barco, das “bujarronas”. Não pode haver 
mais formação de homens como Vavá, f i lho do teatro. 
E tem um outro problema, uma escola de cenotécnicos 
custará muito caro. Porque para fazer um cenotécnico é 
necessário que se tenha um teatro, uma enorme of icina, 
materiais para a construção e um elenco que util ize o 
que o cenotécnico faz. Não pode haver uma escola de 
cenotécnica. Não dá. O cenotécnico só nasce de uma 
companhia de reper tório.

-  Aí então temos construtores no lugar de 
cenotécnicos.

-  É exato. Pega o marceneiro da esquina, ou um 
vizinho carpinteiro, convida aquele pintor de paredes...
um primo de minha vizinha que é muito caprichoso...  e 
morreu a cenotecnia.

-  E morreu mesmo? Você acha que não tem...?

-  Morreu até nascer de novo. O Teatro na sua história 
tem morrido muitas vezes, não é? Fechado, proibido, 
decadente, deformado, perseguido. Mas reaparece. 
Quanto mais você cor tar a grama, mais ela cresce. Se 
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você viver algumas gerações você verá.

-  E a questão dos materiais? Como é esta relação 
com as novas matérias?

-  Materiais são os ofer tados pelo mercado e 
transformados por homens que fazem o Teatro. 
Materiais são transformados em metáforas dramáticas 
por homens de Teatro dedicados aos poetas do 
Teatro.

-  Como você sente esta evolução da têmpera 
para a tinta látex, dos tecidos que era apenas 
algodão cru para os tecidos de malha etc...?

-  É como eu disse. Qualquer material é supor te 
para a metamorfose cênica. O perigoso é, por exemplo, 
a iluminação hoje herdada dos shows de rock. Aquele 
número imenso de ref letores aparentes, v isíveis, 
colocados em contraluz ou aos pés dos atores. Para 
que? Para evidenciar o tamanho do budget da produção? 
E a cenograf ia se tornar apenas a projeção de slides 
e v ídeo? OK. Pode ser. Mas com as projeções deveria 
v ir uma positiva  conf irmação de sua funcionalidade e 
propósito. Eu sinto o grande perigo de os espetáculos 
mudarem de sindicato. E per tencerem ao sindicato do 
vir tual, do que deveria ser e estar ali,  mas vemos algo 
não concernente, outra coisa, do ersatz, do substituto.  
Vai passar para a ótica. Está todo mundo aí procurando 
os ref letores e projetores que façam milagres. Tudo 
vir tual como uma projeção cinematográf ica.. O que é 
uma lástima até que o resultado através do gênio de 
poucos se prove autêntico.

-  Mas acha que este tipo de coisa resulta no 
palco?

-  Não, não resulta no palco, pelo seguinte: porque 
a iluminação é um elemento líquido, transparente que 
procura um corpo para derramar-se, para fazer aura. 

É maravilhoso iluminar alguma coisa sólida. Uma cadeira 
sozinha no palco é uma síntese de história e signif icados. 
Que a luz seja util izada tão per feitamente que insira 
seu discurso no corpo do ator ou no cenário de maneira 
imperceptível e harmoniosa. Sem ruídos.

-E se insistir neste caminho chega ao cinema, que 
já existe e não é teatro.

-  Ou, como fez Svoboda – um cenógrafo ilustre 
-  chegando ao  emprego da luz e da ótica como na A 
Lanterna Mágica em Praga. Que é só projeção casada 
com a ação do ator. Por quê? Porque é mais pratico, mais 
barato, mais ilustrativo, é mais entretenimento, mas não 
vai fundo. É mesmo um repetitivo cinema arcaico. Mas 
em alguns momentos, acontece ser mágico. Acho que é 
isso.

-  E sobre coisas mais mundanas... materiais 
comerciais que influenciaram projetos ou vice versa?

