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RESUMO  

  

  

TEIXEIRA, José Raul Córdula. O sonoplasta como artista criador: fragmentos e 
memórias do teatro paulistano. Dissertação (Mestrado em Artes) – Escola de Comunicações 
e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021  

  

  

Esta pesquisa tem como objetivo discutir as práticas e vivências relacionadas ao ofício do 

artista sonoplasta, bem como seus desdobramentos em dinâmicas formativas, no âmbito da 

educação continuada não formal destinada a jovens sonoplastas no teatro paulistano, desde os 

anos 1990. A proposta da investigação tomou como ponto de partida as inquietações de dois 

profissionais da sonoplastia paulistana – Tunica Teixeira e Raul Teixeira (sem parentesco 

familiar). A partir do método autobiográfico constituíram-se narrativas acerca do percurso do 

profissional sonoplasta no teatro paulistano. Tais procedimentos da “história de si próprio”, 

somados aos relatos da história oral de profissionais da sonoplastia no rádio e no teatro, 

compõem um quadro acerca do modus operandi da sonoplastia em meados do século XX, no 

Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) – entre outros momentos –, e tateiam os contornos do 

ofício, indefinidos ainda até os dias de hoje. No bojo dessas narrativas discutem-se as práticas 

e as competências do sonoplasta no fazer teatral e busca-se enfatizar o papel e o 

reconhecimento do sonoplasta como artista criador no processo da produção do som em/na 

cena.  

 

Palavras-chave: Sonoplastia, Sonoplasta, Memória da sonoplastia, Trilha sonora, Profissão 

sonoplasta, História do Teatro, Música de cena, Pesquisa sonora.  
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ABSTRACT  

  

TEIXEIRA, José Raul Córdula. Sound designers as creative artists: fragments and memories 

of the São Paulo Theatre. Dissertation (Master's degree) – Escola de Comunicações e Artes, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021  

  

The aim of this research is to discuss the practices of live sound engineers’ craft, as well as the 

evolution of a nonformal continuing education for young live sound engineers in the 1990’s.  

The starting point for this research was the experience and concerns of two professional sound 

designers, Raul Teixeira and Tunica Teixeira (no kin relations). Resorting to the 

autobiographical method, a narrative was built on the career of professional sound designers in 

São Paulo's radio and theater. Thus, such “reports on own history” combined with the oral 

history of sound professionals in radio and theater compose a picture of sound design modus 

operandi in São Paulo in the mid-20th century, on the sets of the TBC (Teatro Brasileiro de 

Comédia), among others, which somehow can outline the still undefined boundaries of  a 

professional live sound designer.  

In the context of these narratives, we discuss the current practices and competences of live 

sound professionals and seek to emphasize their role and relevance as creative artists during an 

open stage performance 

 

Key words: Live sound designers, Live Sound Designers Memory, Sound Track, Live Audio 

Designers Profession, Recent history of São Paulo Theatre, Open Stage Music, Research in 

Sound.  
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INTRODUÇÃO  

  

“O teatro é, também, espaço de escuta, e desde sempre um lugar acústico e fônico”, 

afirmou a pesquisadora Marie-Madeleine Mervant-Roux.1 Veja-se, por exemplo, o teatro 

grego e seu anfiteatro clássico. Mas o reconhecimento da arte e da técnica requeridas na 

criação, produção e reprodução do som para uma peça de teatro em cena segue pouco 

expresso, no âmbito do mundo do trabalho, seja no Brasil, seja no Exterior. No entanto, 

atualmente existem, por trás dessa arte e dessa técnica, muitos professores, pesquisadores, 

escolas e cursos que formam o profissional que escolhe e decide o som a ser apresentado na 

cena e como elaborá-lo. Para Daniel Deshays, a ação de gravar e reproduzir um som para 

expressar algo exigido pela cena constituiria, assim, uma espécie de escritura, a indicar, 

portanto, uma autoria.2 

 

             No Brasil, a sonoplasta Tunica Teixeira (1949-2019)3 propôs-se estudar e ordenar a 

produção sonora paulistana a partir do material que reuniu ao longo de sua carreira. Desse 

modo, em 2003, Tunica Teixeira obtém uma bolsa Vitae para desenvolver o projeto de 

pesquisa intitulado “A música e a sonoplastia no teatro de prosa paulistano: 1950-2000”. A 

pesquisa, entretanto, fica inacabada e nunca é publicada. Será um dos pontos de reflexão e 

inspiração para fomentar um diálogo no decorrer desta dissertação.4  

Os próprios questionamentos de Tunica Teixeira, em conversas informais em torno 

da “invisibilidade do profissional do som no teatro e seu percurso no teatro paulistano”, 

somados ao desejo de dialogar e à elencagem de registros da história oral acerca da profissão 

no Estado de São Paulo – a partir dos olhares de artistas e de artífices do som – tornam-se o 

substrato desta pesquisa de mestrado.  

 
1 “Le théâtre est un lieu d’écoute, un lieu acoustique et phonique”. In: Jean-Marc Larrue (dir.), Le son du théâtre 
(XIXe-XXIe siècle). Histoire intermédiale d’un lieu d’écoute moderne. Paris: CNRS Éditions, 2016). 
2 No contexto mencionado por Deshays cabe destacar o projeto da Universidade de Montreal e do CNRS (Centre 
National de Recherches Scientifiques; https://www.cnrs.fr/en.) que reuniu especialistas e pesquisadores de 
diversas áreas afins para sistematizar os conhecimentos e experiências acerca do som, conforme descrito no 
texto Le Son du Theatre/Theatre Sound (https://crialt-intermediality.org, atualizado em setembro de 2021). O 
projeto se propõe sistematizar a dimensão sonora do teatro ocidental desde 1875 até nossos dias, analisar a 
evolução técnica e tecnológica dos equipamentos de criação, captação, gravação, reprodução e difusão do som 
em cena e, finalmente, verificar de que modo a passagem do som acústico ao som elétrico – e posteriormente 
digital – permite instalar novos modos de escuta, conforme especifica o programa, que não fixa uma data de 
término.   
3 Maria Antônia Ferreira Teixeira, uma das pioneiras da sonoplastia do teatro paulistano.  
4 Cabe destacar que após a sua morte, no dia 6 de setembro de 2019, o acervo de Tunica Teixeira foi confiado a 
minha guarda.  
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Nesse contexto de leituras, propõe-se a reflexão sobre questionamentos acerca da 

profissionalização dos sonoplastas abordados por Tunica e, também, sobre fragmentos da 

história dessa atividade, tomando-se como referência o período constituído do ano 1950 até os 

dias atuais, em especial no teatro produzido na cidade de São Paulo.  

O recorte deste estudo volta-se ao teatro de prosa no teatro moderno, ao teatro da 

palavra, com exclusão, portanto, do teatro musical, este mais voltado para o canto, a exemplo 

de operetas, teatro musicado e teatro de revista, entre outros gêneros.  

O estabelecimento do ano de 1950 como ponto inicial do estudo da profissão do 

sonoplasta deve-se ao fato de encontrar-se no centro de período de relevantes acontecimentos 

na história do teatro paulistano ligados ao trabalho do sonoplasta. Dentre eles podemos citar o 

surgimento de salas de teatro como o TBC (Teatro Brasileiro de Comédia, inaugurado em 

1948), que utilizavam em seus espetáculos efeitos visuais e sonoros ainda inéditos; a criação 

de uma escola de teatro como a EAD (Escola de Arte Dramática),5 na qual surgiram vários 

grupos teatrais estudantis com propostas de novas estéticas de encenação, a incluir nesse bojo 

a utilização do som mecânico nos espetáculos; e, ainda, o surgimento de grupos de teatro 

como o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, a Companhia de Teatro Nydia Lícia-Sérgio 

Cardoso, a Companhia de Teatro Cacilda Becker-Walmor Chagas, a Companhia de Teatro 

Madalena Nicol-Ruggero Jacobi e a Companhia de Teatro Tônia Carrero-Adolfo Celi-Paulo 

Autran, bem como o Teatro dos Sete, com Gianni Ratto, Fernanda Montenegro, Sérgio Britto, 

Ítalo Rossi e Fernando Torres, entre outros, que expandiram necessidades artísticas, e assim 

buscaram profissionais como cenógrafos, cenotécnicos, iluminadores, diretores de cena, 

contrarregras, assistentes de direção, maquinistas e sonoplastas, entre outros.  

Em seu artigo “Acervos teatrais paulistanos: presente e futuro em jogo” a historiadora 

e Profa. Dra. Elizabeth Azevedo6  ressalta a importância do TBC, que marcou época:  

Assim, a história do teatro paulista, e paulistano, tem estado há muito tempo 
relegada ao interesse despertado pelo advento do TBC e seus 
desdobramentos. Contudo, há muito ainda a ser investigado antes e depois 

 
5 A EAD, Escola de Arte Dramática de São Paulo, fundada em 1948 por Alfredo Mesquita como projeto de 
alcance nacional no contexto de um movimento de transformação institucional e cultural. 
V. https://www.eca.usp.br/ead/sobre-ead. 
6 Elizabeth R. Azevedo, bacharel em História pela Universidade de São Paulo, doutora pelo Departamento de 
Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes ECA-USP, pós-doutorada pelo Centro de Estudos Teatrais da 
Universidade de Lisboa. A citação pertence a “Acervos Teatrais paulistanos: presente e futuro em jogo”. Revista 
do Arquivo, São Paulo, Ano II, n 4,  março de 2017, p. 6. In: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/04/pdf/  
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disso. A história do teatro paulistano necessita ser reconstituída nas suas 
mais diversas dimensões: dramaturgia, dramaturgos, companhias e grupos, 
intérpretes, crítica e críticos, espaços cênicos, indumentária, cenografia, 
iconografia, música, elementos espetaculares, público, legislação, censura. A 
tarefa pode começar a partir do início dessa história, que é tida, aliás, como o 
início da própria história do teatro brasileiro, com o padre José de Anchieta, 
passando pelos séculos seguintes, de raríssimas encenações conhecidas, e 
debruçar-se, principalmente a partir das manifestações teatrais do século 
XIX, quando São Paulo começou a delinear seus contornos contemporâneos, 
passando de vila a cidade e, depois, a metrópole (AZEVEDO, 2017).  

 

Como afirma ainda Azevedo, essa é uma história que precisa ser reconstituída para se 

ter a dimensão da importância de todos os envolvidos numa montagem teatral.  

Dado que a presente pesquisa também procura revelar, em sua busca, o registro 

sonoro de importantes espetáculos paulistanos, inclui-se, no quadro desta dissertação, 

levantamentos de músicas de cena e de seus criadores, que desde as produções antigas até as 

mais recentes permanecem no esquecimento das publicações dedicadas ao teatro.  

De outro lado, o surgimento de novos equipamentos sonoros, que possibilitam a 

gravação, a edição e a transmissão de fonogramas7 em suportes como discos de vinil e fitas 

magnéticas, inovou a linguagem cênica, ampliando os horizontes e as possibilidades da 

criação sonora para além dos limitados sons produzidos e captados “ao vivo” até então.  

Assim sendo, a fim de mapear os caminhos que levam à criação e à produção do som 

em cena, atividade que hoje chamamos de sonoplastia, e à consequente profissionalização do 

sonoplasta,8 foram colhidos e gravados depoimentos de profissionais das mais diversas áreas 

do teatro, de diretores e maestros a técnicos de som, que contribuíram para a criação de trilhas 

sonoras de espetáculos dos anos 1950 em diante. Também foram compilados e analisados 

programas de teatro, teses de doutoramento, artigos de revistas, jornais e livros, bem como 

materiais em áudio.  

A proposta do trabalho conta com um prólogo e seis capítulos/depoimentos a 

envolver relatos da história da sonoplastia paulistana.  

No prólogo memorial, que constitui o primeiro capítulo, apresento uma visão pessoal 

sobre a formação do sonoplasta à luz do próprio percurso profissional do autor, ou seja, da 

 
7 Fonograma é a fixação de uma obra musical em suporte material, ou seja, a obra gravada. 
(https://www.abramus.org.br/musica/cadastro-de-fonogramas/)  
8 A Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, que decretou a profissionalização dos artistas e técnicos em 
espetáculos de diversões, incluiu cinquenta categorias. (www.satedsp.org.br/drt/lei-6533/)   
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experiência adquirida ao longo de trabalhos junto a grandes diretores e criadores do teatro 

paulista. 

Na sequência dos capítulos aborda-se narrativas e memórias com histórias orais 

relativas à sonoplastia no rádio e no teatro, bem como são apresentados os contornos 

indefinidos do ofício nascente, que aliás já se estabelece sem contar com registros na crônica 

teatral. Essa lacuna reflete-se em questões do mundo do trabalho, o qual, para regular as 

relações e os direitos, a incluir os níveis de remuneração, requer dados como os nomes e as 

descrições das funções e das competências de cada profissional, ou seja, as distinções entre o 

técnico e o artista, entre o criador de som e o operador da música de cena etc. Tais 

diferenciações também se tornam básicas para poder-se apontar, por exemplo, a autoria de 

uma trilha sonora, bem como para nomear aquele que receberia as premiações teatrais. 

Finalmente, os demais capítulos abordam a criação e a evolução dos cursos de formação do 

sonoplasta – seja este técnico ou artista –, além das relações que desenvolve com a linguagem 

teatral.  

Percorrer esse caminho de coleta e análise de dados, a fim de chegar aos elementos de 

configuração da sonoplastia no período apontado, é passo inicial e fundamental na construção 

da identidade da profissão do sonoplasta. Desde os tempos do rádio, o termo “sonoplastia” 

não é devidamente atualizado, assim como sua função e o reconhecimento de seu valor no 

contexto das obras, o que desqualifica ou rebaixa não apenas o sentido do termo, mas até 

mesmo o exercício da profissão.  

Construir a memória da sonoplastia teatral, reconhecer o funcionamento das 

diferentes funções do sonoplasta e trazer essa identidade para os dias de hoje pode constituir 

uma contribuição para qualificar definitivamente a profissão, a par de explicitar as 

especialidades de atuação desse profissional. Isto porque o conhecimento da linguagem teatral 

in totum é elemento-chave no exercício tanto da função técnica como da expressão artística do 

sonoplasta, e consequentemente de seu reconhecimento enquanto artista criador.  

Em vista das peculiaridades do campo de estudo em questão e da proximidade do 

autor com seu objeto de estudo, foi adotada a (auto)biografia como método de pesquisa 

qualitativa, estreitamente vinculada à narração de histórias de vidas. A íntegra das entrevistas 

e depoimentos permanece gravada, assim como arquivadas as respectivas transcrições.  

Para sustentar e orientar esta pesquisa toma-se, portanto, o método (auto)biográfico, 

qual fio de Ariadne que se desenrola ao longo do labirinto do vivido e do aprendido, dos 



   20 

relatos próprios e de outros, nos quais as narrativas, os fatos e os atos dialogam, porém sob a 

égide do legado de Tunica Teixeira.  

  

CAPÍTULO 1 – A NARRATIVA DE SI  

  

1.1. A sonoplastia pede passagem  

  

Como no samba que “pede passagem”, e assim como em Ô abre alas!, marchinha 

composta em 1899 por Chiquinha Gonzaga, “pedir passagem” tornou-se uma forma respeitosa 

ou precavida de tomar a liberdade de dizer publicamente algo pessoal, e assim a expressão 

passou a constar no título de diversas canções. É nesse sentido que peço passagem para contar 

minha própria história como ponto de partida desta dissertação de mestrado.  

No duplo papel de autor e ator dessa trajetória, recorro à (auto)biografia como 

método, tanto nas entrevistas conduzidas pessoalmente como nos relatos de minha carreira e 

nas trajetórias de diversos artistas que prestaram depoimentos a Tunica Teixeira, que me 

transmitiu ainda em vida a responsabilidade pela continuidade desse trabalho sobre a história 

da sonoplastia no teatro paulistano. Em decorrência, detenho, ainda, a tarefa de coletar e 

analisar uma bibliografia específica, ou seja, voltada ao processo de criação de música para a 

cena.  

Nas palavras do professor e pesquisador Elizeu Clementino de Souza, “a utilização 

do termo “história de vida” corresponde a uma denominação genérica em formação e em 

investigação. Segundo ele, “tal categoria integra diversas pesquisas ou projetos de formação 

através das vozes dos atores sobre uma vida singular, sobre vidas plurais ou sobre vidas 

profissionais, no particular e no geral, por meio da tomada da palavra como estatuto da 

singularidade, da subjetividade e dos contextos dos sujeitos”.9 (FREITAS E GHEDIN, 2015, 

p.119).   

Já segundo Pierre Bourdieu, “o relato de uma vida tende a aproximar-se do modelo 

oficial da apresentação oficial de si, carteira de identidade, ficha de estado civil, curriculum 

vitae, biografia oficial... (1986, p.188). No entanto, em suas qualidades, o relato de Tunica 

Teixeira transcende a narrativa de vida para inscrever-se na própria história da sonoplastia 

brasileira. Pois, segundo Elizeu Clementino de Souza:  

 
9 SOUZA, E.C. “Autobiografia docente”. In: OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. Dicionário: 
trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CD-Rom.  
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A pesquisa autobiográfica adota e comporta uma variedade de fontes e 
procedimentos de recolha, podendo ser agrupadas em duas dimensões, ou 
seja, os diversos documentos pessoais (autobiografias, biografias, narrativas 
de formação, diários, cartas, memoriais, portfólios, fotografias e objetos 
pessoais) e as entrevistas biográficas, que podem ser orais ou escritas e 
objetivam compreender uma vida, ou parte dela, como possível para desvelar 
e/ou reconstituir processos históricos e socioculturais vividos pelos sujeitos 
(SOUZA, 2010, p. 1).  

Tendo em vista tais apontamentos, inicio este percurso abordando minha própria 

biografia.  

Nasci em João Pessoa, no estado da Paraíba, no dia 5 de março de 1964, três semanas 

antes do estabelecimento da ditadura militar-civil, numa família de artistas de teatro. Meu pai, 

o mineiro Rubens Teixeira, ator, diretor de teatro, produtor, professor, conheceu uma longa 

história no teatro brasileiro, em colaborações com artistas como Cacilda Becker, Maria Della 

Costa, Walmor Chagas e Zbigniew Ziembinski, entre tantos outros. Minha mãe, a paraibana 

Lêda Córdula, foi atriz, esteticista e maquiadora. Eles se conheceram no II Festival Nacional 

de Teatro de Estudantes, em 1954, em Santos (SP), evento organizado por Paschoal Carlos 

Magno, um dos expoentes da cultura brasileira da época, que ajudou a revelar inúmeros 

atores, diretores, cenógrafos e figurinistas.  

Cresci ouvindo histórias incríveis de teatro pela voz imponente e aveludada de meu 

pai, que lembrava com detalhes suas turnês europeias e brasileiras. Como esquecer das noites 

de récitas de poesia, dos livros de teatro espalhados pelas prateleiras de casa, das discussões 

sobre cultura e arte? E, ainda, das constantes idas e vindas a ensaios, aos quais eu assistia 

junto de meu irmão de nove anos (um ano mais velho), espremidos e caladinhos nas coxias. 

Recordo intensamente de O Homem de la Mancha, com Paulo Autran e Bibi Ferreira, o 

musical estreado em agosto de 1972 no Teatro Municipal de Santo André. Tudo naquela noite 

me fascinou: a música, o figurino, o cenário, a iluminação, os efeitos técnico-artísticos de som 

etc., além de poder observar de perto a representação dos artistas. Quis, então, tornar-me 

artista de teatro.  

Porém, apesar de tanto encantamento, a realidade era bem outra. Não nos eram 

permitidas escolhas que não constituíssem estudo com diploma para uma futura profissão. 

Esse documento representava segurança e estabilidade financeira. No dia em que me formei 

em Biomedicina na Faculdade OSEC (Organização Santamarense de Educação e Cultura), 

atual UNISA - Universidade de Santo Amaro em São Paulo, entreguei o diploma a meus pais 
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e fui passar o Carnaval em Olinda, Pernambuco. Em seguida, abandonei meu emprego na 

Faculdade de Medicina da USP e completei vários cursos de teatro e de formação de ator em 

Recife. Nessa cidade, trabalhei em projetos culturais, atuei em peças, produzi shows e 

espetáculos. E cada vez mais sedimentava-se a certeza de que o caminho a trilhar estava no 

contexto do “mundo mágico” que eu havia conhecido quando criança.  

No mesmo ano de 1987 passado no Recife, minha irmã Lara Córdula, já formada 

como atriz, me convidou para fazer com ela um teste para ingresso no CPT-Centro de 

Pesquisa Teatral do Sesc, sob a coordenação do diretor teatral paulistano Antunes Filho (José 

Alves Antunes Filho, 1929-2019).  