-  Ah! sim, foi o que me aconteceu uma vez, mas 
foi em Moda. Apareceu no mercado, e eu vi em um 
anúncio, os tubos recentemente chegados de PVC. Com 
o aparecimento da idéia de que toda a hidráulica ia ser 
modif icada e os canos de metal iam ser substituídos 
por canos de plástico, ia ser tudo de PVC, material que 
inclusive, tinha uma vida maior que a do de metal. E 
haviam tubos de 1 polegada. De � polegadas, grandes 
etc... 

E havia para cenografar um desf ile de moda - com 
as seis manequins da Rhodia -,  div idido em quadros e 
o último deles era: Noivas. Eu pensei naqueles tubos 
brancos: já sei o que eu vou fazer. Vou comprar tubos 
de diferentes polegadas e vou fazer um grande órgão de 
canudos. 

E assim foi. Contratamos o organista Samuel Kerr, 
alugamos um órgão eletrônico aplicado às estruturas de 
tubos de PVC que eu criei e ele tocou para o desf ile das 
noivas. O órgão de canudos de PVC era o background 
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do desf ile. E de cer ta forma, diretores e cenógrafos 
criativos vão às feiras especializadas e descobre 
novos materiais. Eu mesmo faço isso. Agora mesmo eu 
f iz um estande para a FEICON – Feira da Construção 
e v i lá nos estandes vizinhos materiais que eu nunca 
pensei existirem. Pode ser que um dia eu os use em 
cenograf ia.

-Quais as maiores dificuldades encontradas na 
realização de cenários?

-  Sem dúvida a própria caixa cênica, o par tido 
tomado pelo proprietário do teatro para o espaço da 
ação teatral no edif ício teatral. É trágico encontrar 
um palco que de palco só tem o seu piso. Sob ele nada 
e sobre ele também nada. Sem porão para as f iguras 
tectônicas e sem o urdimento para os deuses. Muitas 
vezes o piso do palco é de concreto e sob ele alvenaria. 
É o palco de construtores civ is e engenheiros. Não 
houve um arquiteto teatral ou cenógrafos que lhes 
dissessem que a literatura teatral – �0% dela – exige 
céus e infernos, e que mesmo o teatro musicado ou de 
entretenimento necessita de espaço para efeitos. 

São os pobres  “ teatros” - para festas de formatura 
ou discursos - que manifestam falta de informação e 
cultura criativa..

-  Você sabe ler plantas e desenhar 
tecnicamente?

-  Quem mais me treinou nisso foi o evento 
construído, a decoração, a feira e o estande. E quanto 
ao desenho técnico sempre o f iz precedido de uma 
maquete. Eu dir ia que no Brasil  fui quem realizou 
o maior número de projetos em maquetes. Projetos 
de exposições internacionais, auditórios, estandes, 
eventos, show-rooms, etc...E hoje o desenho técnico 
está extremamente simplif icado por sof ters de 
computadores

-  Você acha que a cenografia é só teatral?

- Não. Eu recebi um telefonema de uma pessoa 
que queria ter aulas comigo e perguntou se eu ensinava 
cenografia para festinha infantil. 

Cenografia é uma palavra espúria hoje. É uma palavra 
prostituída. E é muito interessante que o que justif ica a sua 
aplicação espúria fora dos palcos é o fato de ser a cenografia 
anterior ao teatro. Nos terreiros dos curandeiros mais antigos 
havia cenografia e teatralidade e não havia teatro. Depois 
aquela cenografia de efeitos e magia foi não só absorvida, 
mas utilizada na sua essência, por um contexto religioso, 
ritualístico etc. Que é o primórdio do teatro. Hoje são mais 
importantes as flores amarelas confeccionadas pelos presos 
do Carandiru do que as peças de arte Barroca cercadas por 
elas. A mídia divulgou a cenografia da Exposição dos �00 
anos e quem se interessava pela arte barroca foi surpreendido 
na sua visão, pelo fenômeno das flores de papel de sentido 
discutível, peça de marketing através da cenografia. Os 
estandes de feiras, por exemplo, podem ser tomados como 
uma criação cenográfica. Em geral  não o são porque são 
criados por profissionais que usam exaustivamente materiais 
industriais pré-montados. Não há nada de muito criativo. 
Eu só tenho feito estandes dramáticos, que tenham um 
elemento gráfico e teatral. Vitrines cenográficas. Houve um 
momento nos anos �0 em São Paulo quando havia um rapaz 
chamado Hans Goldhammer, que depois teve uma firma de 
iluminação, deixando de fazer vitrines. Ele era casado com 
uma menina muito interessante que foi para um kibutz em 
Israel e que até então colaborava com ele. Ele fazia vitrines 
somente com dobraduras de papel. Aquilo naquele momento 
era muito interessante. Alto relevo, baixo relevo tudo com 
papel. Uma coisa tão criativa, tão nova. Era maravilhoso. 