Fizemos o teste e entramos no CPT num momento muito especial. Depois de anos 

sem atuar, meu pai estava no elenco do espetáculo Xica da Silva, o novo espetáculo de 

Antunes Filho, com estreia marcada para início de 1988. Começava, assim, uma nova etapa de 

vida, ao lado de meu pai e de um diretor que viria a se tornar mestre e mentor de uma carreira 

de sonoplasta que simplesmente foi “acontecendo”, ao mesmo tempo em que ficava claro que 

eu não me tornaria ator.  

Antunes estava procurando sonoplasta para Xica. E assim, por indicação de meu pai, 

fui observar o que estava sendo trabalhado nesse âmbito no Grupo de Teatro Macunaíma, 

dirigido por Antunes. Pude constatar que não existiam ali cursos ou aulas de sonoplastia e 

percebi que os equipamentos de som eram muito antigos, já obsoletos, e, ainda, que os 

técnicos e compositores de trilhas para teatro eram raros, além de não haver bibliografia 

específica. No grupo, operava-se o som com gravador de rolo na coxia, e esse operador nem 

sequer podia ouvir o que acontecia na plateia. Era preciso se adaptar às condições que me 

foram dadas para criar, com os recursos técnicos, a produção sonora da cena por meio de 

músicas ou sons. 

Assim, minha estreia no mundo do espetáculo deu-se com Xica da Silva, ao lado de 

uma equipe que não contava com nenhum profissional encarregado da execução técnica ou da 

função artística do som na montagem do espetáculo. Para minha surpresa, os próprios atores 

acumulavam essas funções. As trilhas sonoras eram compostas com músicos convidados ou 

pelo próprio grupo. Foi então que, ao retornar da turnê de Xica da Silva por Japão e Coreia do 

Sul, me ofereci para cuidar de toda parte sonora e audiovisual das peças de Antunes.  

Em resumo, por uma combinação de acaso e oportunidade, ingressei no mais 

importante grupo de teatro brasileiro da época, abrindo à minha frente um caminho ainda 
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inexplorado, no qual tudo estava praticamente por fazer. Eu tinha apenas 23 anos e o mundo 

pela frente.  

Naquele momento havia poucos pré-requisitos específicos para cuidar do som no 

teatro. Era preciso apenas deter alguns conhecimentos técnicos para resolver problemas de 

fios, cabos, equipamentos. A composição das músicas de cena geralmente era competência de 

artistas que tinham uma alguma formação musical de maestro, músico, compositor ou diretor 

musical. Às vezes a pesquisa musical para a composição da trilha sonora ficava a cargo dos 

diretores, outras vezes dos atores, ou do diretor de cena, e raramente era designado um 

“sonoplasta”.  

Ao lado de Antunes pude praticar, experimentar e descobrir a função da sonoplastia 

nos espetáculos por ele dirigidos. Foi por meio de seus ensinamentos e os de sua equipe, todos 

dedicados à prática diária no CPT, além de uma sólida base sobre teatro e cultura herdada de 

meus pais, que mergulhei profundamente no mundo da criação e do fazer teatral, ingressando 

nessa área pelo portal da música e dos efeitos sonoros. Com a prática cotidiana, adquiri 

ciência de todos os passos do que seria de fato a sonoplastia, ou seja, aprendi finalmente sobre 

as funções e competências do sonoplasta a partir das exigências de uma peça levada num 

palco com plateia, numa sala de espetáculos.  

Não existiam, então, cursos de sonoplastia para teatro, nem a atividade como 

verdadeira profissão. A bibliografia especializada era raridade, e assim, o primeiro livro que li 

sobre o tema foi A Sonoplastia no teatro, de Roberto Gil Camargo, de 1986 (ed. Inacen), que 

descreve o que é ser sonoplasta, principalmente quanto à análise do texto a ser encenado e às 

escolhas das músicas e dos ruídos adotados numa determinada peça.  

Os equipamentos de áudio apresentavam poucos recursos técnicos e baixa qualidade, 

e as fontes de gravação e reprodução de som não passavam de gravadores de rolo ou de fita-

cassete. As muitas horas de ensaios presenciais com toda a equipe de criação e as diversas 

repetições de cenas me obrigaram a desenvolver habilidades e criatividade na manipulação 

desses equipamentos.  

Ao lado de profissionais como o cenógrafo J.C. Serroni, da figurinista Telumi Helen 

e de intérpretes como Luís Melo, Marlene Fortuna, Luis Baccelli, Walter Portella, Jefferson 

Primo, Rita Martins, Geraldo Mario, Dirce Thomaz, Aílton Graça e Rubens Teixeira, entre 

muitos outros, pude compreender a complexidade encerrada na atividade de colocar um 

espetáculo no palco e em sua relação com a plateia, para além das vozes dos atores, 

simplesmente. Como explicar todos os elementos sonoros de uma montagem, seu lugar no 
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processo de criação, descrever e nomear a necessária arte e a técnica da produção de músicas e 

efeitos sonoros que têm lugar no palco, a contribuir de maneira significativa para dar sentido e 

vida à peça encenada. Assim, percebi que, para fazer música para teatro, ou trilha sonora 

(como se dizia), o mais importante é estar em relação com o texto e com as ações dos atores, a 

partir das ideias colocadas pelo diretor ou pelo grupo. Saber aproximar dois sons com um 

propósito claro, sejam eles ao vivo ou gravados. Produzir ruídos, compor músicas, sonorizar o 

espaço buscando a melhor acústica, e, principalmente, saber operar o som com cuidado, 

minúcia, ordem e atenção. Todos esses itens constituem, para mim, o fazer a música de cena, 

a sonoplastia. Não é necessário obrigatoriamente ser músico ou compositor, mas entender o 

que o texto pede e, a par de tal coisa, criar paulatinamente um vasto repertório musical 

pessoal. Criar, portanto, a partir do texto e da maneira de encenar, mas também com eles.  

Em suma, aprendi que a música é importante tanto para o corpo físico como para as 

intenções e ações do ator em cena. Por exemplo, há músicas que permitirem ao público “ler” 

as ações ou as questões subjetivas de um personagem. Em última análise, o que importa de 

fato é a ação praticada e mostrada. É fundamental ter um olho para a ação, outro para o corpo 

e ainda outro para o espaço, pois são esses os olhares-guia que conduzem a história. Portanto, 

a sensibilidade para criar e operar um som para a cena deve estar sempre à flor da pele.  

Assim, justamente por me encontrar nos processos criativos durante todos os ensaios, 

bem como na prática das encenações, pude desenvolver meu método de compor e atuar como 

sonoplasta ao lado de Antunes Filho. 

  

1.2. Um sonoplasta em diálogo com o método criativo de Antunes Filho  

 

Segundo Marie Christine Josso, todo percurso é um acúmulo de conhecimento:  
No passado, não há somente as coisas que ocorreram, há também todo o 
potencial que cada indivíduo tem para prosseguir a sua existência no futuro. 
(...) Os dois tempos são importantes, e não podemos pensar no futuro se não 
há uma reflexão crítica sobre o que foi o passado, e se não pensarmos 
também sobre todos os recursos que acumulamos progressivamente no 
decurso da nossa vida, incluindo também os projetos e os desejos que 
abandonamos e que constituem potencialidades para o futuro (JOSSO, 2004, 
p. 16).  
 

Desse modo, nesta dissertação apresenta-se um conjunto de narrativas, tanto “do 

outro” como “de si”. E nesse percurso o diretor Antunes Filho tem forte presença. Seja por ter 

sido um dos “provocadores” do curso de sonoplastia no CPT, seja por sua relevância no 



   25 

pensamento do teatro paulistano. A maneira de pensar a música de cena de Antunes Filho 

fudamenta até mesmo o recorte escolhido para as conclusões deste trabalho.  

Como eram imaginados os sons e as músicas das encenações dos espetáculos de 

Antunes Filho? Como ele pensava e se relacionava com as várias sonoridades de suas peças? 

Quem eram seus parceiros nas criações sonoras?  

Em primeiro lugar, recorde-se que Antunes tinha enorme poder de persuasão, e, 

assim, somente após argumentações muito boas e diversas experimentações das músicas 

propostas era possível convencê-lo a alterar uma cena ou uma música. Era senhor absoluto de 

sua criação e sabia que tinha em suas mãos a música e o som como elementos privilegiados da 

composição de cena. Utilizava a música, o som e o ruído, ao vivo ou gravado, como 

elementos ressoadores da cena, fossem elas dramáticas, narrativas ou performáticas.                 

Não importava a proveniência da fonte sonora, o importante era a totalidade da cena. Bastante 

influenciado pelo cinema, Antunes gostava de trabalhar com cortes secos do som, a fim de 

mudar abruptamente o caráter de uma cena ou para fundi-la a outra. Como o compositor de 

uma sinfonia, sabia manejar os crescendos, os pianos, os pianíssimos, os “largos” e os 

vibrantes de uma cena, bem como possibilidades sonoras como cortes, silêncios, cantos, 

ruídos, músicas ao vivo, sons produzidos pelos atores e músicas, fossem essas pré-gravadas 

especialmente para o espetáculo ou de autoria de algum artista que ele ouvia na rádio, num 

filme ou num espetáculo. 

A título de registro, para a memória do teatro brasileiro, acerca dos sessenta 

principais espetáculos dirigidos por Antunes Filho, cito em seguida os nomes dos maestros, 

músicos, compositores, diretores musicais e sonoplastas que tomaram parte em suas trilhas 

sonoras.10 Esta é a lista de suas encenações:  

  

1952: Os outros - não informado  

1952: Chapeuzinho Vermelho - não informado     

1953: Weekend - não informado   

1954: Iolanda - não informado  

1954: O empréstimo - não informado  

1958: O diário de Anne Frank - Carlos Garcia  

1958: Alô! 36-5499 – Aymar Bergel  

1959: Pic nic - dramaturgo Cassiano Gabus Mendes e Alcides Viviani  

 
10 Desses sessenta espetáculos participei em 19, de forma direta ou indireta, desde 1988.  
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1959: Plantão 21 - não informado  

1960: As feiticeiras de Salém – maestro Cláudio Petraglia  

1961: Sem entrada e sem mais nada - músico Caetano Zama  

1962: Yerma - maestro Diogo Pacheco  

1964: Vereda da Salvação - compositor e arranjador Damiano Cozzella  

1965: A falecida - não informado  

1965: A grande chantagem - iluminador Domingos Fiorini  

1965: A megera domada - maestro Claudio Petraglia  

1966: Júlio César - compositor e arranjador Damiano Cozzella  

1967: Black out - não informado  

1968: A cozinha - não informado  

1971: Peer Gynt - maestro Diogo Pacheco  

1971: Corpo a corpo - sonoplasta Tunica Teixeira, com a sonoplasta Sônia Teresa  

1972: Em família - ator e diretor teatral Afonso Gentil  

1972: O estranho caso de Mr. Morgan - Edilson Tadeu  

1973: Check up - Sonia Teresa Santana  

1973: Bodas de sangue - maestro Paulo Herculano  

1973: Jogo do crime - não informado  

1974: Bonitinha, mas ordinária - maestro Paulo Herculano   

1974: Tome conta de Amélie - sonoplasta Carlos Martins   

1975: Ricardo III - maestro Conrado Silva  

1977: O assalto - não informado   

1977: Esperando Godot - não informado   

1978: Quem tem medo de Virginia Woolf – não informado  

1978: Macunaíma - maestro Murilo Alvarenga  

1981: Nelson Rodrigues: o eterno retorno - maestro Mario Greggio e Izabel Ortega  

1984: Macunaíma - Grupo de Teatro Macunaíma e Murilo Alvarenga  

1984: Nelson 2 Rodrigues - maestro Mario Greggio e Grupo de Teatro Macunaíma  

1984: Romeu e Julieta - Grupo de Teatro Macunaíma  

1986: A hora e a vez de Augusto Matraga - Grupo de Teatro Macunaíma  

1988: Xica da Silva - Raul Teixeira e Grupo de Teatro Macunaíma  

1989: Paraíso Zona Norte - sonoplasta Raul Teixeira  

1991: Nova velha estória - sonoplasta Raul Teixeira  

1992: Trono de sangue - Macbeth - sonoplasta Raul Teixeira e compositor Eduardo Queiroz  
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1993: Vereda da salvação - compositor Eduardo Queiroz  

1995: Gilgamesh - sonoplasta Raul Teixeira e compositor José Augusto Mannis  

1995: Nas trilhas da Transilvânia - sonoplasta Raul Teixeira  

1996: Drácula e outros vampiros - sonoplasta Raul Teixeira    

2001: Medeia - sonoplasta Raul Teixeira  

2002: Medeia 2 - sonoplasta Raul Teixeira  

2004: O canto de Gregório - sonoplasta Raul Teixeira  

2005: Foi Carmem - sonoplasta Raul Teixeira  

2005: Antígona - sonoplasta Raul Teixeira  

2006: A pedra do reino - sonoplasta Raul Teixeira, Pedro Abhull e Grupo de Teatro  

Macunaíma  

2008: Senhora dos Afogados - ator Pedro Abhull e Rhode Mark  

2009: A falecida - Vapt-vupt - sonoplasta Raul Teixeira  

2010: Lamartine Babo - maestrina Fernanda Maia  

2010: O triste fim de Policarpo Quaresma - sonoplastas Raul Teixeira e André Araújo  

2012: Toda nudez será castigada - sonoplasta Raul Teixeira  

2013: Nossa cidade - sonoplasta Raul Teixeira  

2016: Blanche - sonoplasta Raul Teixeira  

2018: Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse - sonoplasta Raul Teixeira  

  

Numa roda de conversa para a Revista A(L)berto, da SP Escola de Teatro, Antunes 

Filho discorreu brevemente sobre como pensava a música de cena para suas encenações:  

Quando eu tenho que fazer uma trilha, eu não sei como é que vai ser, eu faço 
questão de ficar numa confusão total, absoluta, desordenado, caótico... É 
dentro do caos, e depois vou procurando uma luzinha aqui, outra acolá... 
Primeiro pego uma sala e encho de coisas, livros, todo tipo de informações, 
coisas paralelas; e depois disso me coloco em situação. Então, quando faço o 
espetáculo, eu quero me colocar em situação, e através da situação é que eu 
vou resolvendo, degrau por degrau... até chegar no final. Eu nunca sei onde 
vou chegar, eu vou em frente. Primeiro fico abarrotado de coisas em cima de 
minha cabeça, e então começo um caminho de fazer as coisas. (GARCIA, 
2013, p. 56).  
  

Ainda sobre seu processo de criação, Antunes declarou:  
Eu não sou técnico e som, de sonoplastia, de música... nem teórico, por mais 
que eu tenha lido e saiba a respeito...Eu sou diretor de teatro, não posso 
entrar nesse ponto específico da música, eu entro no campo específico do 
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teatro, o teatro como um todo... O meu problema é o outro, é a síntese... não 
que eu queira dizer que o diretor de teatro é mais do que os outros, não... é 
que essa é minha função e a função de técnico é outra. Eu não sou um 
técnico de nem um filósofo da música e nem da sonoplastia em si, ok? Isso 
entendido... A minha lógica é que vem da partida, é na semente, como eu 
falei... e eu não me confundo com essa semente, eu me estonteio com essa 
semente, e lá também está a música no meio, ela brota por si, ele acontece lá 
naquele meio, “ah, está aqui no meio, olha que interessante”... Então ela vai 
fazer cerne, ela não vai fazer a sua dramaturgia, ela estará na dramaturgia do 
teatro, ela estará inserida na dramaturgia da peça... Como se faz normalmente 
no teatro: se chama um sonoplasta, aí ele vai lá, assiste a um ensaio e ou dois 
ensaios, vai direto para casa, faz lá um inhainhã, depois apresenta as músicas 
e aí coloca (na peça) ..., na verdade está havendo uma ilustração da cena... se 
ilustra de fora... Eu, do ponto de vista, como diretor de teatro... (dirigindo-se 
a uma maquete de cenário montada ao lado da mesa, aponta a área de cena), 
isso aqui é uma voz, é uma voz... Uma voz da sonoplastia, dos figurinos etc. 
O comentário sempre é feito... e para se fazer um som de um espetáculo... ele 
é feito daqui, deste ponto de vista, de quem vai receber. Nasce daqui, não 
existe nada lá, inclusive a música, a cenografia, os figurinos estão antes de 
qualquer coisa... a semente... tudo tem que brotar junto, é uma coisa só, é 
uma coisa só. Então o sonoplasta não está aqui, operando... ele está na 
constituição do próprio espetáculo, da própria luz do espetáculo, tudo está 
antes, antes do meu caos, está no meu caos. Meu caos está constituído disso 
tudo, desse caldo, dessa substância, vem antes de qualquer coisa. Então, você 
fala para mim, a música... não sei de onde vem, ... ela já está no pé da própria 
obra. O importante é: por que é que eu quero fazer essa obra? Aí eu me sinto 
o social, o político etc. Quem eu sou? O que eu penso do meu tempo? O que 
eu penso do agora já? E é muito difícil isso, a gente saber o que quer dizer... 
Do que você quer falar? Eu quero falar das estradas, eu quero falar do INPS, 
de todas essas coisas..., está antes... é desse amálgama, que nasce o 
espetáculo. Não tem o ator aqui, não tem ali, não existe nada, é um vazio e 
tudo tem que ser colocado. Esse é meu ponto de vista como diretor de teatro.  
(...) E é isso o que eu discuto: para mim, a pessoa que faz música, acompanha 
o ensaio antes de começarem os ensaios, a priori, e tem que acompanhar 
todos os ensaios antes de saber o que está acontecendo e está acontecendo 
junto, o pensamento junto, a dialética junto, as contradições junto... tudo 
brota por que eu faço essa peça, qual a necessidade que eu tenho de fazer 
essa obra, o que que quero dizer?... E quem for fazer a música tem que estar 
inserido junto, nessa vontade de fazê-lo, ele tem que reavivar... ele está, tem 
que estar junto, tem que brotar junto... é por isso o meu caos, ok? (IDEM, p. 
62).  
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Figura 1: O diretor Antunes Filho explicando, junto a uma maquete, os 
processos criativos de seus espetáculos 

 

Com esses pensamentos plantou-se a semente do primeiro curso de formação de 

sonoplastia para teatro, o curso “Designer sonoro – Sonoplastia para Teatro” no CPT-Sesc.  

Tomarei como recorte específico desse processo formativo a construção da 

sonoplastia, no Grupo de Teatro Macunaíma, das peças Xica da Silva, Paraíso Zona Norte e 

Gilgamesh.  

  

1.2.1. A construção da sonoplastia no espetáculo Xica da Silva  

  

No início de 1988 me posiciono na coxia direita do Teatro Anchieta (Sesc 

Consolação), onde ficavam os equipamentos de som, sem vista para a plateia e tampouco para 

a totalidade do palco. Fui encarregado de realizar a sonoplastia da peça Xica da Silva, de 

Antunes Filho. Há mais de um ano em ensaios, a obra tinha data para estrear e uma viagem 

marcada, para o Japão e para a Coreia do Sul. Mas ainda estava em ensaios e tudo ainda por 

finalizar: o texto de Luís Alberto de Abreu, o cenário e os figurinos de J. C. Serroni, a luz de 

David de Brito e a trilha sonora, então a cargo do ator e músico Rogério Wanderley, que 

também funcionava como segundo assistente de direção. Juntamente com o ator Bartho Di 

Haro, tínhamos a missão de construir e finalizar a trilha iniciada por Rogério. Recebemos um 

roteiro com as deixas de entradas e de saídas de sons, no qual também constavam referências 

a tambores japoneses de taiko e a flautas orientais, além de efeitos da natureza (sons de mata 
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ao vento, chuva, trovões etc.), testados nos ensaios a partir de fitas de rolo e de fitas-cassete. A 

primeira tarefa era organizar o material, para então inseri-lo nas cenas apontadas por Antunes.  

Na estreia, a concepção inicial da encenação não estava a contento de Antunes, que 

ao longo da temporada foi mudando a própria estrutura da peça, ou seja, o cenário, as músicas, 

e até mesmo o texto. Ensaiávamos uma cena à tarde e à noite ela já era inserida no espetáculo.  

Na primeira concepção a trilha apresentava referências orientais, e na segunda 

referências circenses, a partir da discoteca particular de Antunes: Circus in Town; Circus 

Music - Ringling Bros. & Barnum & Bailey's Band; A banda toca valsa - Banda Vila Rica; e 

Bateria da Escola de Samba de Padre Miguel.  

Esse foi mais um momento importante de descoberta de minha profissão. Trabalhar 

com Antunes Filho, referência incontornável do teatro na época, era aprender com seu modo 

de criação, aprender a gravar e a editar em estúdio de som profissional, a conhecer 

equipamentos eletrônicos tais como caixas de som, receiver11, equalizadores e amplificadores, 

além de aprender a operar com precisão gravadores de rolo e de fita-cassete. Na primeira 

viagem ao exterior o desafio maior foi operar lá o que eu ainda desconhecia. A engenheira de 

som Flávia Calabi elaborou, em inglês, o mapa de som e de distribuição de caixas espalhadas 

pelo palco, para ser enviado para o Japão e para a Coreia.  

  
 

Figura 2: Mapa de sonorização do espetáculo Xica da Silva, para encenação no Festival de 
Toga/Japão e na Coreia do Sul, em 1988. Acervo pessoal.  

 
11 O receiver, do inglês, significa “receptor” e tem a função de receber vários sinais de áudio, como de 
gravadores, microfones, toca-discos e outros aparelhos, de forma que possam ser transmitidos para as caixas 
acústicas, possibilitando melhorar a qualidade do som de gravadores, microfones, toca-discos e outros 
aparelhos, e também de forma que possam ser transmitidos para as caixas acústicas, possibilitando melhora na 
qualidade do som.   
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           Figura 3: Sistema de som para o espetáculo Xica da Silva, 1988. Acervo pessoal.  

  

 

  
 

 Figura 4: Roteiro musical utilizado na sonoplastia do espetáculo Xica da Silva, em         
1988. As legendas F1 e F2 referem-se às fitas de rolo e às fitas-cassete. Acervo pessoal.  

  

Nessa viagem percebi a complexidade técnica e artística do que deveria a ser, para 

mim, a Sonoplastia, com “S” maiúsculo. Experiências e práticas que levei para o espetáculo 

seguinte.  
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1.2.2. A construção da sonoplastia em Paraíso Zona Norte  

 

O espetáculo Paraíso Zona Norte, com texto do dramaturgo Nelson Rodrigues, foi 

composto de partes de duas peças – A falecida e Os sete gatinhos – e resultou um grande sucesso 

artístico, segundo o crítico teatral José Cetra Filho,12 que assistiu ao espetáculo seis vezes:  

Êxtase total nessa revisita de Antunes Filho ao universo mórbido/poético/ 
tragicômico de Nelson Rodrigues. A falecida é realmente uma tragédia 
carioca, com um enredo matemático. Montagem brilhante/emocionante, com 
as músicas dos épicos hollywoodianos encaixando-se como uma luva (...) Os 
sete gatinhos é um balé macabro, com amplo gestual japonês (butô). 
Espetáculo de um impacto incrível, que me envolveu completamente.  
(CETRA FILHO, 2015, pp. 131-132)   
  

Como referência sonora para caracterizar o imaginário religioso das personagens da 

peça, Antunes solicitou-me uma pesquisa de músicas de filmes bíblicos, gênero muito forte na 

produção de Hollywood. Eram filmes muito populares e apreciados, não somente em circuitos 

lançadores do centro da cidade, mas também em reprises de cinemas de bairro.  

Essas músicas soavam épicas, grandiloquentes, conduzidas por grandes orquestras. 

Assim, a trilha sonora do espetáculo foi composta a partir de trechos dos filmes Os dez 

mandamentos, com música de Elmer Bernstein; O manto sagrado, música de Alfred Newman; 

Quo Vadis, música de Miklós Rózsa, e Ben-Hur, também musicado por Miklós Rózsa, 

escolhidos entre mais de dez títulos pesquisados em lojas de discos paulistanas, como a Breno 

Rossi, bem como em discotecas das rádios e em “sebos” de discos da cidade. Nos ensaios 

foram utilizadas músicas orientais em estilo new age para os exercícios corporais dos atores, 

gênero conhecido no grupo como “bolha”, por estimular movimentos flutuantes, numa espécie 

de balé ou dança “butô”.  

Os trechos musicais separados nos discos eram testados em cada cena e depois 

inseridos os efeitos e as mixagens adequadas. Postado na coxia, com um gravador de rolo, eu 

fazia a distribuição do som semelhante à do espetáculo anterior, Xica da Silva, mas agora com 

maior domínio da criação e da técnica.  

  

 
12 O teatro paulistano de 1964 a 2014 (São Paulo: Ed. Giostri, 2015). José Cetra Filho, desde a mocidade um 
espectador apaixonado por teatro, tornou-se mestre em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da UNESP. 
Também é autor de Palco paulistano – De golpe a golpe (1964-2016) (São Paulo: Ed. Giostri, 2017).  
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1.2.3. A construção da sonoplastia no espetáculo Gilgamesh  

  

Gilgamesh estreou em 1995 e foi meu sexto espetáculo como sonoplasta. Daquela 

vez dividi o trabalho com o músico, compositor e professor José Augusto Mannis, que 

compôs a música eletroacústica e desenhou o projeto de sonorização da peça.  

Cada novo espetáculo de Antunes surgia carregado de novas demandas e propostas, 

as quais devem integrar todos os membros do grupo de atores aos técnicos e demais 

colaboradores. Primeiro fazia-se uma pesquisa histórica e depois compunha-se um grande 

mural na sala de cenografia, com recortes de revistas, jornais e livros de arte, entre outros 

materiais. Na sala de ensaio os atores executavam exercícios de voz e de corpo, 

acompanhados por sons e por músicas.  

A epopeia de Gilgamesh narra os feitos heroicos do quinto rei da primeira dinastia de 

Uruk, por volta de 2.650 a.C.  

Se na peça Paraíso Zona Norte o foco se encontrava no trabalho de corpo e a 

encenação foi desenvolvida a partir do elemento som, em Gilgamesh a encenação foi criada a 

partir do texto, e o foco foi o trabalho de voz.  

Para a pesquisa sonora do espaço geográfico da Mesopotâmia foram ouvidos mais de 

150 CDs com registros fonográficos de diversos países da região. O espírito ritualístico dessas 

culturas evidencia, na música, padrões singulares de timbre, ritmo, pulsação e formas 

circulares.  

Pesquisamos também a exploração de sons produzidos por metal / vento / madeira / 

pedra / areia / água enquanto representação dos quatro elementos da natureza (fogo / ar / terra 

/ água). Os instrumentos pesquisados que traziam essas sonoridades eram o daf, instrumento 

de percussão persa da família de tambores de armação; a ney, que em persa significa “cana” e 

constitui o material que originou a flauta do Egito Antigo; o chonguri, instrumento de quatro 

cordas de nylon, originário da Geórgia (Europa Oriental) e muito utilizado em ritos sufis; e o 

duduk, ou daduk,  instrumento armênio de sopro de palheta dupla muito popular entre os 

povos das regiões do Médio Oriente e Leste Europeu.  

A criação das músicas eletroacústicas foi realizada a partir de sons gravados, 

transformados e combinados musicalmente, a fim de constituir a obra sonora, assim como de 

ruídos e sons utilizados nos efeitos sonoros.  

Para a sonorização foram usadas duas caixas de som no plano profundo (localizadas 

no fundo do palco), duas no plano de palco (localizadas nas laterais), duas no plano frontal 
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(localizadas na frente do palco e direcionadas à plateia) e duas no plano de fundo (localizadas 

no fundo da plateia), além de uma caixa de subgraves (localizada na frente do palco) para 

proporcionar impacto aos efeitos e envolvimento nos momentos de sonoridades graves.  

  
  

Figura 5: Planos de instalação de som para a peça Gilgamesh, 
apresentada no Teatro Sesc Anchieta em 1995, em São Paulo. Projeto 
de sonorização de José Augusto Mannis. Acervo pessoal.   

  

 
Figura 6: Instrumentos que tomaram parte nas sonoridades das composições para o 
espetáculo Gilgamesh. Fonte: ney - AliExpress: chonguri - Grinnell College 
Libraries; daf - Meloteca; duduk - Georgy Minasyan.  
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Essa montagem representou momento decisivo em minha carreira. Ali pude 

compreender de maneira mais ordenada como se estruturavam os princípios que me pareciam 

fundamentais para a consolidação da sonoplastia como profissão, bem como consolidar as 

bases de meu fazer como profissional capaz, então, de transmitir de maneira coerente o que 

fora aprendido de maneira prática.  

Do exposto nos parágrafos anteriores, depreende-se que o trabalho de revisitar 

memórias e narrativas de responsáveis pela sonoplastia paulistana no teatro torna patente a 

necessidade, em nosso país, de vários estudos, a envolver as áreas de historiografia, estética e 

dramaturgia sonora.  

Com Xica da Silva aprendi a trabalhar em regime de urgência e improvisação, a 

montar a trilha sonora, a correr para o estúdio a fim de gravar em fita magnética as músicas 

escolhidas nos discos indicados por Antunes. E depois cuidar da finalização – mixagem, 

edição, masterização e reprodução das músicas nas respectivas cenas. Eu tinha apenas uma 

vaga ideia do que estava fazendo. Possuía certa experiência em gravação de trilhas sonoras 

para espetáculos amadores. O teatro profissional exigia outras qualificações e competências, 

que não estavam escritas nem delineadas. Assim, o aprendizado foi pautado por descobertas in 

loco, por observação, repetição, treino, dedicação e pesquisa constante, a partir de uma 

verdadeira imersão nos ensaios rigorosos e exigentes do Grupo de Teatro Macunaíma.  

Ao levar Xica da Silva para o Festival Internacional de Arte de Toga, no Japão, e 

também para a Coreia do Sul, pude ver e operar pela primeira vez uma mesa de som 

profissional. Na volta, trabalhei quatro anos na empresa Radar Sonorização, da engenheira de 

som e sonorizadora Flávia Calabi, criadora de trilhas de inúmeros e importantes espetáculos 

sonoros. Flávia soube acolher-me e treinar-me em seu estúdio, com equipamentos de alta 

qualidade e na companhia de vários artistas de som e técnicos de áudio que buscavam 

aprender a gravar e montar som com qualidade e rigor. Com Flávia tive a oportunidade de 

trabalhar nos principais festivais de música, teatro e dança de companhias nacionais e 

internacionais que passavam por teatros paulistanos, como a Ópera de Pequim da Beijing 

Opera Troupe, apresentada no Teatro Cultura Artística em 1988.  

O trabalho era grande, pesado, sempre urgente, porém importante e necessário para o 

êxito do espetáculo. E todavia pouco valorizado. Existia um tratamento “diferenciado” em 

relação a outras áreas como cenografia, figurino e dramaturgia. As áreas ditas mais técnicas, 

como iluminação, cenotecnia e sonoplastia, embora não menos importantes ainda não 

contavam com escuta ou com escrita. Faltava bibliografia, registros sobre o som ao longo da 



   36 

história do teatro e formação técnica dos profissionais de música de cena. Eram poucos os 

recursos técnicos e tecnológicos à disposição inclusive dos diretores que sabiam o que 

queriam, mas não como fazer. Assim, o trabalho do sonoplasta e o lugar da sonoplastia na 

obra permaneciam à margem das discussões na hora dos créditos e retribuições. Percebi que, 

para ser ouvido e colocar as ideias no processo colaborativo, principalmente no Grupo de 

Teatro Macunaíma, teria de estar muito preparado e envolvido nos assuntos discutidos na sala 

de ensaio, além de incrementar repertórios musical, teatral, de artes visuais e de cinema, o que 

me possibilitaria argumentar, propor ideias e defender valores.  

O processo criativo de Antunes Filho envolvia todos os participantes num trabalho 

colaborativo e exigente. Sua proposta obrigava cada um a buscar uma formação artística 

ampla e plural. De outro lado, o diretor permanecia aberto a ideias e propostas dos integrantes 

do grupo quando bem colocadas, além daquelas imaginadas por ele.  

Foi assim que construí repertório no Grupo de Teatro Macunaíma. Os incansáveis 

ensaios, os livros da vasta e diversificada biblioteca local, as sessões de vídeo (mais de seis 

mil títulos à disposição), comparecer sistematicamente a exposições de arte e a peças de 

teatro, bem como apresentar todo o conteúdo assimilado nessas atividades em encontros 

semanais, nos quais se debatia filosofia, religião, cultura, comportamento etc. Não apenas ler, 

mas ler muito para poder propor ideias.  

Meus instrumentos de início de carreira foram equipamentos eletrônicos como 

tocadiscos, gravadores de rolo, gravadores de fita cassete, Minidisc, Compact Disc, o DAT 

(Digital Audio Tape) e depois o computador, além dos instrumentos construídos a fim de criar 

outras sonoridades. Aos poucos fui entendendo que para fazer música de teatro não era 

necessário tocar um instrumento ou conhecer notação musical. O importante era estabelecer 

uma relação profunda com o meio, com o teatro em si, enquanto espaço físico e imaginário, e 

também com os elementos de criação exigidos para a construção de um espetáculo a partir das 

orientações de um diretor. Enfim: enfronhar-me profundamente com o texto, com as imagens 

propostas e as qualidades da atuação. Eu afirmaria então, neste ponto, que o sonoplasta é um 

artista do som, e ao mesmo tempo um especialista em áudio, com conhecimentos em 

tecnologia de som, podendo ou não ser músico, tocar ou não instrumentos musicais, ou 

mesmo ser criador de seus próprios instrumentos com finalidades específicas.  

Hoje o uso dos computadores, com seus diversos programas de gravação, edição, 

manipulação e reprodução sonora, assim como as sínteses sonoras e os equipamentos sonoros 

acústicos, ampliam e possibilitam a criação e produção de uma ampla gama de sonoridades, 
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antes inimagináveis. Recorre-se a verdadeiros instrumentos de produção e criação manejados 

eletronicamente, anos-luz distantes da gravação e reprodução do som direto de passos furtivos 

num corredor, por exemplo.  

Eu diria, ainda, que saber juntar sons criados a partir de estímulos textuais ou visuais 

gerados pela dramaturgia ou pela ação dramática ou performativa é saber criar sonoplastia 

para teatro.  

A necessidade cada vez maior de formação técnica e artística dos profissionais da 

área levou à criação, no CPT, entre 1997 e 1998, do curso que nomeei “Designer sonoro – A 

sonoplastia no teatro”. Treze anos depois, ele constituiu base para a criação do curso de 

sonoplastia que coordeno desde 2010 na SP Escola de Teatro. Um espaço de estudos e de 

encontro de criadores, um lugar de reunião de artistas para formar outros artistas.  

Resta-me tentar planificar, aqui, a ordenação e a sistematização de tudo o que aprendi 

através da prática, pois esses dois cursos fizeram-me refletir acerca da sonoplastia como 

método.  

  

 1.3.  A experiência que se deseja ensinar: duas experiências de formação  

  

1.3.1. O curso “Designer sonoro – Sonoplastia para Teatro” no CPT-Sesc  

  

O curso “Designer Sonoro – Sonoplastia para Teatro” foi criado em 1997 no CPT-

Sesc (Centro de Pesquisa Teatral)13. Já existiam, ali, os cursos ditos técnicos. O de cenografia 

coordenado por José Carlos Serroni, o de iluminação a cargo de David de Brito e, anos depois, 

o de dramaturgia com Antunes Filho. Faltava apenas o de sonoplastia. A partir desses cursos 

começou a criar-se uma metodologia de ensino para cursos técnicos de teatro baseados na 

prática e experimentação desenvolvidas nas encenações de Antunes Filho.  

Foi tomada como princípio a ideia de que o profissional que trabalha com o som em 

teatro é aquele que cria e executa as produções sonoras exigidas pela peça. As práticas de 

manipulação do som previamente gravado e a sua transmissão seriam os fundamentos de sua 

atuação.   

O nome do curso, “Designer sonoro”, foi escolhido com o intuito de valorizar o tema 

da sonoplastia, enfocada sempre em segundo plano quando se falava do som em teatro. O 

próprio termo “sonoplastia” remetia aos técnicos que executavam os efeitos sonoros nas 
 

13 O CPT Sesc foi criado em 1982, inicialmente voltado à formação de atores e diretores.  
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antigas rádios, e talvez por isso os sonoplastas fossem tratados como técnicos de som, e não 

como pesquisadores e criadores de trilhas sonoras para teatro. Nos Estados Unidos, o 

profissional que cria e manipula sons, principalmente no cinema, é denominado sound 

designer, de onde surgiu o termo empregado no nome do curso.  

Segundo Rafaella Uhiara, em seu texto “Sonoplastia, um termo em desuso?”, alguns 

artistas entendem que o termo sonoplastia remete a uma tradição sonora mais “ilustrativa”, e 

assim consideram o termo “designer sonoro” mais completo e complexo, como explicita o 

músico Lívio Tragtenberg:  

Dentro da narrativa sonora existem abordagens ilustrativas, conceituais e 
críticas. O termo sonoplastia, como se conhece historicamente, aborda a 
narrativa de forma ilustrativa, reforçando eventos já existentes no plano 
sonoro de uma cena ou reforçando esses eventos. O desenho sonoro é um 
termo mais amplo, nele as três abordagens referidas cabem. Ou seja, ele cria 
uma ideia de todo, um conceito e necessariamente uma narrativa sonora. 
Prefiro essa designação por ser mais completa e complexa (UHIARA, 2013, 
pp. 50-51).  

  

De outro lado, Rafaella Uhiara considera que:  
Esses novos termos, geralmente provenientes do inglês (traduzidos ou não), 
são cada vez mais utilizados não apenas no teatro, mas também em outros 
domínios. O objetivo seria romper com a tradição e diferenciar bem o criador 
do técnico. Coloca-se em destaque a figura do designer, autor do design, o 
que ressalta o aspecto intelectual da criação conceitual – oposta, logo, à 
“criação industrial” e à produção em massa (IDEM, p. 50).  

  

Essa era a linha que se queria adotar para o curso: valorizar a sonoplastia como 

profissão nas artes teatrais e descrever o saber e o fazer dessa atividade enquanto competência 

profissional, ou seja, era preciso saber e fazer muito mais, e ao mesmo tempo encontrar a 

correspondência desse fazer em palavras. Esse curso durou dois anos, e já no segundo e 

último ano foi possível inverter seu título para “Sonoplastia para Teatro – Designer sonoro”, 

enquanto o folheto de divulgação descrevia assim o curso:  

O trabalho de um designer sonoro abrange o universo tanto da criação de 
efeitos e trilha sonora, como também da engenharia do som, planejamento 
acústico, amplificação, operação dos equipamentos e especialização sonora. 
Com este curso, pretendemos criar e reciclar profissionais, proporcionando 
os conhecimentos e técnicas utilizadas na habilitação do sonoplasta de teatro.  

 

Nesse ponto iniciei a formalização do “discurso da profissão”, embora a visão fosse 

ainda muito restrita. O curso era destinado a qualquer pessoa que se interessasse por música e 
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teatro, além de músicos, diretores musicais, compositores, sonoplastas, engenheiros de som e 

operadores de som. Acreditávamos que para ser sonoplasta não era necessário deter 

conhecimentos formais de música e tampouco tocar algum instrumento. O que interessava, no 

processo de seleção, era que o candidato tivesse interesse e disponibilidade para trabalhar em 

teatro com toda a sua complexidade, e também o desejo de criar sons a partir da leitura e análise 

de textos dramatúrgicos e literários que possibilitassem a produção de uma trilha sonora. Levar 

os estudantes a conceber, executar, montar e operar, com conhecimento, qualquer exercício 

sonoro proposto no curso.  

  

 
 

Figura 7: Cartaz de divulgação do curso “Designer Sonoro- Sonoplastia para       
Teatro”, no CPT-Sesc, 1997. Acervo pessoal.  

  

  

Dos 73 inscritos, 22 foram selecionados para o primeiro curso de quatro meses, com  

carga horária de três horas semanais, divididas em quatro módulos. A intuição, aliada aos 

temas propostos para as experimentações, foi o caminho tomado para desenvolver os 

primeiros trabalhos. Para compor o corpo docente foram convidados nomes significativos da 

área, tais como o músico e compositor Eduardo Queiroz, a engenheira de áudio Flávia Calabi, 

a musicista e radialista Regina Porto, a sonoplasta Tunica Teixeira, o músico e compositor 
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Wanderley Martins, o músico e compositor e professor doutor da Unicamp José Augusto 

Mannis, o técnico de som Carlos Mathias e o músico e compositor professor doutor da USP 

Fábio Cintra. Além das aulas regulares, havia palestras e encontros complementares que 

tomavam parte no calendário de atividades do CPT, sob temas como história da arte, e 

também se promovia exibição de vídeos clássicos e documentários de arte, além de mesas-

redondas com músicos e artistas de teatro. Em 1997 foram oferecidas palestras com 

personalidades como o maestro Júlio Medaglia, o diretor teatral Gerald Thomas, o músico e 

compositor Lívio Tragtenberg – sobre seu livro Música de cena – e o músico e compositor 

Hans-Joachim Koellreutter, sobre “estética do som”, além dos maestros Paulo Herculano, 

Diogo Pacheco e do pianista Amaral Vieira.  