Há cenografia para vitrines.  Dna. Marjorie Prado dizia 
nos anos �0:

- Preciso ir embora para Paris, estou achando boas as 
vitrines de São Paulo. (risos). 

Então a cenografia pode ser muita coisa. Cenografia é 
o mundo todo, não é? Basta haver uma paixão, dois atores e 
uma Cenografia que os servirá com humildade.
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tr ansCr iç ão Da fita

-  Fala um pouco de você. Como você começou ? 
Qual a sua formação?

-  Eu sou ar tista plástico. Minha formação sempre 
foi de ar tes plásticas. Eu mexi com isto desde sempre. 
Eu fazia  Ar tes Plásticas na ECA. Naquela época era só 
licenciatura mas eu f iz mesmo assim, por que a idéia 
era ser ar tista plástico.

Como a gente tinha que fazer o “básico” todo 
mundo junto: Teatro, Música, Cinema e Ar tes Plásticas 
acabava f icando todo mundo misturado e aí você vai 
conhecendo as pessoas. Por exemplo: o Tó (António 
…) que eu trabalho até hoje era da minha turma. A 
Cibele (Forjaz) também. Um monte de gente. Nessa 
hora então eu comecei a fazer cenário pra teatro, 
direção de ar te pros cur tas da turma de cinema, eu 
fazia coisas pros shows dos meus amigos músicos… 
Mas o que pegou foi o teatro. Eu trabalhei muito com 
a Cibele e com o Antonio, do Teatro da Ver tigem. 

-  O Teatro da Vertigem tem quantos anos?  

-  Este ano ele está completando 10 anos. Of icial 
assim, por que o trabalho que se faz com o Antonio e 
mais algumas pessoas vem antes. A gente está lançando 
agora um livro, vai ter uma exposição e possivelmente 

a gente vai ter a tr ilogia: O Paraíso Perdido,  O Livro 
de Jó e o Apocalipse.

Pro segundo semestre.
Depois tudo foi se ramif icando, andando meio 

paralelo: trabalhar com teatro, cinema e ar tes 
plásticas. Teve um primeiro momento que eu f iquei 
muito envolvido com o Teatro. Daí foi a fase que 
se larga tudo e vive-se de teatro. Ao mesmo tempo 
na área de Ar tes Plásticas eu trabalhava com video-
ar te. Isto me ligava de alguma forma, com gente 
produzindo e trabalhando com publicidade, cinema e 
cur tas… eu tinha uma bolsa em vídeo que eu ganhei 
de uma fundação, e eu levei esta bolsa para esta casa: 
“Arquitetura de Imagens”. Eles produziam os trabalhos 
para a minha pesquisa. Aí fui conhecendo as pessoas 
e os caminhos foram se enveredando de uma maneira 
meio louca que eu não conseguia entender direito.

Eu faço par te de uma turma como a Carla Caf fé, 
o Cassio … que é multi -meios de formação. Que já não 
está mais arraigada dentro de uma tradição do teatro. 
Eu me formei em 1990. estudei uma par te muito 
teórica das Ar te Plásticas, com a Ana Tereza Fabri, 
mas não era o que eu queria. O meu trabalho como 
ar tista plástico foi f icando muito par ticular, meio de 
lado é diletantismo quase.