Para a composição do curso, cada professor convidado deveria explicar o que queria 

ensinar. Dos itens do programa, podemos alinhar os principais temas abordados:  

- A sonoplastia no teatro: os conceitos e suas funções;  

- Como fazer música e som para trilhas sonoras em peças teatrais;  

- Análise de texto: pesquisa de linguagem por meio da leitura, interpretação de texto e 

decupagem de todas as intervenções sonoras da peça Engraçadinha, de Nelson 

Rodrigues;  

- Pesquisa e concepção musical: refere-se à escolha dos sons e músicas para cada cena 

discutida da peça;  

- Tecnologia sonora: estudo da física do som e conhecimento dos equipamentos 

sonoros utilizados em teatro, como mesa de som, equalizadores, amplificadores, 

caixas acústicas, periféricos e microfones;  

- Gravação e edição da trilha sonora no estúdio do CEM-Sesc (Centro de Estudos 

Musicais);  

- Sonorização: como espacializar as caixas acústicas num teatro;  

- Operação das trilhas sonoras compostas no curso e prática da elaboração de um 

roteiro musical;  

- Noções de eletricidade para o teatro.  

  

Esse curso talvez tenha sido o primeiro a ser estruturado com os assuntos que eu 

considerava essenciais para que um sonoplasta de teatro tivesse conhecimento de sua 

profissão. Em 1998 o curso foi novamente oferecido no CPT, nos mesmos moldes do 
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primeiro, mas desta vez trabalhamos com o texto Alice no País das Maravilhas, de Lewis 

Carroll.  

Muitos textos sobre procedimentos do CPT, o Centro de Pesquisa Teatral-Sesc, foram 

escritos pelo jornalista Sebastião Milaré, biógrafo de Antunes Filho. No texto de abertura do 

projeto Sesc CPT Aberto, de 1998, o crítico descreveu a instituição do seguinte modo:  

A imagem adequada ao CPT é a de uma colmeia. Há um contínuo movimento 
de pessoas para dentro e para fora, numa grande atividade que faz circular 
ideias e atitudes, estimula a investigação, atualiza potencialidades, recicla o 
conhecimento nas diferentes áreas vinculadas ao fenômeno da criação teatral. 
No CPT, instituído no Sesc Consolação em 1982, deu-se a confluência de duas 
forças construtivas: de um lado, O Grupo de Teatro Macunaíma, cooperativa 
depositária da larga experiência do seu fundador, Antunes Filho, e o outro, a 
política cultural implementada pelo Sesc, que não se esgota na apresentação de 
grandes obras teatrais ao público, preocupando-se de modo especial com a 
formação de artistas e técnicos de primeira linha, capazes também de produzir 
grandes obras” (MILARÉ, 1997).  

  
Eu não poderia, então, imaginar que treze anos depois a experiência do Curso  

“Designer sonoro - Sonoplastia para Teatro” se tornasse o embrião de um curso de sonoplastia 

de uma nova escola de teatro em construção em São Paulo, a SP Escola de Teatro - Centro de 

Formação das Artes do Palco.  

Foi também a partir desse encontro de artistas, com suas inquietações a respeito 

daquela época, que Tunica Teixeira sentiu-se provocada a pensar e a refletir acerca da 

profissão e da função da sonoplastia no teatro. Na introdução de seu relatório, fruto da Bolsa 

Vitae obtida em 2003, Tunica comenta:  

Já na apresentação desse workshop, Raul Teixeira observava o quanto era 
deficiente a própria regulamentação da profissão de sonoplasta, acrescentando 
ainda que, “apesar de sua importância, o sonoplasta ainda não conquistou o seu 
espaço como criador”. Nessa ocasião, aproveitamos para trocar ideias sobre o 
tema com os outros participantes, o que foi muito revelador, naquele evento. 
Discutimos então o quão pouco se sabia sobre a história da música e da 
sonoplastia no teatro brasileiro, bem como sobre o quase anonimato a que 
estão relegados os profissionais da área. Foi então que surgiu a ideia de realizar 
a pesquisa que deu origem a este trabalho (TEIXEIRA, 2004, p. 4).   
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1.3.2. O curso de sonoplastia da SP Escola de Teatro - Centro de Formação das Artes do 
Palco  

  

Nessa proposta tratava-se de oferecer formação técnica e artística para profissionais 

de teatro, uma vez que não havia estudos formais para isso. Em resumo, formar novos 

profissionais, e o mote era que artistas formassem novos artistas.  

Havia muitos teatros na cidade de São Paulo, mas os técnicos que atendiam os 

artistas e grupos tinham parca formação técnica e fracas conexões com a linguagem teatral na 

qual atuavam.  

Apesar da expansão do número de salas de teatro, a oferta de profissionais 

qualificados não acompanhava o crescimento da demanda, principalmente na área técnica, e 

assim faltavam no mercado cenógrafos, iluminadores, sonoplastas, aderecistas, diretores de 

cena e contrarregras, entre outros.  

O projeto nasceu a partir da observação de duas realidades. De um lado, a percepção 

da necessidade de iniciativas que visassem inclusão social por meio de ações de caráter 

cultural e artístico. De outro, a constatação de que o significativo aumento da produção de 

espetáculos no país, sobretudo no Estado de São Paulo, sede de várias ações de incentivo às 

artes cênicas, gerava forte procura por profissionais adequados às novas exigências, conforme 

publicado no Projeto Pedagógico da SP Escola de Teatro datado de 2019 (Projeto Pedagógico, 

2009, p. 3).   

Todas as sextas-feiras entre os anos de 2006 a 2009, sempre às 10h, artistas, 

fundadores ou participantes de companhias teatrais reconhecidas se reuniam na sede da 

Companhia do Satyros, na Praça Roosevelt, para discutir e trazer ideias para a construção da 

nova escola. Nessas reuniões ocorriam trocas de experiências e muitos desejos de responder a 

uma pergunta: “Qual a escola em que você gostaria de estudar?”. A criação da Associação dos 

Amigos da Praça (Addap) tornou-se marco propulsor do desenvolvimento do projeto, que se 

concretizou finalmente em agosto de 2009, com a criação da SP Escola de Teatro, com sede 

em histórico prédio de 1913, que no passado abrigou a Escola Normal do Brás e que também 

já fora a Escola Estadual Padre Anchieta. Participavam desse grupo inicial Ivam Cabral, 

Rodolfo Garcia Vázquez, Sérgio Roveri, Cléo de Paris e Alberto Guzik (Companhia Satyros), 

José Carlos Serroni (Espaço Cenográfico), Guilherme Bonfanti (Teatro da Vertigem), Hugo 

Possolo e Raul Barretto (Grupo Parlapatões), Marici Salomão e Beatriz Gonçalves 

(Dramáticas em Cena) e Raul Teixeira (Grupo de Teatro Macunaíma).  
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Diferentemente das escolas teatrais já existentes e estabelecidas em São Paulo à 

época, como a Escola de Arte Dramática (EAD), a Escola Livre de Teatro de Santo André, 

Célia Helena Centro de Artes e Educação e Escola de Teatro Macunaíma, para citar apenas 

algumas, SP Escola de Teatro se preocupou essencialmente com a qualificação e formação de 

profissionais nas áreas de sonoplastia, iluminação, técnica de palco, cenografia e figurino, 

além de direção, atuação, humor e dramaturgia, distribuídas em oito módulo 

interdisciplinares, ou seja, em permanente diálogo entre si. Uma vez que o teatro exige 

fundamentalmente presença e ação coletiva, esses elementos tornaram-se, justamente, o 

“diferencial” dessa escola de formação profissional. Em julho de 2009, com a SP Escola de 

Teatro já como uma O.S. (organização social),14 o Prof. Dr. José Simões de Almeida Junior, 

ligado à Universidade de Coimbra, foi contratado para desenvolver sua linha pedagógica. 

Tratava-se de montar a estrutura de um curso de dois anos, divididos em quatro módulos. Em 

fevereiro de 2010 o primeiro módulo foi inaugurado, com a presença de duzentos alunos 

selecionados dentre quase dois mil candidatos inscritos.  

O curso de sonoplastia da SP Escola de Teatro propunha a formação técnica e 

artística em especial por meio de conhecimentos que estimule a comunicação pelo som. 

Abrange as formas sonoras (música, ruídos e fala) passíveis de ocorrer durante um espetáculo 

e que podem ser produzidas ao vivo, gravadas ou emitidas corporalmente. Esse conceito, 

aplicado inicialmente ao teatro, também é abordado nos âmbitos do cinema, do rádio, da 

televisão e de outras mídias. O curso objetiva, ainda, estimular a reflexão sobre o homem e a 

sociedade a partir da ética e do compromisso intelectual e social do artista.  

A ementa do curso propõe, como método, colher, analisar e sistematizar o 

conhecimento da prática da sonoplastia, para assim formar profissionais que, de uma maneira 

mais qualificada, atendam às exigências artísticas e técnicas do som em cena.   

Servindo à formação não só de estudantes, mas também de professores, o curso 

elencava como seus principais objetivos:  

a) realizar um curso profissionalizante, do qual os estudantes pudessem sair aptos a receber o 

D.R.T. (registro da Delegacia Regional do Trabalho), documento que viabiliza o trabalho 

como sonoplasta.  

 
14 A organização social é uma qualificação, um título jurídico, que a administração pública concede a uma 
entidade privada sem fins lucrativos, habilitando-a celebrar contratos de gestão com o Estado para a realização 
de seus fins, que devem ser necessariamente de interesse da sociedade.  
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/menu/index.php?p=227170)  
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b) ensinar todo o processo criativo e prático da concepção, criação, produção, gravação, 

sonorização, operação de som, viabilização e materialização para a realização de uma 

trilha sonora;  

c) estimular a pesquisa, criação e produção de música de cena;   

d) formar profissionais aptos a enfrentar os desafios do mercado profissional, sendo criativos 

e com ampla capacidade de relacionamento em equipe.  

Para ajudar a desenvolver os seis pilares estruturantes do curso de sonoplastia foram 

convidados profissionais de várias áreas da criação teatral, tais como Martin Eikmeier, 

Eugênio Lima, Fabio Cintra, Ricardo Severo, Cintia Campolina, Wilson Sukorski, Eduardo 

Queiroz, Bruno Menegatti, Rodolfo Valente, Gregory Slivar, Tiago de Mello e Fernanda 

Maia, entre outros.  

Os seis pilares do curso inicial consistiam e consistem em:  

1. Dramaturgia sonora. Este componente deve partir de debates sobre o papel da música 

no teatro: como se dá o raciocínio do compositor para a criação de uma trilha sonora e 

que referências ele busca, tanto na cena como no texto. O aprendiz deve compreender se 

há ou não uma musicalidade que caracterizaria o tipo de obra estudada; tendo em vista os 

debates que ocorrem acerca dos estudos de formas e conteúdos abrangidos pelo teatro, 

como lidar com os códigos sonoros mais recorrentes na linguagem, a fim de descobrir 

outras maneiras de contribuir para a representação cênica. Por fim, abastecer o sonoplasta 

de ferramentas críticas que lhe permitam uma leitura sofisticada do texto literário e 

teatral, que contribua no processo criativo e nas escolhas estéticas no que diz respeito à 

trilha sonora.  

  
 

Figura 8: O prof. José Augusto Mannis numa aula de prática de captação de som. 
Acervo pessoal.  
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2. Repertório. Neste componente é estimulada a audição do estudante a partir de sua 

memória de sua vivência por meio da apresentação de obras musicais que contenham 

trilhas sonoras. Também são estudados os temas que serão discutidos na escola e que 

farão parte das criações de cenas realizadas no final de cada experimento. São realizados 

também encontros para que os estudantes tenham contato com a bibliografia ou com 

materiais de estudo (imagens ou sons), com a finalidade de desenvolver um repertório de 

conhecimentos para a construção de opiniões e argumentações úteis no processo criativo  

  

  
 

Figura 9: O prof. Wilson Sukorski recebe o artista sonoro Paulo Nenflidio para a 
demonstração de uma de suas obras sonoras. Acervo pessoal.  

  

3. Teoria musical. Consiste na abordagem de conteúdos musicais como leitura de partitura 

e escrita, figuras musicais, escalas, tonalidades e elementos da composição musical. 

Também é incentivado o estudo de instrumentos musicais, sejam convencionais ou não 

convencionais, que podem até mesmo ser fabricados pelos próprios aprendizes. A teoria 

musical também está aliada ao desenvolvimento tecnológico proposto no curso.  

Depois de alguns anos, percebemos que esse último componente, pelos encontros 

ocorridos em sala de aula, não apresentava eficácia no aprendizado da teoria musical. 

Constituía, sobretudo, um excelente momento de interação entre os aprendizes, a fim de 

tocarem juntos alguns instrumentos. Sugerimos, então, que aqueles que se interessassem 

pela teoria musical fizessem outros cursos, presenciais ou on line. Tal prática vem sendo 

adotada entre eles, e registra-se uma troca de saberes bastante importante em encontros 

extra-aula.  
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4. Tecnologia sonora. Estudo das propriedades físicas e acústicas do som e prática de 

manipulação, montagem e operação dos principais equipamentos de áudio utilizados na 

sonorização e criação da trilha sonora teatral. Também são realizadas práticas em 

softwares de gravação e edição sonora, bem como performances ao vivo.  

  

  
 

Figura 10: O prof. Gregory Slivar na aula de 
tecnologia sonora, ensinando a montagem de 
um microfone de contato piezo. Acervo 
pessoal.  

  

5. Ateliês. Consistem em encontros semanais com os outros cursos que compõem a SP 

Escola, com o intuito de trocas de experiências entre os aprendizes, a partir de 

provocações teóricas e aplicação de exercícios práticos para a criação de uma cena.  

  

6. Práticas em sonoplastia. Aulas práticas com os equipamentos de áudio disponíveis nas 

salas de aula, no estúdio ou em teatros, utilizando como base as aulas teóricas sobre 

criação sonora e muita prática com softwares de gravação, edição e sonorização.  

  

Até 2021 a SP Escola de Teatro formou cerca de uma centena sonoplastas, que 

passaram a atuar em diversas regiões do Brasil e também no exterior, contribuindo fortemente 

para firmar no teatro a importância dessa profissão, numa perspectiva principalmente criativa, 

e não meramente técnica.  
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O fazer teatral de real interesse artístico-social e de qualidade não pode ser jamais 

como uma ilha. Assim, um dos parceiros iniciais na SP Escola de Teatro foi o compositor de 

trilhas sonoras para teatro e cinema Martin Eikmeier. Segue abaixo um trecho de material – 

registrado pelo pesquisador José Simões – acerca da participação desse profissional na 

proposta de criação do curso de sonoplastia na SP. Nesse recorte, a referência consiste no 

repertório como ponto de partida para o trabalho do sonoplasta15.  

Raul Teixeira: O CPT (Centro de Pesquisa Teatral) reverberava em mim. Ele tinha uma 

estrutura na qual aprendi e descobri o que era fazer sonoplastia; aprendi que eu não era apenas 

um técnico que apertava o botão. Era, sim, um artista que pesquisava, gravava, editava, 

sonorizava, operava. Isso, para mim, era ser de fato um sonoplasta. Então pensei, 

inicialmente, para a SP Escola de Teatro, um curso que potencializasse a criação, a execução e 

o desenho sonoro, [mas] partindo daquela base do curso desenvolvido no CPT.  

Sonhava com profissionais que fossem capazes de propor sonorização ou espacialização de 

qualquer som dentro do teatro, e que também se tornassem responsáveis pela operação de 

som. O sonoplasta é um criador, e sua criação pode acontecer de várias maneiras: tocando ao 

vivo, compondo, pesquisando etc. Os estilos e o repertório são conhecimentos desenvolvidos, 

fazem parte de modo fundamental do processo de pesquisa e criação sonora.  

Quando começamos a desenvolver a proposta do curso, as ementas dos quatro módulos 

precisavam respeitar a premissa do sonoplasta como artista criador. Ficamos, durante quatro 

meses, a ouvir a cobrança de Simões para que montássemos um curso que escapasse da lógica 

linear.  

Martin Eikmeier: O desafio era uma estrutura pedagógica que a escola tinha. A sala de aula 

teria que ser um experimento. Isso nos dava uma abertura enorme para mexer, propor e refletir 

acerca de procedimentos. Havia, portanto, uma estrutura na qual o curso de sonoplastia 

deveria dialogar. Sejam os eixos, os componentes, os operadores ou a divisão em cores. O 

modo não mais hierárquico do percurso, uma vez que os aprendizes poderiam entrar em 

qualquer semestre. Uma estrutura que escondia um método que precisávamos deslindar.  

Raul: Um curso para qualquer pessoa que quisesse ser uma artista sonoplasta. E isso já 

deveria estar presente no processo seletivo.  

 
15 Registro realizado em 2019 por José Simões de Almeida Junior.  
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Martin: Nós poderíamos, por exemplo, como num curso de atuação, fazer a seleção 

solicitando que a pessoa tivesse realizado ao menos um espetáculo na vida. Poderíamos, 

certo? Então o candidato teria de possuir alguma noção musical.  

Em nossas conversas com o Raul percebemos, pelo histórico dele e pelo meu histórico, e um 

pouco também pela maneira como a gente observou nossos colegas de profissão no teatro, que 

a formação musical, para você começar a pensar música para teatro e praticar música para 

teatro, era prescindível.  

Você poderia prescindir dessa formação musical, porque inclusive o ato de composição, 

quando se vai hoje a uma escola de música, a noção que se tem de composição é a partir dos 

recursos e das ferramentas da música tradicional. De você operar com contraponto, com 

harmonia, saber articular os diferentes instrumentos que você tem à disposição, e assim por 

diante. Foi então que para a gente a noção do compositor se tornou mais expandida, [a incluir] 

o sonoplasta como compositor que organiza diferentes sons de diferentes fontes. O que ele 

faz? A tarefa dele é organizar esses sons. Essa foi a primeira decisão. Na seleção 

precisaríamos encontrar organizadores de sons.  

Raul: Que estivessem ligados tanto ao texto como à imagem.  

Martin: Exato. E aí temos uma segunda camada. Imaginamos que o primeiro impulso criativo 

do profissional formado por esse curso de sonoplastia na SP Escola de Teatro não seria 

necessariamente musical e nem sonoro. Mas textual. Ele estaria no texto ou no texto imagem. 

Vem da dramaturgia. Um sonoplasta que pensa primeiro como um dramaturgo, como alguém 

que vai contar uma história a partir dos sons.  

A música e o som são uma consequência desse primeiro impulso criativo, e nesse processo da 

criação do curso trazemos muito da experiência do Raul.  

Raul: Na seleção, o primeiro contato é saber as habilidades, porque a pessoa quer fazer 

sonoplastia e quais as habilidades musicais, ou de teatro. O importante era saber se ele ou ela 

queria ser um “compositor da cena”. Tivemos, ao longo dos anos, alunos oriundos de várias 

situações. Por exemplo: um aluno cego. Ele foi um referencial. Chegava todo dia às 7 e meia 

da manhã; nunca faltou; fazia todos os exercícios. Nós buscávamos oferecer a maior 

quantidade de ferramentas para que ele pudesse aproveitar.  

Martin: Tivemos um aprendiz que veio, se não me engano, de Ribeirão Preto (SP), ou de 

alguma cidade próxima, e o grupo de teatro dele fez uma “vaquinha” naquele tempo em que 

ele ficou na SP Escola, para ajudá-lo a ficar em São Paulo e para ele aprender a fazer aquilo e 

retornar ao grupo de teatro com os ensinamentos da sonoplastia ali, porque a maior aresta que 
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ele tinha no grupo dele era alguém que soubesse fazer trilha. E ele não tinha experiência 

nenhuma com música. Outra aprendiz, a Mariana, por exemplo, que foi do nosso primeiro 

módulo. Ela, enquanto palhaça, queria aprender a pensar música para construir melhor as suas 

próprias “palhacices”, os seus próprios números, e tal. E pelo menos até onde consegui 

acompanhar a trajetória dela, virou uma sonoplasta de mão cheia. E olha o método que ela se 

achou. Também acho uma coisa importante a gente ajudá-los a achar um jeito de encontrar 

um método de composição que se ajuste à vontade e ao desejo da pessoa. Então alguns 

encontraram o computador. Computadores, sintetizadores, os instrumentos que já têm células 

prontas e tal. Alguns encontraram a música eletrônica; outros, que eram violonistas, que 

vieram da Unesp etc., abandonaram o violão e foram mexer com outra história. Descobriram 

outras coisas.  