Eu trabalho basicamente em teatro, cinema e 
publicidade também. Eu trabalhei na Film (Planet) 
quando o “Gordo” tava locado lá. Ele e o Moa. Depois 
fui para Cia I lustrada e às vezes ainda rola algumas 
coisas de comercial.  Aí veio esta história de eventos, 
que era uma coisa legal. Uma possibilidade de grana.

-  Pensando na sua formação  e no trabalho em 
várias árias como é a sua relação com o material?

-  A minha turma se formou com uma geração 
de professores muito conceituais, todos eles: Regina 
Silveira, Carmela, Jardim, Julio Plaza. Lá na USP ainda 
tinham professores que vinham da FAU. Eu fazia cursos 
na FAU, na Filosof ia, na História. Então a gente circulava 
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muito lá dentro também. O que acabou acontecendo 
em relação aos materiais é que eles se transformaram 
em muitas técnicas diferentes. Eu tenho uma formação 
mais conceitual mesmo. O projeto era mais impor tante 
do que de forma eu vou executá-lo. 

-  E qual é o processo de achar o material e a 
técnica certa para traduzir cada conceito?

-  Claro, não existe conteúdo sem forma e nem 
forma sem conteúdo. E então se dá peso mais numa 
coisa ou em outra.

-  Você executa muitos dos seus cenários? 
 
-  Acho que era um caminho natural. Como eu era 

ar tista plástico no começo da faculdade eu ganhava 
grana fazendo adereços. Fiz muito adereço pra 
publicidade com o Marco Lima do Cidade Muda. Eu 
executava muitas coisas pra eles lá no meu atelier. Este 
empate com o material é indissociável. Esta pergunta 
é estranha porque eu não consigo nem pensar sem o 
material.  É claro que penso primeiro o que eu quero 
fazer mas isso (a escolha de material) já vai v indo 
junto, brota. 

[…]

Woyzec. Na primeira montagem nós usávamos 
aqueles “paletes” (estrado para base de empilhamento 
de caixas).Eram uns �.�00 paletes. Já agora, f izemos 
uma leitura mais tosca e fomos parar numa “olaria”. 
Chegamos então no tijolo. Mas não uma olaria 
romântica do século XVII I ,  era uma olaria moderna, 
então o “ tijolo baiano” v irou matéria prima do cenário. 
Os atores ensaiam com o tijolo, inventam coisas 
com o tijolo e com os materiais anexos: a peneira, 
o carrinho… Estas ações vão gerando a necessidade 
de outras coisas: um buraco que tem terra, um outro 
poça d’água.[…] o tijolo baiano trazia também aquela 

cara de favela. Então o cinza e o vermelho da terra são 
as marcas que traduzem o espír ito do espetáculo.

-  Mas este tipo de Teatro sem projeto pré-
determinado, aonde a criação plástica vai sendo 
construída com a encenação precisa de tempo, não? 
Quando estréia o Woyzeck?

-  Em agosto. É, são três meses de ensaio.

-E o trabalho com o Tó (Antonio) imagino, deva 
ser parecido?

-  Ah sim, é isso só que mais puxado. Porque lá é 
um ano e meio de trabalho. Aqui no todo vão ser cinco 
meses.

-  No trabalho da “Vertigem” você começa 
quando?

-  Desde o início. As pessoas se reúnem começam 
a falar o que pensam, daí aparece uma idéia comum. 
Então desencadeia o processo que, por exemplo, no 
Apocalipse foram as of icinas.

Dos materiais, que você está perguntando. No 
tipo de trabalho que eu faço com Teatro… (Claro que 
eu faço outras coisas. Acabei de fazer uma ópera 
com a Carla que era “projeto”. Mas é claro que você 
impregna o que você faz do que você é. E quando te 
chamam, já chamam pensando nisso.) Se par te de um 
“par tido” de um “pressuposto”, se tem umas idéias uns 
materiais (vamos usar ferro porque é v isualmente leve, 
apesar de f isicamente pesado) mas sempre tentando 
traduzir um conceito, uma idéia. Não sou do tipo que 
inventa uma textura ou uma cor e depois inventa uma 
utilização para ela.  Eu par to de uma necessidade para 
depois vestí - la com alguma coisa.