Raul: A Mariana não tocava um instrumento e nem eu. E se tentássemos tocar não saía muita 

coisa.  

Martin: E o que ela fez? Qual era o grande trunfo da Mariana? Ela era uma pessoa muito bem 

relacionada. Ela se relacionava muito facilmente com as pessoas. Então, Mariana descobriu 

que o jeito melhor de ela compor música era pegar um gravadorzinho como esse, pegar para 

mostrar a um amigo dela que era baixista, porque ela tinha muito boas relações, e falava para 

ele: toca um som parecido com isso aqui. E ela trazia uma referência, e o cara tocava. E ela 

gravava. Ela chamava um outro. Toca um negócio... quer ver? É parecido..., é mais ou menos 

isso aqui que eu quero. E o cara tocava e ela gravava. Depois ela ia até um editor de som e 

fazia a trilha que era dela, porque ela juntou sons, a partir de estímulos que deu, estímulos 

para outros músicos tocarem, que sabem tocar; os caras improvisavam em cima dos estímulos 

que ela dava. Ela gravava isso tudo, esse conjunto de sons, que eram estímulos de cada uma 

dessas pessoas, que eram respostas aos estímulos que ela deu, ela organizava isso e fazia uma 

composição sem tocar um instrumento. Mas era dela.  

Raul: No meio de todo esse processo vieram as colaborações dos amigos sonoplastas. 

Realizávamos encontros em casa, regados a bons vinhos. Eu chamei os meus parceiros que 

deram cursos no CPT naquela época. O Eduardo Queiroz, o Fábio Cintra (a Tunica não foi), e 

o Martin que apresentou o Eugênio Lima. Depois chamamos o Wilson Sukorski. A cada 

semestre agregávamos mais pessoas nesse grupo. O Eduardo Queiroz que apresentou o 

Ricardo Severo. Depois veio a Cintia Camponila, o Gregory Slivar, o Tiago Mello e o 

Rodolfo Valente.  
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Num dos encontros o Eduardo Queiroz falou: “Olha, esse curso está mal desenhado. Parece 

que estamos jogando para tudo quanto é lado. Precisamos ter componentes mais específicos 

para discutir essas coisas que a gente está trazendo”. Paramos e discutimos novamente a 

estrutura.  

Na época ficou acertado que cada um que ia dar aulas falava da sua experiência e como 

imaginava o que era fazer trilha sonora. O Eduardo falava do jeito dele, o Martin falava da 

experiência dele, eu falava da minha, o Wilson falava da dele, e assim por diante. 

Diversidade.  

Assim, o curso foi estruturado a partir de quatro pontos:  

1. Texto sonoro; 

2. Repertório e conhecimento de si;  

3. Música na cena;  

4. Operacionalizar / Tecnologia.  
  

E a partir disso o curso seguiu ano a ano recebendo novos aprendizes, em pleno 

diálogo com o mundo do trabalho.  

Depois de dez anos de experimentações e experiências, os principais componentes de 

aprendizado permanecem os mesmos: dramaturgia sonora, repertório, tecnologia sonora, 

práticas sonoras e ateliês. A cada semestre são desenvolvidos assuntos novos e surgem novos 

aprendizados para a prática de equipamentos. O estudo do som é amplo e complexo, e, 

portanto, precisamos estar sempre conectados às novas mídias, com os desdobramentos de 

como utilizar melhor estas ferramentas. Alguns estudantes que já eram artistas e outros que se 

formaram hoje também são professores e dialogam com muita facilidade com a nova geração, 

que já nasce dominando as máquinas sonoras. Uma geração que trabalha com um repertório 

próprio, compondo suas músicas a partir da síntese sonora ou transformando o som de seus 

instrumentos, ou mesmo a partir de elementos cenográficos, a fim de trazer novas sonoridades 

para elaborar as trilhas sonoras dos espetáculos. Estar atento e atualizado com as novas 

tecnologias e com os novos sons, que surgem de várias fontes, é o que diferencia o trabalho do 

sonoplasta. Para isso, o estudo alinhado à prática é o caminho para um teatro que se desdobra, 

e no qual o som será, cada vez mais, personagem primordial na construção do espetáculo.  
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Capítulo 2. A (auto)biografia e a biografia como métodos  

  

Esta história tem um pertencimento: sou também objeto de estudo, já que comecei a 

trabalhar com som no teatro quando ainda não sabia o que vinha a ser a sonoplastia. Algumas 

vezes eu era técnico, em outras ocasiões coadjuvantes ou autor da composição do som no 

espetáculo.  

Para estabelecer relação com a (auto)biografia e a biografia como métodos de 

pesquisa, recorro a Gaston Pineau (1999, apud Silva & Mendes, 2009),16 que distingue quatro 

categorias relacionadas nesta dissertação: 

(...) a biografia, que se manifesta como a escrita da vida do outro; a 
(auto)biografia, que remete à escrita da própria vida; os relatos orais, que 
seria considerar o que se escreve sobre a vida do outro, como uma espécie de 
“intriga”; e as histórias de vida, que envolve um conhecimento de si na inter-
relação indivíduo/coletivo (SILVA & MENDES, 2009, p. 8).    

Tudo começou ao cursar a disciplina “Biografia e autobiografia na pesquisa em 

música”, ministrado pela profa. dra. Susana Cecília Almeida Igayara de Souza, no curso pós-

graduação da CMU (Centro de Música) da Universidade de São Paulo, que propôs como 

exercício a realização de verbete biográfico sobre um personagem. Assim, a escolha de 

Tunica Teixeira como personagem foi o ponto de partida deste percurso de descobertas 

pessoais e profissionais.  

Pude, dessa maneira, conhecer a importância do registro biográfico na construção da 

história de uma civilização, de uma personagem ou de uma comunidade.  

Por exemplo, em sua trajetória Tunica nos ensina e cria os fundamentos de uma nova 

profissão, transmitindo seus conhecimentos adquiridos na prática. Nas salas de ensaio ou em 

cada peça trabalhada ela constrói um método de trabalho que irá tornar-se fonte de 

conhecimento para futuros profissionais.  

Segundo Adele Chené:  
  
(...) a narrativa de formação, dentro da abordagem biográfica, tem como 
objetivo principal falar da experiência de formação, isto é, apresentar um 
segmento da vida durante o qual o indivíduo esteve implicado num projeto de 
formação. É, portanto, passando pela narrativa que a pessoa em formação pode 
reapropriar-se da sua experiência de formação (apud CAVALCANTE 
Jerônimo; CAVALCANTE Fabiana, 2015, pp.122-123). 

 
16 “Narrativa autobiográfica do próprio pesquisador como fonte e ferramenta de pesquisa, de Valéria Marques e 
Cecília Satriano. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2014. (p.376)  
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O interesse dos pesquisadores em apostar em novas abordagens no campo das 

ciências sociais e humanas, como as biografias, é apontado por António Nóvoa como “fruto 

da insatisfação em relação ao tipo de saber produzido e da necessidade de uma renovação de 

modelos de conhecimento científico” (NÓVOA, 2000, p. 113). Franco Ferrarotti argumenta 

que esse interesse “se deve a uma dupla exigência: de um lado, a necessidade de uma 

renovação metodológica dos instrumentos heurísticos clássicos das ciências sociais, e de outro 

a exigência de uma nova antropologia, [...] que busque compreender a vida cotidiana, as suas 

dificuldades e contradições, tensões e problemas [...]. (FERRAROTTI, 1998, p. 20). “É nesse 

sentido que a biografia se torna instrumento sociológico que parece poder vir a assegurar esta 

mediação do ato à estrutura, de uma história individual à história social” (IDEM). Para Pierre 

Bordieu:17   

A vida é um caminho que percorremos e que deve ser perseguido, um trajeto, 
uma corrida, um curso, uma passagem, uma viagem, um percurso orientado, 
um deslocamento linear que tem um começo, etapas de término e de 
finalidade, um fim da história diferente da morada, do pensar, da moral ética 
(1986, p. 183).  
  

Narrar a história da sonoplasta Tunica Teixeira é realizar esse percurso, partindo de 

sua origem e do lugar onde nasceu, estudou e teve sua primeira formação educacional. A 

passagem para a vida adulta, quando chega à universidade, revela seu nome artístico, a partir 

de seu nome próprio. Segundo Bordieu, “E Ziff, que define o nome próprio como ‘um ponto 

fixo num mundo que se move’, tem razão em ver nos ‘ritos batismais’ a maneira necessária de 

determinar uma identidade. Por essa forma interessante singular na nominação que é o nome 

próprio institui-se uma identidade social constante e durável, que garante a identidade do 

indivíduo biológico em todos os campos possíveis onde ele intervém enquanto tal. (...) O 

nome próprio é o atestado invisível da identidade do seu portador através do tempo e dos 

espaços sociais”. (2006, p. 186-187).  De onde concluímos que o relato de uma vida como a 

de Tunica é um documento que se inscreve na história da sonoplastia brasileira e deve ser 

preservado por seu valor de memória.  

É preciso, ainda, para a escrita de uma biografia, levar em consideração os aspectos 

de transcrição de entrevista, como sugere Pierre Bordieu18  

 
17 BOURDIEU, Pierre, A ilusão bibliográfica. In; AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e Abusos 
da História Oral. (8ª edição) Rio de Janeiro: Edição FGV, 2006, p.183-191.  
18 Pierre Bordieu. Compreender. A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 1997,  p. 693-713.  
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 (...) ainda que a transcrição deixe escapar o ritmo, o tempo do oral, basta ler 
em seguida algumas entrevistas para ver tudo o que separa as falas 
arrancadas pedaço por pedaço dos pesquisados mais afastados das exigências 
táticas da situação de pesquisa e os discursos daquelas que são ajustadas por 
antecipação. [...] O sociólogo pode obter do pesquisado mais distanciado de 
si socialmente que ele se sinta legitimado a ser o que ele é se ele sabe se 
manifestar, pelo tom e especialmente pelo conteúdo de suas perguntas, sem 
fingir anular a distância social que o separa de si.  
(...) A entrevista pode ser considerada como uma forma de exercício 
espiritual, visando obter, pelo esquecimento de si, uma verdadeira conversão 
do olhar que lançamos sobre os outros nas circunstâncias comuns da vida 
(BORDIEU, 1997, pp. 699-704).  

 
De outro lado, em relação às entrevistas gravadas, Bordieu adverte que “transcrever é 

necessariamente escrever, no sentido de reescrever” (1997, p. 710). Assim, os apontamentos 

de Bordieu indicam um caminho para que o texto fique mais próximo do que foi vivenciado 

pelo entrevistador.  

Outro aspecto importante da pesquisa biográfica é dimensionar corretamente, durante 

a entrevista, aquilo que é verdade e o que a natureza reconstruiu e selecionou na memória. 

Para Maria Isabel da Cunha  e Vânia Alves Martins Chaigar, “as narrativas não constituem 

uma fidedigna descrição dos fatos, elas são a representação da realidade formada por sujeitos, 

portanto, a ‘verdade’ é aquilo que é ‘verdadeiro’ para o narrador, porque as narrativas são 

ressignificadas no momento da narração” (2009, pp. 123-124) E, para Maria Helena Menna 

Barreto Abrahão (2011, p. 124),  “trabalhar com a memória na pesquisa não implica buscar 

fatos como verdade absoluta, uma vez que a memória não é um repositório passivo de fatos, 

mas um processo ativo de criação de significados” (apud CAVALCANTE Jerônimo, 

CAVALCANTE Fabiana, 2015, p.122-123).  

Com toda sua experiência de vida e trabalho, Tunica se tornou referência de um 

conhecimento adquirido. Não podemos dizer que Tunica era professora, pois não tinha 

graduação para essa titulação. No entanto, era uma legítima mestra, que a partir do 

conhecimento, de narrativas e experiências de vida, foi capaz de ensinar e de promover a 

formação cultural e técnica de muitos discípulos e profissionais. Segundo Maria Isabel da 

Cunha, “ao narrar de uma maneira reflexiva suas experiências aos outros, o professor aprende 

e ensina. Aprende, porque, ao narrar, organiza suas ideias, sistematiza suas experiências, 

produz sentido a elas e, portanto, novos aprendizados para si. Ensina, porque o outro, diante 

das narrativas e dos saberes de experiência do colega, pode (res)significar seus próprios 
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saberes e experiências” (apud CAVALCANTE Jerônimo, CALVANTE Fabiana, 2015, p. 

124).  

Nessa linha de pensamento são transcritas no Capítulo 4 diversas entrevistas originais 

realizadas por Tunica Teixeira e atualmente sob minha guarda, além de outras que eu próprio 

registrei para esta dissertação.  

  

Capítulo 3: Uma possível narrativa acerca do surgimento do profissional da sonoplastia  

  

3.1. A sonoplastia na rádio brasileira.  

 

No Brasil, no período de 1930 a 1960, os programas de rádio contavam com a 

presença de profissionais de múltiplas funções para a criação e execução das trilhas sonoras 

dos chamados “radioteatros”, assim como para a produção e captação dos sons que faziam 

parte das radionovelas. Cabe, aqui, diferenciar o radioteatro da radionovela para definir as 

atividades dos sonoplastas, contrarregras e técnicos de som, nesse contexto responsáveis pela 

qualidade de transmissão das criações sonoras e da execução técnica, e, portanto, essenciais 

para a compreensão do texto e o envolvimento emocional do ouvinte.   

Segundo a Prof. Dra. Fabiana Quintana Dias, define-se assim a diferença entre 

radioteatro e radionovela:  

Todos os programas que não eram jornalísticos, como os de auditório, de 
humor, adaptações de filmes ou contos literários e as novelas, faziam parte 
do radioteatro. A radionovela foi a que mais se destacou nesse conjunto, por 
conta da sua dramaticidade e das histórias sequenciadas levadas ao ar 
diariamente, durante alguns meses. Segundo Oliveira (2009, p. 271), a 
diferença entre a radionovela e o radioteatro é que as novelas radiofônicas 
eram apresentadas em sequência, com um número de capítulos definidos, e o 
radioteatro ia ao ar em única apresentação. Radionovela é o radioteatro em 
capítulos19 (2017, p. 27).  
  

No “período de ouro” das peças radiofônicas brasileiras, que vai de 1936 a 1950, 

surgiram novas profissões artísticas e técnicas, bem como funções, sem que houvesse ainda 

formação e aprendizados prévios referentes ao som. Dessa maneira, muitas delas foram sendo 

“descobertas” e aprendidas com a prática e a observação. Algumas profissões tornaram-se 

fundamentais para o aprimoramento dos programas de rádio, como as de cantores, cantoras, 
 

19 Fabiana Quintana Dias escreveu tese de doutorado em 2017, em Campinas, com o título “Do rádio para as 
telas: um estudo sobre o desenvolvimento das técnicas de sonorização no cinema brasileiro e a contribuição 
dos sonoplastas de rádio no exemplo de Geraldo José”.  
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conjuntos regionais, contrarregra, diretor-ensaiador, diretor-geral, encarregado da sonofonia, 

maestro, músico, narrador, operador de controle central, operador de áudio, radioator, 

radioatriz e sonoplasta, entre outras.  

Segundo Lia Calabre, em sua conhecida tese “Tempo do rádio”20, a primeira 

transmissão radiofônica no Brasil deu-se em 1922, com o discurso do presidente Epitácio 

Pessoa para a Exposição do Centenário da Independência no Brasil, no Rio de Janeiro. Porém 

esse foi um evento de pouca repercussão, pela precariedade e experimentalismo na 

transmissão.  No dia 20 de abril de 1923, o pesquisador Roquete Pinto e o engenheiro 

Henrique Morize, aproveitando os equipamentos deixados pela transmissão presidencial, 

fundaram a primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com programação 

voltada para informação, cultura e educação. Esse pioneirismo abriu caminho para a criação 

de outras emissoras pelo país: cinco em 1924, três em 1925 e duas em 1926. Assim, em 1930, 

o país contava com 16 emissoras, número modesto frente às dimensões territoriais brasileiras. 

Os aparelhos de escuta dos programas de rádio dos primeiros tempos eram poucos e imensos. 

No período de 1923 e 1932, as transmissões radiofônicas ainda eram consideradas pelo 

governo brasileiro como de “caráter experimental”. (CALABRE, 2002, pp. 48-49)   

Nesse início as transmissões contavam com uma programação mais voltada para 

informação, educação e cultura. Existia uma preocupação de difusão de conhecimento por 

meio da leitura de textos, jornais e revistas, audições de óperas, músicas clássicas e populares 

brasileiras e comentários sobre grandes acontecimentos da cidade. Aqueles que tinham acesso 

a tais informações pertenciam à elite, com os aparelhos radiofônicos comprados para suas 

casas, porém muitas vezes compartilhados com vizinhos. Havia também caixas de som 

espalhadas pelos postes das cidades ou na frente de grandes lojas  

Na contracapa do livro Música em 78 rotações - Discos a todos os preços na São 

Paulo dos anos 30, da pesquisadora Camila Koshiba Gonçalves, o professor do Depto. de 

História da USP José Geraldo Vinci de Moraes registra que “na passagem do século XIX para 

o século XX a expressão música em conserva era o modo popular para expressar o 

arquivamento dos sons e músicas nos cilindros. (...) Com o desenvolvimento da gravação 

elétrica e da radiofonia no final dos anos de 1920, toda uma nova cultura musical ganhou 

 
20 Lia de Azevedo Calabre. “No tempo do rádio: radiofusão e cotidiano no Brasil, 1923-1960”. Tese de doutorado 
defendida no curso de História da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2002.  
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alcance jamais visto, além de alterar completamente as maneiras de criar, produzir, difundir, 

escutar e sentir a música”.21 

Já com a invenção do fonógrafo, por Thomas Alva Edison, em 1877, tornou-se 

possível gravar e reproduzir mecanicamente fontes sonoras geradas num cilindro de cera. O 

fonógrafo era utilizado inicialmente para gravar textos, auxiliava na rotina dos escritórios e 

depois foi usado para registrar trechos de músicas. Dez anos depois, em 1887, o cientista 

alemão Émile Berliner inventa o gramofone, capaz de registrar os impulsos sonoros em discos 

planos constituídos de cera, vinil, cobre e goma laca. Estavam sendo criadas as chapas dos 

discos fonográficos, que rapidamente se transformaram nas “esferas negras”, utilizadas na 

década de 1920 para o desenvolvimento das gravações mecânicas e depois elétricas, ambas 

usadas na radiofonia brasileira.  

Ainda segundo Camila Koshiba Gonçalves, o Brasil foi o primeiro país sul-americano 

a contar com um estúdio de gravação de músicas “locais” e a “ter uma fábrica de discos” 

(IDEM, p.78). O responsável por essa façanha foi o austríaco, naturalizado norte-americano, 

Frederico Figner, considerado o introdutor do fonógrafo no país.  

Percorrendo o Brasil, difundindo a invenção de Thomas Edison, Figner fixou-se no 

Rio de Janeiro em 1902, onde fundou a Casa Edison, passando a recrutar músicos, cantores e 

compositores, até se tornar um importante distribuidor de cilindros e discos para toda América 

do Sul. A Casa Edison pode ser considerada a primeira empresa comercial a se interessar pelo 

ramo da gravação sonora no continente sul-americano e esteve em atividade de 1902 a 1932. 

(IBIDEM, 2013, p. 78).  

Frederico Figner foi, sem dúvida o primeiro produtor musical no Brasil, responsável 

pela representação de selos como Zon-0-Phone (1902-1904), Odeon (1904-1927), Phoenix 

(1913-1918) e Parlophon (1928-1932).  

A partir da fase da gravação elétrica, que substituiu gradativamente a gravação 

mecânica, houve melhora da qualidade do som gravado, e no período de 1927 a 1932 foram 

implantadas, no Brasil, fábricas e estúdios de quatros selos estrangeiros (Columbia, Victor, 

Odeon, Brunswick) e três selos nacionais (Arte-fone, Brazilphone, Ouvidor), além de o selo 

Imperador migrar da gravação mecânica para a elétrica a partir de 1927.   

 
21 Na contracapa do livro Música em 78 rotações - Discos a todos os preços na São Paulo dos anos 30. Santa 
Catarina: Nova Letra Gráfica & Editora, 2013.   
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Em 1924, o selo Odeon se une à Transoceanic Trading Company, que se integra a 

diversas empresas mundiais e, em 1932, tira a autonomia de Figner como produtor e compra o 

acervo e o estúdio de gravação da Casa Edison, localizado na cúpula do Teatro Phoenix, no 

Rio de Janeiro.  