-  Mas acontece ao contrário? De você achar 
algum material muito interessante e guardar isso 
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na idéia e de repente surgir uma oportunidade de 
usá- lo?

-  Sim, acontece muito.Isso vem das ar tes plástica, 
de catador de lixo. Tinha uma época que eu saia com 
carro e f icava catando coisa. – Olha que lindo ! – ia 
“entoxando” no carro e botava no atelier. Ficava lá. 
Você sabia que aquilo tinha um potencial. Não sabia 
pra que era. Uma hora aparecia a ser ventia. […]

Eu estive for a um tempo e quando voltei o Tó já 
estava trabalhando na idéia do Livro de Jó. Já tinha 
a idéia de ser num hospital.  Naquela época eu tinha 
trabalho (e acho que todo mundo tinha) que era com 
radiograf ias, exames… Eu ia  a hospitais fazia exames 
em mim, endoscopias e gravava, editava… A cenograf ia 
do Ver tigem mistura muito o conceito de ambiência, 
a idéia de cinema de locação, de instalação de ar tes 
plásticas com cenograf ia mesmo (Apocalipse). A Boate 
foi feita, ela é toda fake,  é cenário.

-  Mas ela encaixa direitinho. Parece que esteve 
sempre ali.

-  É, mas no Ver tigem a idéia é essa. Por mais 
estrambótico que seja tem parecer que esteve ali  a 
eternidade inteira.

O material nasce da necessidade do que se tem 
a dizer.

Por exemplo a Boate, eu preciso que ela tenha 
cara de velha. Lá agente não usava esses recursos de 
texturas… Então! Eu não uso essas técnicas teatrais 
clássicas. Eu uso recursos de ar tes plásticas, ar tif ícios 
de cinema. Eu preciso que esta parede pareça usada 
mas não falsa. A pessoa pode entender que eu f iz mas 
ele não pode se sentir enganado como por exemplo se 
usar técnica de esponja.

 Eu tenho que tirar do sentido dele uma verdade. 
Falando de um material:  Eu adoro TNT. A parede da 
Boate era toda feita dele. Foi tingido, colado numa 
parede que já era “podrera”, depois eu passei um 

maçarico onde o concreto já estava soltando e se tem 
“a sensação” de que é um papel de parede muito velho, 
mas o público não entende direito o que era. O TNT eu 
também usava no Jó e foi uma coisa muito impor tante. 
Era no Hospital Matarazzo e ele tinha uns janelões de 
vidro que deixava o espetáculo muito exteriorizado, 
pra fora. E era um espetáculo que tinha aquela coisa 
ontológica, pra dentro, clássica. Foi uma decisão bem 
próxima da “Luz”. Eu falava isso é muito devassado… 
Então colamos TNT no vidro, porque não se vê fora, 
é um difusor pra luz, escondeu o ref letor e criou uma 
sensação diáfana meio estranho, e que é um clima 
cinematográf ico também. E é um material meio besta 
até.

Colei com cola branca, com água!
Mas eu não tenho UM material específ ico que eu 

diga – a este eu sempre recorro – Acho que não existe 
isso.

Mas você tem que procurar sua turma. Porque tem 
diretores muito diferentes. Tem aqueles que querem o 
projeto pronto e – não me aporrinhe – (r isadas).

-  E como é a sua experiência no cinema? 

-  Igualzinha. Eu f iz dois f ilmes e os dois pediam 
esta experiência. Que foram “O Bicho de Sete Cabeças” 
da Lais e o “Madame Satã” da Carin ( ?).  Estes f ilmes 
traziam esta energia de conceito. Que é você se 
apegar mais ao procedimento geral. De uma lógica 
do funcionamento do espaço. O que é este espaço, 
como ele cheira, que cor ele tem e como é que você 
vai traduzir isto. 