Organizado e disposto a aumentar lucros, o selo Odeon manteve o compositor 

Eduardo Souto como diretor artístico, ampliando seus negócios e fazendo a transição das 

antigas gravações mecânicas para as elétricas. Segundo constatações dos ouvintes, os cilindros 

de Edison deixavam o som “muito anasalado e imperfeito”, e com a gravação em discos, o 

fonógrafo saía da fase de “brinquedo científico” para tornar-se um instrumento musical dos 

mais perfeitos.  

Essa evolução tecnológica se aprimora em parte porque as gravações mecânicas eram 

tomadas em estúdios pequenos, com os artistas a executar suas performances muito próximos 

aos cones, com os microfones de recepção a cerca de um metro, o que dificultava a captação 

tanto de cantores como de músicos. Ao passo que na gravação elétrica os estúdios eram mais 

espaçosos e envolvidos com tecidos que aqueciam o ambiente e melhoravam a acústica da 

sala. O microfone posicionado no centro da sala permitia melhor colocação dos músicos, e, 

consequentemente, melhor performance e captação do som, fornecendo qualidade sonora aos 

discos.22  

 
 

Figura 11: Sessão de gravação mecânica da Victor Salon Orchestra, regida 
por Rosario Bourdon (Victor Talking Machine Company, Camden, New 
Jersey, s.d.)  (MAXFIELD E HARRISON p.6).   

  

 
22 Marcos Edson Cardoso Filho. Memórias, discos e outras notas: uma história das práticas musicais na era 
elétrica (1927–1971) Tese de doutorado defendida na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, FAFICH, da 
UFMG, Belo Horizonte, 2013.   
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Figura 12: Sessão de gravação elétrica da Victor Salon Orchestra regida 
por Rosario Bourdon (Victor Talking Machine Company, Camden, New 
Jersey, após 1925). Seta mostrando a posição do microfone na sala.  
(MAXFIELD E HARRISON, p.7).  

A sonoplastia, que os antigos radialistas chamavam “decoração sonora”, ou 

“ilustração sonora”, foi recurso inicialmente usado para reproduzir as músicas selecionadas 

para os primeiros radioteatros dos anos 1930, e essa função foi crescendo de importância com 

a estreia das radionovelas, em 1941. Antes disso, ter nos estúdios um microfone e um toca-

discos era suficiente para fazer um programa radiofônico. No dia 5 de junho 1941 foi ao ar a 

primeira radionovela brasileira, a cubana Em busca da felicidade, de Leandro Blanco, 

adaptada por Gilberto Martins, no horário de 10h30, e radiofonizada às segundas, quartas e 

sextas-feiras pela Rádio Nacional. Foi transmitida em 284 capítulos, até maio de 1943. A 

Rádio Nacional dedicava seu 22º andar exclusivamente para a gravação das radionovelas, e ali 

foram gravados 158 títulos dessa natureza no período de 1941 a 1946.  

“Roteiros bem escritos e adaptados ao gosto romântico da época, atores excelentes, 

donos de vozes diferentes e impactantes, direção bem feita, músicos que executavam os 

trechos escolhidos ao vivo, e, lógico, uma eficaz sonoplastia, eram elementos do sucesso 

destas radionovelas”, comenta a historiografia disponível.23 Os sonoplastas deveriam 

selecionar trechos de músicas em discos que correspondessem a cada gênero radiofônico, 

reforçando a expressão ou descrição das cenas interpretadas, ou contrapondo o elemento 

sonoro às mesmas.  

 
23 Trecho do texto “O rádio faz história: sonoplastia”, do blog  
http://radionahistoria.blogspot.com/2016/07/o-radio-faz-historiasonoplastia.html  
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A intensa produção de radionovelas mostra que o país estava envolvido com essa 

nova linguagem, abrindo espaço para o surgimento de novos criadores e técnicos, que ainda 

não atuavam no teatro, cinema, e tampouco na televisão.  

Importante notar que, no dia 2 de julho de 1939, o jornalista Gomes Filho, da Gazeta 

de Notícias, escreve o artigo intitulado, “Um diretor de radio-theatro”, mostrando a 

dificuldade de executar sonoplastia para radioteatro, e o radioteatro propriamente dito:  

O rádio “entrando em cena”, só́ com o material da voz, sem os recursos da 
ribalta do teatro, dos efeitos de luz, de cenários, de indumentária e de 
caracterização dos personagens; o rádio tem que se arranjar com recursos 
muito inteligentes.  
Ser diretor de teatro no rádio é tarefa seríssima. Principalmente no Brasil, 
onde não se tem levado esse ponto a sério. Aqui se contrata um artista por 
alguns contos de réis para cantar samba, mas para fazer teatro servem até os 
contínuos, as telefonistas e os empregados no escritório da estação. Outra 
coisa: com raríssimas exceções, não se tem feito rádio-theatro, mas teatro  no 
rádio... Sem peças, sem artistas e sem recursos materiais para fazer uma 
sonoplastia de verdade, um diretor de rádio-theatro que faça vencer o seu 
programa é, de fato, um homem milagroso.  
  

De um artigo do site “Radioteatro: quando o som cria imagens”24, de Luiz Arthur 

Ferraretto, destaco o seguinte trecho:  

 
Segundo Rubens Vidal, autor da reportagem A volta do folhetim, publicada em 1948 
pela Revista do Globo, a utilização do som inclui, então, três áreas – sonoplastia, 
contrarregra e sonotécnica – distintas e complementares: a primeira é a montagem 
sonora do programa: efeitos musicais que fazem fundo de cena ou que separam as 
cenas. Auxiliam, com a música, as palavras do intérprete. (…) Assim como os sábios 
pesquisam nos laboratórios, existem indivíduos que vivem nas discotecas 
procurando novos efeitos, tentando novas descobertas, novas ilustrações. O 
contrarregra encarrega-se de completar aquilo que as palavras não podem 
especificar. É o senhor dos mil ruídos. Barulho de passos, bater de portas, ruído de 
talheres, arrastar de cadeiras etc. A sonotécnica diz respeito à execução da parte 
musical dos programas pela mesa de controle e pelo operador (FERRARETTO, 
2006, p. 1).   
  

 

 

 
24 Blog “Uma história do rádio do Rio Grande do Sul”, texto inserido nos anos de 1930: “Radioteatro: quando o 
som cria imagens”. criado por Luiz Ferraretto, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. http://www.radionors.jor.br/2015/03/na-apresentacao-e-
producao-luizartur.html  
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Assim, podemos descrever genericamente a natureza dessas três funções, que, de certa 

maneira, serviram de modelo para o teatro.  

  

1. O sonoplasta ou sonofonista, responsável por selecionar as músicas ou efeitos 

sonoros dos programas radiofônicos a partir dos roteiros dramatúrgicos. Nesses 

roteiros eram assinaladas as interferências sonoras, muitas vezes sugeridas pelo 

roteirista. O sonoplasta recebia o roteiro, geralmente nos ensaios das radionovelas, 

para então realizar a pesquisa e a escolha das músicas e dos ruídos sonoros, a partir de 

discos disponibilizados pela emissora da rádio. Algumas vinhetas, temas ou músicas 

eram originais, gravadas primeiramente em discos e depois em fitas magnéticas, ou 

executadas ao vivo pelas orquestras da própria rádio. Para a execução das trilhas 

sonoras das radionovelas, as músicas eram separadas em vários discos, e o trecho 

selecionado pelo sonoplasta era marcado no disco com um lápis vermelho ou branco. 

No momento certo, o sonoplasta – com muita atenção às “deixas” assinaladas no 

roteiro – acionava com muita habilidade os toca-discos, e, com destreza de 

movimentos e atenção aos comandos do diretor, posicionava a agulha no disco, 

soltava o prato do toca-discos, girava os botões de volumes do amplificador ou da 

mesa de som e, com sensibilidade, subia e descia com precisão a intensidade das 

músicas, sem encobrir as vozes dos atores. Tudo isso realizado ao vivo, e com 

equipamentos muito simples. Assim, esses sonoplastas passaram a desenvolver e a 

criar métodos de trabalho, e com o tempo seriam aproveitados também no cinema, no 

teatro e na televisão.  

O roteiro, sobre o qual o sonoplasta trabalhava como se fosse uma partitura, inspirava 

a escolha dos sons a serem produzidos. Esse roteiro detalhava aquilo que o diretor e o 

autor da história desejavam como efeito, em rubricas que indicavam a intenção da 

cena.  
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Figura 13: Geraldo José, contrarregra, seguindo 
um roteiro na Rádio Tupi.25  

  
Segundo o dramaturgo Oduvaldo Vianna:28  

A sonoplastia é, na radionovela, um pano de fundo, um elemento para 
intensificar a tensão, para ilustrar, para complementar ou validar uma 
informação dada pela voz (do narrador e dos personagens) e para auxiliar o 
ouvinte na criação do ambiente onde ocorre a cena. Ela, porém, nunca 
substitui a fala, ou melhor, a sonoplastia não comunica sozinha. A fala está 
sempre presente para decodificar o ruído (quando se imagina que este não 
possa ser imediatamente interpretado pelo ouvinte) (VIANNA, 2007, p. 20).  
  

E ainda:  
O sonoplasta é o homem especializado em escolher fundos musicais e ruídos 
gravados em discos, bem como as separações de uma cena para outra. As 
músicas de fundo que os atores de rádio indicam como BG (background) 
servem para dar colorido a determinadas cenas... É o sonoplasta, portanto, 
um homem necessário ao radioteatro, onde o tempo e o ambiente não têm 
limites. O sonoplasta lê o script e leva para o controle todas as músicas e 
todos os ruídos necessários. 26  
(...) A pessoa incumbida da sonoplastia deve ter gosto e ser ágil na mudança 
de discos, sabendo modular com perfeição, de maneira a tirar partido dos 
efeitos sonoros, sem nunca cobrir a voz dos atores. (...) O contrarregra é o 
homem incumbido dos ruídos, dentro do estúdio. Sempre que eles não 
possam ser feitos com disco, é o contrarregra quem se incumbe de fazê-lo 
(IDEM, 2007, pp. 81-82).  

 
25 Fotos extraídas de tese de Fabiana Quintana Dias, Do rádio para as telas: um estudo sobre o desenvolvimento 
das técnicas de sonorização no cinema brasileiro e a contribuição dos sonoplastas de rádio no exemplo de 
Geraldo José, defendida no Instituto de Artes – Multimeios, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. 
(2017,p.128) 
28 Oduvaldo Vianna (1892-1972) foi autor, diretor, produtor e roteirista de teatro e de radionovelas.  
26 Na palestra proferida em 21 de junho de 1950 por Oduvaldo Vianna, “O rádio e sua técnica”. In: Carmo, Laura 
do (org). Oduvaldo Vianna; Herança de ódio. Rio de Janeiro, Edições Casa de Ruy Barbosa, 2007.  
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Figura 14: Sala de sonofonia, na qual trabalhava o sonoplasta, 
ou sonofonista.   
Fonte: http://radionahistoria.blogspot.com/2016/07/oradio-faz 
historiasonoplastia.htm  
  

Segundo Fabiana Quintana, a palavra “sonofonia” era utilizada para falar do som 

introduzido nos radioteatros e radionovelas, e “sonofonista” era usado quando falam da 

função nas rádios. Enquanto o contrarregra cuidava dos ruídos ao vivo, o sonofonista, ou 

sonoplasta, cuidava da seleção das músicas que dariam o clima às novelas e a passagens da 

área técnica do estúdio, como já citado.  

A seção da Rádio Nacional contém 4.720 discos, cujas músicas ou outros 
ruídos completam o clima e a intenção das inflexões dos intérpretes e da 
decoração sonora da sonoplastia. Esta é a sonofonia, uma arte 
eminentemente especializada, também, e que é uma das garantias do êxito do 
radioteatro da emissora. Tal como a ação do sonoplasta, que se manifesta 
num plano real, a do sonofonista se desenvolve num plano psicológico, 
procurando identificar com exemplos musicais as emoções da cena 
representada. Eis que este homem também é um artista, suficientemente 
arguto para perceber entrelinhas do script as inflexões que o rádio-ator 
empregará durante o desempenho. A sonofonia, através da música 
primordialmente, estabelece os pontos finais, as definições últimas de uma 
ideia, as reticências. É, também, um mundo mágico e maravilhoso. 
(QUINTANA, 2017, p. 36).   

  

2. O contrarregra, na rádio, função que já existia no teatro, era responsável por 

executar ao vivo os efeitos sonoros e os diversos ruídos propostos no roteiro. Seu 

trabalho dava- se em conjunto com o do sonoplasta, que também poderia incluir 

alguns efeitos nos discos, aqueles que o contrarregra não conseguisse realizar. O 
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contrarregra era o criador e construtor das “traquitanas” sonoras e respondia pela 

execução de sons criados no próprio cenário dos estúdios, ou próximos à orquestra, 

quando os programas aconteciam ao vivo, nos auditórios das rádios. Esses sons 

imaginados por eles tinham o objetivo de aproximar-se da proposta do roteiro e 

construir novos espaços imaginativos para o ouvinte, para além do texto e da voz do 

ator. Proporcionar a localização espacial do personagem no ambiente da cena, trazer 

referências relacionadas à situação climática, ao ambiente da ação, na manipulação de 

objetos etc. Os efeitos mais comuns utilizados eram subir e descer escadas, abrir e 

fechar portas, produzir apitos de trem e de navio, passos em diversos tipos de pisos, 

chuvas, ventos, tiros etc.  

A pesquisadora Profa. Dra. Fabiana Quintanilha afirma:  
Além dos ruídos mais convencionais, como o abre-fecha de portas, os passos 
(que eram realizados em caixas de areia, pedrinhas etc.), o ruído de talheres e 
de pratos, muitas anotações do autor exigiam do contrarregra maior 
criatividade. Geraldo José diz que eles precisavam “construir um cenário 
para a mente do ouvinte”. Segundo Raposeiro, essa postura da fantasia, que 
dava um tom de realidade à cena, era graças ao trabalho técnico de Geraldo e 
de toda a sua equipe. A criação dos ruídos era um trabalho tão importante 
como o de um ator (QUINTANILHA, 2017, p. 38).    
  
  

  
Figura 15: Jorge Bico empunhando um revólver para cena de radionovela, que se 
falhasse na hora, obrigaria o assassino a morrer com duas facadas (Revista do Rádio, 
1948), e ao lado utilizando objeto para produzir ruído de soldados em marcha (Imagem 
cedida pela Rádio Nacional). 27  

  
 

27 V. nota 27.  
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3. O sonorizador ou sonotécnico era o técnico de som responsável por captar e mixar, 

por meio dos microfones, as vozes dos locutores, orquestras, conjuntos, cantores e 

cantoras e radioatores, além dos efeitos sonoros produzidos pelos contrarregras. Estes 

sons, mixados numa mesa de som, eram captados ao vivo ou reproduzidos pelos 

discos e gravadores de rolo, para então serem transmitidos aos ouvintes. As primeiras 

mesas de som utilizadas nos estúdios da Rádio Tupi, por exemplo, eram mesas RCA 

com capacidade máxima para três microfones e dois toca-discos para realizar a 

mixagem de músicas. Quando havia necessidade de mais canais fazia-se conexões 

entre as mesas para a captação de mais vozes e instrumentos. O objetivo era 

conseguir melhor inteligibilidade e qualidade sonora por meio desses microfones.  

  

Dessas três funções estreitamente interligadas dependia a qualidade e o sucesso do 

programa, o que não acontecia necessariamente no teatro devido à precariedade dos 

equipamentos técnicos e eletrônicos da época. Isso porque o teatro privilegiava os efeitos 

visuais mais que os sonoros. O som no teatro era secundário, e primeiro se criava a história, o 

visual, o gestual, para depois se preencher os “buracos” com o som. Já na rádio o som era 

constituído necessariamente a partir do ator principal e do microfone seu coadjuvante.  

  

  
Figura 16: Controle técnico da gravação de uma radionovela.28  

     

 

 
28 Acervo UH/Folhapress,  https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1673578793735588-confira-fotos-
daepoca-das- radionovelas-no-brasil  
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Em curso ministrado pelo Prof. Dr. Eduardo Vicente e pelo Prof. Rafael Venâncio na 

Universidade de São Paulo foi proposto exercício de gravação do conto radiofônico do 

roteirista José Castelar,29 escrito em 8 de novembro de 1944, intitulado Os astros não podem 

mentir.  

Escolhendo fazer o exercício dos pontos de vista do sonoplasta e do contrarregra, 

decupei o roteiro original, que contabilizava 17 páginas, 21 músicas, 11 ruídos e 2 

ambientações, distribuídos na seguinte ordem de entrada:  

- Música: tema overture: entra em BG (background, música de fundo) o tema 
cinematográfico;  

- Música: tema cinematográfico: entra em BG e cessa em BG sem crescer;  

- Música: tema aristocrático: mixado com ruído de automóvel em marcha;  

- Ruído: de automóvel em BG em marcha;  

- Música: tema trágico: transição;  

- Música: tema cinematográfico; transição;  

- Música: tema cinematográfico: transição;   

- Ruído: passos que se afastam;  

- Ruído: porta que bate violentamente;  

- Música: tema trágico; transição  

- Ruído: três badaladas;  

- Transição do meio: pausa para a publicidade anunciada pelos locutores;  

- Transição do meio: tema trágico. Ruído de passos que se aproximam;  

- Música: tema cinematográfico: transição;  

- Ambientação no estúdio: vozes com burburinho em inglês;  

- Ruído: passos e três badaladas;  

- Música: tema cinematográfico: BG, suave;  

- Música: tema cinematográfico: cessa em BG sem crescer;  

- Ruído: passos que se aproximam;  

- Música: tema cinematográfico; transição;  

- Ruído: palmas educadas, Theatro Municipal do Rio de Janeiro;  

- Ruído: batidas do maestro com a batuta;  

- Tema forte - concerto de Beethoven ou qualquer outro para piano e orquestra;  

-  Ruído: três badaladas bem fortes sobre o concerto;  

 
29 José Castelar nasceu no Recife, em 1924, e foi um dos fundadores da TV Tupi de São Paulo. Escreveu várias 
radionovelas, contos e novelas para a televisão brasileira.  
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- Tema Tico-tico no fubá (ou outra música) - somente piano: entra na pausa da música, se 

houver - Ambientação no estúdio: zum-zum de estranheza e de irritação que se propaga pelo 

teatro e vai crescendo;  

- Música: tema ouverture: repete o tema do conto;  

- Técnica: três badaladas;  

- Música: tema aristocrático:   

- Música: tema cinematográfico: transição;  

- Música: tema clássico: transição;  

- Música: tema trágico: transição; 

- Música: tema de encerramento.  

  

Vê-se, por esse roteiro, que não bastava saber pilotar um equipamento de som, mas 

que também era preciso ter uma ideia de como seria um “bater de palmas educadas”, por 

exemplo. 

Já o contrarregra Edmo do Valle precisou certa vez criar uma maneira de reproduzir 

um “barulho de formigas carnívoras”:  

Nós aqui tínhamos o bar, o restaurante, e aí eu fui lá́ dentro e peguei uma 
Coca-cola, que estava aparecendo naquele tempo e era muito efervescente. A 
formiga pode ser aquele negócio: schixxxxxx. Fui por semelhança sonora. 
Mandei comprar alguns pacotes de sal de uva (o sal de uva era um 
medicamento efervescente utilizado para combater doenças do estômago, 
fígado, rins, intestino e prisão de ventre, entre outros males), e comprei 
também duas garrafas de Coca-cola. Peguei tudo e trouxe para o estúdio. 
Tapei assim o microfone, não deixei ninguém ver o que tinha ali. E agora? O 
Vitor, diretor, lá do estúdio, já pode gravar? Já pode gravar. Quando chegou 
lá o pau comeu, era briga, queda, grito, tiro, aqui a fumaceira de pólvora 
danada, que parecia guerra, guerra do Vietnã. Aí veio o momento em que o 
personagem cai e aí eu taquei o sal de uva dentro da Coca-Cola, foi aquele 
negócio schixxxxx. O difícil é que tinha que ficar dois ou três minutos e a 
Coca-Cola com o sal de fruta não chiava por muito tempo, mas foi o que 
ajudou (CALABRE, 2007, p. 8).   
  

Dessa maneira, pode-se perceber que a participação dos sonoplastas, contrarregras e 

assistentes de áudio era intensa e importante, tanto na execução, que exigia técnica e 

habilidade no manuseio dos equipamentos sonoros, como na criação, que exigia sensibilidade 

e repertório musical para a pesquisa de sons e de trechos de músicas solicitados no roteiro. 

Um exercício diário que formou artistas dedicados ao estudo de novas captações sonoras e à 



   67 

pesquisa musical. Ao longo de minha pesquisa coletei alguns nomes de cerca de quarenta 

artistas que trabalharam no início das rádios no eixo Rio-São Paulo, conforme o Anexo A.  