-  Mas no cinema, que é uma coisa muito maior, 
você tem trabalhar com técnicos? A mão-de-obra, 
como é isso?

-  Mas mesmo nessa experiência do Teatro, é a 
mesma coisa… Exatamente por circular por mercados 
tão diferentes, publicidade, evento eles têm uma mão-
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de-obra muito especializada. É a mão-de-obra mais 
qualif icada, a que aprende mais rápido, com bom nível 
de acabamento. Claro com uma técnica específ ica para 
fazer aquilo. Mas eu posso lançar mão… Se eu precisar 
de dessa coisa mais exagerada do teatro eu chamo, 
por exemplo, o Juvenal Irene, por que isso cabe aqui. 
Tem um cara bacana no Rio, o Zé, que eu trabalho. Ele 
tem uma puta experiência, trabalhou no Municipal, 
é uma puta pintor de ar te, aderecista. Ele aprendeu 
fazendo Ópera, mas fez muito cinema também. No Rio 
de Janeiro todo mundo tem essas duas formações. 

Mas eu gosto também de usar gente que faz de 
verdade.

Se eu precisar de uma parede de tijolo eu chamo 
um pedreiro. Claro que você não vai gastar uma puta 
grana pra uma coisa que não vai aparecer, mas tem 
cer tas coisas que não tem jeito. Tem o ar tif ício da 
linguagem, que é o mesmo que existe no teatro. Se 
existe um “quinto plano” de fundo você não gastar…. 
Apesar de eu não acreditar nisto, eu tenho que confessar 
pra você. O olho do espectador é encantado e cada 
vez mais exigente. O pé daquela mesa é impor tante 
pra mim. – Ninguém vai ver! – Vai ver. Se a mesa está 
lá é porque é pra ela ser v ista. Se alguém olhar o pé 
daquela mesa, numa viagem, ouvindo o texto e não 
acreditar naquele pé ele também não vai acreditar no 
texto.

Ou se aquele pé não reverberar o que está sendo 
dito, ou não tiver uma relação X, seja qual for, com a 
ação, então eu não estou contando a mesma história. 
Então tudo é impor tante: cada detalhe. Isso vem muito 
da experiência com o Ver tigem. Lá tudo é real.

-  Isso não vem da proximidade do público.

-  Vem. Mas mesmo num teatro à Italiana se tiver 
uma parede mal pintada no fundão, você percebe que 
é “ teatral”.  Inclusive existe isso de dizer “ teatral” 
pejorativamente. – Isso está muito teatral – É uma 
bobagem porque existe está linguagem que cabe 

dentro do teatro. Mas mesmo assim você percebe a 
técnica. Não é que o público não vê, ele entra dentro 
de jogo de convenções onde ele abstrai que aquela 
técnica está querendo me enganar que aquilo é uma 
parede velha, que é um recurso usado no teatro. E 
“eu” (público) aceito este código.

-  Você finge que está falando a verdade e eu 
finjo que estou acreditando.

-  Exato. Mas existe a vontade de “enganar” 
o espectador de uma outra maneira. Com outras 
linguagens. Talvez não enganá-lo, contar qual é o 
segredo. Para que ele (o público) perceba: – Estou aqui 
dentro, isto é uma fantasia, mas ela per feitamente 
verossímil pra resistir à minha convivência com ela 
–  E os materiais são muito impor tantes pra isto. 
Inclusive eu sempre acreditei “na verdade” deles. Se 
eu quiser que alguma coisa pareça ferro eu vou ter 
que usar ferro. Há raras exceções, se eu vou fazer 
uma paderona lisa que é muito mais barato eu vou 
fazê-la falsa, mas vou ter elementos de ferro. Existe 
uma espessura, uma cer ta densidade, a capacidade do 
material de supor tar carga… tudo isso é intr ínseco ao 
material.

Foram oito meses de of icinas no Carandiru, 
examinando cada detalhe. As celas dentro, o banheiro, 
os utensí lios..É preciso  aprender um universo inteiro 
pra você copiar.

-  Mas nem sempre o verdadeiro é dramatúrgico, 
não?