Os programas de radioteatro trouxeram para os ouvintes um imaginário criado pela 

voz, pela música e por sons. À medida em que eram modernizados os equipamentos elétricos 

e eletrônicos para a gravação e a transmissão do som, a dramaturgia sonora na rádio foi se 

aprimorando como linguagem dramática, assim como a competência dos profissionais da área.  

A evolução da linguagem sonora na rádio revoluciona a linguagem imaginativa 

através do som, que passa a ser tão importante quanto a linguagem visual para o teatro. 

Potencializa a cena com outros recursos, agora elétricos e eletrônicos, além dos sons 

acústicos, e assim pede outras competências.  

  

3.2. A sonoplastia no teatro paulistano – fragmentos e memórias  

  

A evolução tecnológica na produção do som no rádio apresenta o roteiro como 

partitura, enquanto no teatro a encenação é o que conduz as competências específicas e 

qualificações de cada área artística para a construção de um espetáculo. 

Onde existe som necessariamente existe a presença de um responsável pela criação, 

captação, gravação, mixagem e manipulação do fonograma para a transmissão do som. 

Dependendo da informação a ser transmitida, o “cenário sonoro”, pode ser criado por 

composições sonoras ou musicais, executadas por instrumentos tradicionais, computadores, 

gravações de sons e ruídos e construção de instrumentos sonoros, entre outros itens.  

A primeira linguagem a utilizar a música, o som e o ruído como elementos 

construtivos de imagem e emoção para o ouvinte pode ter se verificado nas representações 

teatrais ao vivo, muito antes dos fonogramas criados por Thomas Edison, no final do século 

XIX. Os músicos de uma banda, de uma orquestra, de pequenos conjuntos, juntamente com os 

atores e cantores, dentro ou fora de cena, eram os responsáveis pela execução das músicas e 

canções apresentadas em cena.  

Em seu livro A Sonoplastia no teatro,30 o encenador Roberto Gill Camargo destaca da 

seguinte maneira o início da sonoplastia nessa arte:  

A percussão ao vivo é o modo mais antigo de sonoplastia que se conhece e 
está ligada às origens do teatro. Os gregos já empregavam a música de cena, 
servindo de acompanhamento às falas e às evoluções do coro. Os 

 
30 A sonoplastia no Teatro, de Roberto Gill Camargo, um dos primeiros livros sobre o assunto, publicado pelo 
INACEN (Instituto Nacional de Artes Cênicas) em 1986, p. 11.  
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instrumentos básicos eram a lira, a cítara, a harpa e a flauta. Além de uma 
série de instrumentos de ritmo. De lá para cá, até que aparecessem os 
recursos eletrônicos, sempre que fosse preciso tocar música ou obter efeitos 
sonoros por meio de ruídos, ter-se-ia que recorrer à percussão ao vivo 
(CAMARGO, 1986, p.11).   

  
Em São Paulo, no início do século XX, aconteciam algumas apresentações de 

espetáculos amadores e representações folclóricas, no Theatro Municipal, patrocinados pela 

Prefeitura e pelo Estado de São Paulo e com o apoio da Sociedade de Cultura Artística. Em 

depoimento do diretor Alfredo Mesquita para a revista Dionysos31, é possível ter 

conhecimento das primeiras encenações desse período e saber como eram utilizadas as 

músicas e canções.  

Em 1919, a primeira delas nesse contexto foi a peça O contratador de diamantes, de 

Afonso Arinos de Melo Franco32, dirigida por sua esposa, D. Antonieta Prado de Melo 

Franco, três anos após a morte do marido. Esse drama histórico, ricamente montado por 

intérpretes amadores, tinha como base canções da Reisada – “festa de Reis à antiga moda 

brasileira” –, e assim foi possível ouvir músicas como Pinica pau, A nau Catarineta e O boi 

marruá de uma maneira estilizada, que porém ficou marcada nas lembranças de Alfredo 

Mesquita. Em 1926, nos festejos do centenário da Imperatriz Leopoldina, esposa de D. Pedro 

1º, foi encenada uma peça de circunstância escrita por Paulo Setúbal, o poeta caipira e 

romancista histórico: a obra O sarau no Paço de São Cristóvão foi pretexto para assistir-se a 

recitativos, cantos, músicas e danças como a gavota, a giga e a quadrilha. Dez anos depois, em 

1936, Alfredo Mesquita escreve e encena, no Theatro Municipal, Noite de São Paulo, que ele 

assim descreveu para a revista Dionysos:  

Noite de São Paulo é uma fantasia em 3 atos, passada numa fazenda do 
interior do nosso estado, com cantos e danças tipicamente nossas, músicas de 
Dinorah de Carvalho, cenário de José Wast Rodrigues, palavras para as 
canções de Guilherme de Almeida, com um 2º ato passado no “tempo dos 
escravos”, isto é, nos fins do século XIX, entrando em cena um troley 
puxado por burros de verdade, havendo mais um samba dançado pelos 
negros, mais uma quadrilha em que tomava parte toda a trupe de amadores. 
(“Origens do Teatro Paulista”, 1980, p. 34).  
  

 
31 Revista Dionysos – Teatro Brasileiro de Comédia, setembro de 1980, nº 25, Ministério da Educação e Cultura, 
SEAC – FUNARTE, Serviço Nacional.  
32 Afonso Arinos de Melo Franco (1868-1916), escritor, jornalista e jurista brasileiro. Passou a ocupar a cadeira 
número 40 da Academia Brasileira de Letras em 31 de dezembro de 1901.  
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Depois, em 1938, também de Alfredo Mesquita, foi montada a peça Casa 

assombrada, nos moldes da primeira, com músicas, cantos e danças tipicamente brasileiros. 

Em D. Branca, além das músicas populares brasileiras e americanas, no segundo ato havia o 

Ballet das lendas brasileiras, com músicas compostas especialmente pelo maestro Sousa 

Lima. Encerra-se, assim, a primeira fase das experiências teatrais de Alfredo Mesquita para a 

construção de uma   dramaturgia de texto, e percebemos que essas primeiras tentativas teatrais 

estavam calcadas em apresentações musicais e de dança, com intuito sobretudo de 

entretenimento. Nos anos seguintes, a guerra na Europa esfria os ânimos, e em 1942 Mesquita 

funda a Livraria Jaraguá, ponto de encontro de artistas e intelectuais. Nasce um espaço 

alternativo de ensaios e o embrião para a formação de grupos amadores, como descrito na tese 

de Heloísa Hirai Hecker “Alfredo Mesquita - Teatro e crítica na São Paulo de 1940 a 1960”:  

Dentre esses grupos amadores destacam-se o Grupo de Teatro Experimental 
(GTE), fundado em 1942 e dirigido artisticamente por Alfredo Mesquita, o 
Grupo Universitário de Teatro (GUT), em 1943, dirigido por Décio de 
Almeida Prado, os English Players, dirigidos por Eagling, e os Artistas 
Amadores, dirigidos por Madalena Nicol. Esses constituíram a base do 
Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), criado em 1948 pelo industrial italiano 
Franco Zampari, iniciativa que elevou os grupos amadores e o teatro a um 
novo patamar (HECKER, 2009, p. 55).  
  

Entre as décadas de 1940 a 1960 tem início essa nova fase da produção teatral local, 

com as construções de teatros importantes para o surgimento de escolas e de grupos que 

começaram a conhecer e estudar novas estéticas de encenação, no quadro de um teatro que 

despontava em São Paulo. Foi nesse período que surgiram o Teatro Brasileiro de Comédia 

(TBC) e a Escola de Arte Dramática (EAD), ambos em 1948, o Teatro de Arena em 1953, o 

Teatro Oficina em 1958, o Teatro Maria Della Costa em 1954, a Companhia de Teatro Nydia 

Licia-Sérgio Cardoso em 1954, o Teatro Cacilda Becker em 1958, e o Teatro Ruth Escobar 

em 1964, entre outras casas.  

 

O sonoplasta no teatro  

 

Podemos dizer que a figura do sonoplasta no teatro surgiu com o advento tecnológico 

e com a necessidade de se ter alguém ocupado em escolher as músicas em discos para serem 

executadas nos toca-discos ou ao vivo. Muitas vezes ficavam posicionados nas coxias do 

palco ou nas cabines localizadas no fundo ou no meio da plateia do teatro. Quando não 
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estavam presentes o sonoplasta ou o técnico de teatro, o diretor de cena ou o contrarregra 

realizavam essa função de executar trilhas sonoras, muitas vezes compostas ou escolhidas 

pelos diretores, diretores musicais, músicos ou maestros.  

Ter um operador de som a trabalhar nas coxias do teatro não era uma questão que 

ocupasse os diretores da época, mas representava grande desafio para os que se ocupavam da 

qualidade do som que chegava aos ouvidos dos espectadores. A subjetividade da recepção 

sonora, para quem está na plateia, dependerá não só do repertório cultural e emocional pessoal 

do ouvinte como do posicionamento das caixas de som, da intensidade sonora e da acústica da 

sala, entre outros fatores. Os detalhes são tantos que, caso o operador de som não esteja bem 

posicionado na sala, muitas sutilezas sonoras da criação podem perder-se na execução.  

Vários dentre esses operadores haviam exercido antes profissões como eletricistas, 

pedreiros, marceneiros, contínuos, assistentes de secretaria, office-boy etc. Aprendiam a 

observar, a ouvir e a utilizar as próprias mãos na produção de sons, verdadeiros artífices na 

exploração e descoberta dos recursos dessa nova profissão. A inteligência aliada à prática, 

mais a sensibilidade de cada um e o prazer de realizar os desafios impostos pelos diretores e 

dramaturgos envolvidos numa encenação foram basais para que essas pessoas acreditassem 

em seus potenciais e para o cumprimento de suas funções.  

Segundo Tunica Teixeira, em “A música e a sonoplastia no teatro de prosa 

paulistano: 1950-2000”:  
Quanto às gravações e as execuções de sonoplastia no âmbito do TBC, dois 
profissionais se destacam: o Sr. Kurt Taterka (Taterka S/A Indústria 
Eletrônica) e Oswaldo Scatena (estúdio RGE). Nos programas dos 
espetáculos da companhia, Taterka costuma aparecer como responsável por 
“música eletroacústica”. Esse profissional, que hoje seria chamado de 
“sonorizador”, construiu amplificadores e caixas de som para equipar as 
salas com som de alta fidelidade no TBC. A marca chegou existir com o 
nome Taterka Equipamentos Sonoros. Juntamente com esses aparelhos, 
levou para o teatro dois toca-discos e alguns microfones, o que possibilitou 
que se fizesse, já naqueles anos, mixagens durante a encenação, com 
músicas, ruídos e locuções. Um dos microfones servia para que o diretor de 
cena ou encarregado técnico que operava o som do espetáculo – na época, 
Sebastião Ribeiro era o técnico responsável – entrasse em contato com o 
subsolo do teatro e passasse as deixas da iluminação para o operador de luz. 
Outro microfone, quando necessário, ficava na coxia e se prestava a 
amplificar as locuções (chamada voz off) ou os efeitos vocais e musicais.  
 (...) Os efeitos sonoros e as músicas incidentais que não eram executadas ao 
vivo eram gravadas em acetato e executadas em toca-discos durante as 
encenações, até o advento do gravador de rolo (os primeiros gravadores 
chegaram entre o fim da década de 1950 e o início de 1960, mas eram usados 
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muito timidamente por causa, ainda, de sua difícil execução). A precariedade 
desses equipamentos acabou gerando nos profissionais de teatro uma 
grande desconfiança em relação a tudo quanto se referia a aparatos 
tecnológicos, e que perdurou para além dos anos 1950 (TEIXEIRA, 2004, p. 
10, grifo meu).   
  

Sobre a sonorização de espetáculos, um dos fundadores do grupo de teatro do Teatro 

de Arena, o diretor e ator José Renato33 declarou, em entrevista concedida à sonoplasta Tunica 

Teixeira:  

(...) Na EAD, nos últimos anos [que cursei], os de 1949 e 1950, eu fiz a 
primeiras experiências em teatro de arena, porque a gente buscava um tipo de 
teatro que fosse viável para nós que não tínhamos grana. Sabíamos por meio 
de alguns livros americanos de um “estilo Arena” que estava sendo feito nos 
EUA. Um livro, Theatre in the Round, da diretora Margo Jones, emprestado 
pelo crítico teatral Décio de Almeida Prado, serviu de modelo para as nossas 
primeiras experiências no Arena, com a peça de um ato chamada The Long 
Goodbye, de Tennessee Williams, que foi traduzido por Demorado adeus. E 
nós escolhemos na época fazer a sonoplastia baseada principalmente nas 
músicas jazzísticas americanas, porque a peça falava muito em uma 
nostálgica despedida de um personagem ao seu passado relacionado a outros 
personagens como a mãe, a irmã e amigos. Pegamos algumas gravações de 
Cole Porter e de Gershwin e solos de saxofone que eram utilizados como 
uma espécie de pano de fundo da maioria das cenas. A aparelhagem de som 
que a gente tinha sempre era muito medíocre, muito precária e a operação de 
som, em muitos casos, era feita diretamente da arena, isto é, do palco. Em 
outro exemplo, na peça inglesa que se chamava Esta noite é nossa, de 
Stafford Dickens, uma comédia de boulevard, utilizamos toda a sonoplastia 
com a emissão que saía de uma vitrolinha que ficava instalada no próprio 
palco. A sonoplastia era desde então utilizada com a consciência de que 
ajudava a colorir a cena, ajudava a esquentar um pouco o clima das cenas, 
inevitavelmente. Quando a gente se formou, em 1950, a companhia Teatro 
de Arena saiu da escola organizada, fazendo espetáculos em escolas, clubes, 
ginásios, fábricas, onde houvesse uma possibilidade. E a gente levava 
conosco meia dúzia de refletores e, de repente, até a nossa vitrolinha para 
manter o clima dos espetáculos.  
  

E foi já em 1968 que a sonoplasta Tunica Teixeira começou a realizar as trilhas 

sonoras nos cursos de atuação da EAD, a abrir caminhos para que a sonoplastia surgisse como 

profissão direcionada às artes cênicas.  

 
33 José Renato Pécora (1926-2011), diretor teatral, fundador e idealizador do Teatro de Arena, encenador de 
espetáculos considerados divisores de águas no teatro brasileiro.  
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Em depoimento de 5 de setembro de 2018, tomado em sua casa, Tunica conta como 

começou a fazer suas primeiras trilhas sonoras:  

Em 1969, uma das primeiras coisas que eu fiz foi um espetáculo da 
[professora e diretora] Maria José de Carvalho, chamado Os mistérios da 
missa, de Calderón de la Barca. Ela me passou um monte de discos 
esquisitos, coisas antigas, que eu adorei. Gravei tudo, gravei para mim e fiz 
essa peça com ela, que não era da EAD, era uma aula da cadeira dela. 
Naquela época as pessoas faziam as trilhas sonoras em discos. Tinha um 
lugar chamado Super Som, onde você levava as músicas dos discos que você 
ia colocar na peça e lá eles gravavam as músicas e faziam outros discos 
prensados com a sua trilha, incluindo espaços maiores entre as faixas. E você 
ia colocando as músicas na peça, como um sonoplasta. Você tirava de uma 
faixa e colocava a outra. Eu cheguei a fazer diversas trilhas para essas 
cadeiras da EAD, com discos. Depois usamos em gravador de rolo.  
O toca-discos já tinha as caixinhas que saíam dele, que ficava na sala mesmo. 
O teatrinho da EAD era muito pequenininho e usávamos a vitrola com as 
próprias caixas de som. Você tinha uma cabine de som maior quando ia para 
o teatro da prefeitura. Às vezes podíamos conseguir outras caixas de som, e, 
fazendo uma gambiarra, colocávamos outras caixas mais longe para tocar. 
Era algo completamente amadorístico, pois você não tinha noção da altura do 
som que chegava na plateia. Devia ter um amplificador, mas o controle era 
feito no volume da vitrola. Era realmente “qualquer coisa”.  
Acho que fiz assim umas duzentas trilhas na EAD. E aconteceu o seguinte: 
eu não conhecia ninguém que fizesse esse tipo de trabalho na época, e as 
pessoas ficavam muito felizes e excitadíssimas quando eu entrava nas salas 
da EAD, porque elas não podiam fazer essas coisas e não queriam tocar os 
disquinhos enquanto criavam as cenas. A Mylene Pacheco34 tinha que ficar 
falando para os atores: “Voz, mais voz”. Então, se tinha uma pessoa que 
ficasse mexendo com o som, os professores não precisavam se preocupar 
com a trilha, e sim com a voz dos atores. Era melhor ter alguém que 
cuidasse, então eles ficavam felizes, excitadíssimos porque tinha uma pessoa 
que podia fazer isso para eles. E eu adorei fazer também porque era muito 
bom. Mesmo naquela época o ator já era louco varrido, graças a Deus. E eu 
me dei muito bem com eles porque eu também sou uma louca varrida.  
  

Para narrar o início do exercício da sonoplastia no TBC destaco dois artistas que 

atuaram nesse campo profissional e nos legaram suas histórias, fornecendo seus pontos de 

vista para elucidar como eram realizadas as trilhas sonoras dos espetáculos daquele importante 

teatro. Os diversos documentos que registram esses testemunhos, na sequência desta 

dissertação, constituem um acervo precioso, ainda praticamente intocado.   

  

 
34 Mylene Pacheco, professora de técnica vocal da EAD, discípula de Maria José de Carvalho.  
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Capítulo 4. A memória da sonoplastia do TBC (no período de 1948 a 1964)  

  

O ano de 1948 representou um marco para o teatro paulistano devido à inauguração 

do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, pelo empresário ítalo-brasileiro Franco Zampari. 

Sua paixão pelo teatro e sua generosidade em retribuir a São Paulo o que havia recebido 

quando chegou à cidade ajudou de muitas maneiras os grupos de teatro amador, que se 

encontravam em atividades há doze anos, mas que ainda precisavam de um espaço para suas 

encenações, assim como integrar uma escola de formação artística e técnica. O prédio do 

TBC, sediava também a EAD (Escola de Arte Dramática), fundada pelo dramaturgo, ator e 

empresário Alfredo Mesquita (1907-1986), esse endereço constituindo então os principais 

pólos de formação de diretores, atores e atrizes e técnicos brasileiros, a suprir lacunas culturais 

do país à época. Durante 16 anos o TBC produziu cerca de 140 obras, sobretudo com diretores 

estrangeiros oriundos da Segunda Guerra ou do pós-Guerra, e que aqui aportaram, trazendo 

ensinamentos que influenciaram uma nova geração fomentada por uma nova estética, e 

também por uma ética, além de técnicas para o florescimento do teatro da cidade de São 

Paulo.  

O TBC foi inaugurado em 11 de outubro de 1948, na rua Major Diogo, 311, no bairro 

da Bela Vista, São Paulo. Era um pequeno teatro de 365 lugares, com um palco de grande 

profundidade e pouca altura. Em 1946, no auge das produções radiofônicas, São Paulo tinha 

apenas três teatros, o Boa Vista, o Santana e o Municipal, além do Teatro Colombo, 

construído pela prefeitura para ser um teatro, mas que funcionava como cinema.  (HECKER, 

2016, p. 68).  

Para Alfredo Mesquita:  
(...) A cultura e o teatro deveriam ser um veículo de aperfeiçoamento do 
pensamento e da capacidade crítica do homem. Em consequência disso, era 
preciso que o ator desenvolvesse ao máximo a sua capacidade artística para 
exprimir essa cultura, funcionando como um todo; o corpo deveria tornar-se 
apto para o que a cena pudesse lhe exigir; a mente, por sua vez, precisaria 
dedicar-se completamente ao estudo, e enfim valorizar o espírito de grupo 
próprio do teatro, trabalhando assim essencialmente em equipe (HECKER, 
2016, p. 80).  
  

No Rio de Janeiro já existia a Escola de Artes Martins Penna, fundada em 1908, e os 

grupos de teatro como Os Comediantes, que monta o espetáculo Vestido de noiva (1943), 

além do Teatro de Estudante do Brasil, com destaque para a montagem de Hamlet (1948), 
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lançando o ator Sérgio Cardoso, acontecimentos bastante representativos no cenário de 

inovações para o teatro. Devido a esses fatos, São Paulo precisava acompanhar a cena teatral 

da capital do Brasil, e o empresário e fundador do TBC, Franco Zampari, convidou diretores 

estrangeiros para iniciar a formação de novos encenadores e técnicos brasileiros, na 

construção da segunda fase do teatro moderno. Entre os diretores estrangeiros responsáveis 

pela formação dos diretores e técnicos brasileiros estavam os italianos Adolfo Celi, Ruggero 

Jaccobi, Flaminio Bollini Cerri, Luciano Salce, Alberto D’Aversa e o diretor e cenógrafo 

Gianni Ratto, o polonês Zbigniew Ziembinski e o belga Maurice Vaneau. Entre os principais 

diretores brasileiros que iniciaram seus aprendizados no TBC estiveram Antunes Filho, Flávio 

Rangel, Benedito Corsi, Armando Paschoal. Em alguns momentos o ator Walmor Chagas e a 

atriz Cacilda Becker também dirigiram.  