-  Então, a ar te é a ar te, a v ida é a v ida e as duas 
são muito distintas. Você se apropria de fatores da 
vida para contar algo que se parece com a vida. Que é 
o que se está querendo contar: uma historinha. Você 
se apropria da vida pra “enganar” melhor.

 “Na ar te dramática, é preciso de um pouco de 
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mentira para que o público acredite que aquilo é 
verdade.“

-  Você já fez estes cenários de encomenda?

-  Já. Numa época. Eu não gostei, não. O resultado 
até que foi bom , mas como experiência….

-  Quando você tem algo técnico pra resolver 
você recorre ao saber cenotécnico?

-  Sim, com cer teza. Como eu tenho essa 
promiscuidade de linguagem se lança mão de cada 
técnica no momento cer to.

Isso que você está falando: dessa técnica clássica 
teatral isso gradativamente se perde…Mas talvez não 
seja a questão de se perder. Talvez ela não seja mais 
necessária.

O tempo talvez não esteja mais pedindo isto.
É uma pena que as técnicas se percam não 

devia acontecer. Mas acontece em todas as áreas: na 
arquitetura, nas ar tes plásticas. 

-  Existe alguma técnica que você use que seja 
“antiga”?

-  Acho que onde mais se preser va isso é na 
marcenaria. Principalmente no Brasil,  onde sempre se 
trabalhou com madeira. Fora do país se trabalha muito 
com ferro. Mais barato e mais ecológico. Eu estive me 
Moscou e a tradição lá é ferro. Eles trabalham com 
ferro há mais de duzentos anos. No Brasil  esta técnica 
está na Escola de Samba.

-  Você já fez Escola de Samba? 

-  Não, nunca f iz. Mas eu busco muita gente de 
lá. 

-  Com quem você trabalha em serralheria?

-  Fora o Paulão, que é O Homem, né? Ele faz 
tudo.

-  E cenotécnico?

-  Ah tem um que eu gosto muito. E agora ele 
está lá no municipal que é o Pelé. Já trabalhei com 
Estevão. Tem o Pupe que já é pra uma outra coisa. A 
presença do cenotécnico que abarca tudo, cada vez 
existe menos. Hoje em dia você contrata empresas.

Eu fui pro Rio montar Apocalipse eu contratei 
uma empresa de cenotécnica.

-  Como foi a montagem em Portugal?

-  Foi uma maravilha, foi muito, muito legal. No 
diz respeito a técnica eu acabo aprendendo muito 
com as viagens do Ver tigem. Como envolve muitas 
técnicas diferentes, como tem desde pintura de 
ar te, envelhecimento e acabamento até construção 
arquitetônica, serralheria cada lugar pede um desaf io 
até fazer v itrais numas janelas que não são nada. Então 
se tem que ir atrás de pessoas que dominem estas 
técnicas. Mas lá a gente também trabalho com uma 
empresa. Era uma empresa que já tinha trabalhado 
com a Bia Lessa então eles eram especializados até 
nisto: no nosso jeito de trabalhar. E completamente 
“politécnicos”. Faziam de tudo. [… nós lá fora…]

-  Podemos dizer então que como não existe 
uma norma pré-estabelecida das soluções plásticas 
e técnicas, o que se tem a fazer é estar sempre 
aberto pra aprender?

-  É. Você sempre tem uma nova pergunta. E 
esta nova pergunta vai ser respondida de uma nova 
maneira. […]

Claro que se par te de um leque com muitos 
parâmetros, mas as combinações são inf initas.
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[…]

A adaptação de cada espaço é uma recriação. Por 
exemplo estamos fazendo Apocalipse na Alemanha e 
em Londrina. Na Alemanha é dentro de um presídio 
ativo, e temos grana e técnica, já em Londrina é uma 
coisa menor ao ar livre com cordas e roldanas. A 
gente tem que fazer concessões. Mas isto tem muito 
do diretor também. Ele tem que estar disposto a re-
ensaiar e  a adaptar em cada espaço.[…]
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