A importância da produção artística do TBC é relatada em obras como o livro do 

jornalista e crítico Alberto Guzik TBC: crônica de um sonho; a revista Dionysos em seu 

número 25, de setembro de 1980, intitulado “Teatro Brasileiro de Comédia” e editado pelo 

Ministério da Educação e Cultura, SEAC- FUNARTE-SNT (Serviço Nacional de Teatro); e 

no site Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira, bem como em numerosos 

artigos e teses. A tese de doutoramento de Heloísa Hirai Hecker, “Alfredo Mesquita - Teatro e 

crítica na São Paulo de 1940 a 1960” também relata fatos que mostram a importância do TBC:  

O ano de 1948 se tornou, na opinião unânime da critica, o marco divisor do 
teatro paulista, e pelas suas repercussões, do próprio teatro brasileiro. Dois 
foram os acontecimentos que permitiram considerar esse o ano decisivo na 
transformação do panorama teatral a fundação do Teatro Brasileiro de 
Comédia (TBC) e a criação da Escola de Arte Dramática de São Paulo 
(EAD). O industrial Franco Zampari quis adaptar um local para que os 
grupos de teatro amadores tivessem a oportunidade de apresentar-se, já que 
não se podia dispor de outra sala, e o aluguel do Municipal constituía um 
verdadeiro pesadelo: “É provável que mais tarde tenhamos que dividir a 
história do teatro amador em São Paulo em dois períodos: antes e depois do 
Teatro Brasileiro de Comédia (HECKER, 2016, pp. 74-75).  
  

No site do Itaú Cultural, o verbete sobre o Teatro Brasileiro de Comédia – TBC 

informa o seguinte:  
O TBC é o empreendimento que transforma o rumo da cena nacional. A 
partir da experiência desta companhia, cujas atividades se estendem por 16 
anos, consolida-se o advento da encenação moderna no país; a 
profissionalização dos atores; a simbiose entre divertimento e cultura, sem 
que se perca de vista o fator da produtividade aferido pelo faturamento da 
bilheteria; o treinamento e a formação do ator no sentido da subordinação ao 
conceito do espetáculo, ou seja aos parâmetros da encenação (a visão do 
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diretor); tem também o projeto da casa de espetáculos agregando uma oficina 
de produção teatral (ateliê, guarda- roupa, marcenaria, arquivo).   
 

 
Nas funções técnicas de um espetáculo, ou seja, em tudo o que se referia a cenário, 

luz e som, despontavam verdadeiros artistas-criadores, que não fosse por suas habilidades 

artísticas, desenvolvidas no fazer teatral-artesanal, teriam impedido muitas das ideias 

desafiadoras dos diretores. Dentre as funções de artistas do palco mencionadas nas fichas 

técnicas dos programas do TBC encontram-se aquelas ligadas à encenação, tais como: autor, 

tradutor, encenação, direção geral, assistente de direção, elenco, tradutor, coreógrafo, 

cenógrafo, figurinista. E entre os profissionais ligados às execuções, tidos como técnicos e 

geralmente menos conhecidos e reconhecidos, mas não menos importantes para uma 

encenação teatral, constavam: executor de cenário e vestimenta, supervisora de guarda-roupas, 

contrarregra, eletricista, eletricista-chefe, iluminador, maquinista, maquilagem e cabeleira, 

carpinteiro, entre outras. E entre aquelas voltadas exclusivamente à criação e à execução da 

trilha sonora, encontramos termos como: música, arranjo, música de cena, gravação de disco, 

consultor musical, solista de harpa, acompanhamento de violão, regência, direção musical e, 

principalmente, duas funções pouco visíveis, mas que muitas vezes se referiam aos criadores 

dos efeitos e trilhas sonoras: o diretor de cena e o contrarregra. No TBC, estes se misturavam 

aos criadores e técnicos, e, anos depois, pela evolução tecnológica e necessidades do 

entendimento do som como proposta cênica, suas funções foram assumidas pelos sonoplastas 

e pelos iluminadores. Funções estas que saíram das coxias e do porão do TBC para assumirem 

lugar de maior visibilidade em cabines técnicas, localizadas no meio ou no fundo da plateia.  

Nos programas do TBC a partir de 1949 pode-se perceber a inserção dos nomes de 

Pedro Petersen como diretor de cena em 39 peças, de Sebastião Ribeiro como contrarregra em 

22 e 20 vezes como diretor de cena, de José Pupe 4 vezes como diretor de cena, de Hélio 

Pereira Queiroz uma vez como diretor de cena, de Maria Isaura Queiroz e Nelson Vaz de 

Oliveira como contrarregra, de Maury Lopes 6 vezes e de Sandoval Mota e Alberto Nuzzo 

uma vez cada um como, diretores de cena.  

A diretora de cena Erika Curto escreveu, para o site da SP Escola de Teatro, sobre as 

tarefas do diretor de cena:35  

O diretor de cena é um dos ofícios que mais geram dúvidas dentre as funções 
que um técnico de palco pode exercer. Isso porque, diferentemente da 

 
35 CURTO, Erika, “Técnicas de Palco | A direção de cena e os desafios do artista que gerencia o espetáculo”. 
Publicado no site da SP Escola de Teatro (www.spescoladeteatro.org.br), São Paulo, 2016.  
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direção teatral mais focada na parte artística, a direção de cena engloba todo 
o funcionamento de um espetáculo, desde o planejamento e a organização até 
a operação, montagem e desmontagem – mas sempre estando atento às 
questões estéticas. Esse profissional é, portanto, uma espécie de coordenador 
geral de todas as atividades no backstage. No exterior a função recebe o 
nome de stage manager, profissional do teatro que comanda toda a equipe de 
um espetáculo. No entanto no Brasil essa ainda não é uma profissão muito 
reconhecida (CURTO, 2016).  
  

Se o diretor de cena ganha um lugar definido na estrutura de uma encenação, o papel 

do sonoplasta continua a desdobrar-se entre os campos técnico e artístico.  

Os depoimentos de Sebastião Ribeiro e Renato Pagliaro, o Renatinho, prestados a 

Tunica Teixeira, bem como dos funcionários da empresa Taterka Equipamentos Sonoros, 

revelam o surgimento da futura profissão de sonoplasta e acompanham o incremento da 

tecnologia utilizada nos palcos do TBC, itens então bastante vinculados aos trabalhos do 

diretor de cena e do contrarregra.  

 

4.1. Sebastião Ribeiro, um depoimento  

  

Apresenta-se, na sequência, trechos de um depoimento desse profissional, oferecido a 

Tunica Teixeira no ano de 2004.  

Em 1950, Sebastião Ribeiro, com o apoio do diretor de cena do TBC Pedro Petersen 

(pai de Pedro Bial, jornalista e apresentador da TV Globo) e de seu cunhado, o cenoténico 

Arquimedes Ribeiro, inicia a sua história pelo acaso, deixando registrados os primeiros passos 

da sonoplastia no teatro moderno paulistano.  

Como tudo começou: “Eu trabalhava como operário numa pequena indústria de marcenaria, 

no bairro dos Campos Elíseos, e em 1950 fiquei desempregado. Passados dois meses, 

aproximadamente, meu cunhado, Arquimedes Ribeiro, que era chefe da maquinaria do TBC, 

onde já trabalhava há um ano, convidou-me para compor uma vaga de assistente de palco, 

com o Pedro Petersen. Apesar de não ter o menor conhecimento de teatro, eu gostava, e 

resolvi encarar o desafio, ingressando no TBC em junho de 1950, com 19 anos. O Pedro e o 

Arquimedes me ensinaram tudo. Demorou para me adaptar, tanto que depois de alguns meses 

estava querendo ir embora. Não tinha o hábito de trabalhar à noite, nem aos sábados e 

domingos, e anteriormente trabalhava durante o dia e estudava à noite, um curso de contador”. 

“Essa vida não é pra mim”, conjeturou Sebastião, mas Arquimedes lhe pediu para persistir 

mais um pouco e ele foi se ambientando e gostando. Depois de seis meses já não pensava 
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senão no teatro. Agarrou-se completamente ao ofício, foi “picado pelo bichinho do teatro”. No 

TBC passou pelas experiências mais inusitadas de sua vida, coisas muito boas e também 

coisas muito ruins, pois lá “acontecia de tudo”.   

No período de 1950 a 1954, Sebastião trabalhou em cerca de 36 peças como 

contrarregra, quando aprendeu esse ofício com Pedro Pertersen e os diretores. 

Em 21 de setembro de 1954, o novo empreendimento de Franco Zampari estendeu 

temporadas para o Rio de Janeiro, e estreia a peça Assim é se lhe parece no Teatro Ginástico. 

Pedro e Arquimedes assumem a parte técnica desta “filial”, enquanto Sebastião é elevado ao 

cargo de diretor de cena em São Paulo. Ele teve como ajudante às vezes o “Renatinho”, e em 

outras vezes “Albertinho”, mas de maneira geral era o único, e quando precisava de mais 

alguém convidava outros assistentes. Fazia a sonoplastia, os efeitos sonoros, os efeitos de cena 

e comandava os sinais de entradas de luz, com um detalhe importante: o quadro e o comando 

de luz do TBC localizavam-se no porão, sob o palco. O responsável pela iluminação era 

mestre Aparecido André, que foi eletricista e operador de luz por muito tempo e tinha como 

assistente o Renato Pagliaro, o Renatinho. O mais interessante é que operavam a luz do 

espetáculo sem ver, portanto não sabiam o que acontecia em cena, e todo o comando de luz 

era dado por Sebastião.  

Equipamentos de som do TBC: Sebastião comenta que os primeiros aparelhos de som 

posicionados na coxia do palco do TBC eram um toca-discos e um amplificador que precisava 

ser ligado com vinte minutos de antecedência para esquentar as válvulas e começar a 

funcionar. Alguém deve tê-lo emprestado a Franco Zampari para a inauguração do teatro, em 

outubro de 1948, para as peças de estreia, La voix humaine, de Jean Cocteau, monólogo 

interpretado por Henriette Morineau, e A mulher do próximo, de Abílio Pereira de Almeida, 

mas que não previa música. Quando ele entrou, em 1950, esse aparelho ainda estava lá, uma 

lástima, porque não produzia som de espécie alguma. Puxava “um alto-falante aqui e outro 

acolá” e não tinha mais capacidade para emitir som, não tinha potência, “não tinha nada”. Em 

1949 foram encenadas mais seis peças, mas não se faziam coisas grandiosas com relação ao 

som ou à sonoplastia. Sebastião ia “quebrando o galho” com esse aparelho, que nem marca 

tinha, precário, antigo e rústico. Até sua entrada na companhia a única referência ao tema é de 

1949, constando “gravação de disco de José Scatena” no programa da peça O baile dos 

ladrões, de Décio de Almeida Prado, com o Grupo Universário de Teatro.  

Até que, em 1952, Franco Zampari encomendou uma aparelhagem de som à firma 

Taterka, do engenheiro Kurt Taterka. Era um excelente profissional, talentosíssimo. Montou 
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um aparelho que ficou chumbado na parede, a uma altura de mais ou menos 1m70. O sistema 

de som era composto por um amplificador e dois toca-discos marca Garrard, e às vezes, 

dependendo da peça, colocava-se um terceiro toca-discos. Kurt “fez uma aparelhagem 

excelente, com um som brilhante, fortíssimo e limpo”, segundo Sebastião Ribeiro. Uma vez 

que Taterka era o fabricante, Sebastião solicitou-lhe uma chave para silenciar melhor o 

aparelho, o que, para a época, constituía uma inovação. A partir daí começaram a usar o som 

em vários espetáculos. Para completar o sistema de som, contava-se, ainda, com duas caixas 

na plateia, penduradas no alto, ao lado da boca de cena, e mais duas caixas no fundo do palco.  

Um bom exemplo da utilização desse sistema de som foi registrado no espetáculo 

Rua São Luiz, 27 – 8º andar, de Abílio Pereira de Almeida, de 1958. Tratava-se de uma 

tragédia na qual, em determinado momento, o ator telefonava desesperado para um médico, 

porque sua garota tinha feito um aborto e estava morrendo. Sebastião usou uma música que ia 

crescendo de intensidade, ao mesmo tempo que o telefone do médico soava como ocupado 

continuamente. Para dar veracidade à cena, Sebastião separou um alto-falante pequeno no 

fundo do palco, para o som do telefone, e nas caixas grandes da frente do palco colocou a 

trilha sonora. A plateia quase morria de pavor com a execução sonora bem realizada, pois 

constituía um momento realista essencial para o sucesso da cena.  

Operação de som no TBC: para operar o som de um espetáculo, Sebastião usava discos de 

78 rpm. Os efeitos sonoros e as músicas tinham que vir em cima da fala do ator, e não podiam 

atrasar. Na peça A casa de chá do luar de agosto, de John Patrick, de 1956, as músicas criadas 

por Enrico Simonetti foram gravadas juntamente com os diversos efeitos sonoros. Depois da 

trilha finalizada nos discos, no momento da operação do som, Ribeiro contava apenas com os 

sulcos do acetato de vinil, e colocava a agulha no disco (não havia fone de ouvido ou retorno 

particular para escutar a faixa), sentido com os dedos a vibração que correspondia à música. 

Voltava um pouco, segurava o prato do toca-discos e soltava no ponto, na “deixa” da ação ou 

da fala do ator. Devia “se virar” dessa maneira: operar o som de dois toca-discos ao mesmo 

tempo, dar os comandos para os operadores de luz que estavam no porão do palco, por meio 

de um microfone, que ficava pendurado em seu pescoço e tinha um cabo muito longo para 

correr atrás do palco inteiro. O operador de luz ficava esperando sua ordem, e se ele não a 

emitisse não acontecia o efeito de luz. Resumindo, tinha a função de operar o som, dar o 

comando de luz e realizar a contrarregragem dos espetáculos, com ou sem assistentes.  

Tudo que aprendeu foi com muito rigor. O preparo era essencial e tinha a obrigação 

de antecipar os possíveis erros, para que saísse tudo certo. Tanto os acertos como os erros 
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deveriam ser solucionados nos ensaios. Todos tinham um prazo e um período longo para 

estrear a peça, de cerca de três a quatro meses. Então não era concebível cometer erros na hora 

do espetáculo. “Acidente” seria outra coisa. Era admissível que acidentes acontecessem com 

todos, mas o erro não fazia sentido. Todos participavam dos ensaios: diretor, assistente, 

técnico, elenco, figurinista, cenógrafo, cenotécnico etc. Foi dessa maneira que Sebastião 

aprendeu e aprimorou seu ofício de diretor de cena e contrarregra, conhecido então como 

“técnico de teatro”. Eram dez espetáculos por semana: terça-feira, quarta-feira, dois na quinta 

e dois também na sexta-feira, sábado três e domingo dois espetáculos. E nas segundas-feiras, 

que seria o dia de folga da companhia, durante dois anos o TBC instituiu o “teatro das 

segundas-feiras”, com três peças curtas, de 20 a 40 minutos cada uma.  Daí saiu o famoso 

Pega Fogo, (1950), de Jules Renard, com Cacilda Becker, que fez temporada primeiro às 

segundas-feiras e depois se tornou grande sucesso também durante a semana.  

Como eram feitas as pesquisas sonoras: Sebastião realizava as trilhas sonoras, gravadas ou 

ao vivo, de vários espetáculos, e para isso contava com o apoio dos amigos que fez ao longo 

dos anos no ambiente cultural paulistano. Quando necessário gravava as músicas e efeitos 

sonoros no estúdio da RGE, ou ia à Rádio São Paulo colher outros efeitos especiais com 

sonoplastas que os tinham à disposição nas discotecas da emissora. Algumas vezes eram os 

sonoplastas das rádios que vinham buscar as novidades gravadas por Sebastião. Era uma 

parceria comum, ou frequente. Suas pesquisas musicais eram realizadas também na loja de 

discos Brenno Rossi, localizada na rua 24 de maio, na região central de São Paulo. A amizade 

com os donos da loja era grande e ele pedia para lhe trazerem músicas novas quando viajavam 

à Europa. Quando precisava de determinada música para um espetáculo escolhia uma série de 

discos e ia ouvir na cabine da loja. Separava as músicas que interessavam, gravava no estúdio 

e depois devolvia os discos à loja. Ficava com uma matriz e batizava cada faixa do disco de 

acordo com a peça, ou com a situação da peça, organizando as trilhas sonoras com muito zelo.  

Nos programas de teatro do TBC encontramos descrições como: “discos gentilmente 

cedidos pela Casa Manon” e “gravações de Brenno Rossi, em transmissão de Alta-Fidelidade  

RGE”. Em alguns programas o nome de Kurt Taterka surgia com o crédito “Eletro acústica”.  

Com tal processo de gravação dos discos que lhe chegavam às mãos, Sebastião 

montou sua discoteca particular, a privilegiar músicas que considerava interessantes para os 

espetáculos. Assim, tornou-se evidente que todo sonoplasta tem como princípio básico formar 

sua discoteca particular e conhecer as músicas que são mais apropriadas para uma cena. A 

pesquisa sonora, que se liga ao repertório musical de um sonoplasta, constitui etapa 
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fundamental para qualquer criação de trilha sonora. Infelizmente, em 1954, o TBC pegou 

fogo, e Sebastião perdeu toda sua discoteca particular, além de um órgão elétrico inglês 

Hammond e um telescópio. Então, sem titubear, começou a refazer a discoteca, e procurava 

obter tudo aquilo que havia perdido. Desse modo, saiu pedindo as músicas das quais gostava 

para seus amigos e parceiros de trabalho, como José Scatena, dono do estúdio RGE, os 

sonoplastas das rádios e os donos da Brenno Rossi.  

Processo criativo de uma trilha sonora: quando iniciava um novo processo de criação de 

espetáculo, Sebastião já tinha conhecimento do texto, ao mesmo tempo que todo o elenco. Na 

primeira leitura do texto todos os envolvidos marcavam em rubricas à parte, no texto, o que 

competia a cada um. Depois do ensaio, o técnico discutia com o diretor como ele gostaria de 

realizar determinados sons e efeitos. Havia um diálogo, mas suas proposições recebiam pouca 

interferência. Claro está que se Sebastião apresentasse algo de que não gostassem pediam para 

refazer de alguma maneira diferente. A primeira etapa era realizar uma pesquisa das músicas 

ou canções que faziam parte do acompanhamento das cenas. Nisso não poderia haver erro, 

porque conhecia muitos sons, ouvia música o tempo todo e sabia onde buscar autores, 

compositores e orquestras de vários tipos. Em determinadas peças convidava-se especialmente 

um compositor ou diretor musical para elaborar a trilha sonora original. Assim, o compositor 

italiano Enrico Simonetti (1924-1978) assinou música para A dama das camélias (1951), A 

casa de chá do luar de agosto (1956) e, na estreia do Sebastião no TBC, para a peça Anjo de 

pedra (1950). A outras trilhas eram feitas em disco, ou como dizia Ribeiro, “no peito”. 

Simonetti não era o diretor artístico do teatro para conferir o trabalho da sonoplastia, mas foi 

responsável pela criação e montagem das trilhas musicais de cinco espetáculos do TBC no 

período de 1950 a 1956, momentos em que as peças mostravam-se ricas em efeitos sonoros e 

em músicas. Ele aparecia quando se precisava de composição nova, não gravada previamente. 

“Em uma delas, no Anjo de pedra, inclusive, tinha uma orquestrinha que ficava em cima de 

um tablado pequenininho, no fundo do palco, com três violinos, um violoncelo, um 

contrabaixo, um órgão Hammond e um pianoforte”, registrou Ribeiro.  

Como diretor de palco, Sebastião era responsável por tudo o que acontecia antes de 

começar a peça: o som, a luz, ver se todo o público entrou na plateia, conferir a bilheteria, ver 

se poderia abrir as cortinas. Além de conferir o tempo do espetáculo, os horários de início e de 

fim. A primeira peça em que Sebastião trabalhou foi dirigida pelo italiano Adolfo Celi. 

“Todos, no TBC, aprenderam com esses diretores, porque ninguém sabia nada na época. O 

Celi ensaiava bastante e fazia um excelente espetáculo porque tinha recursos e dinheiro 
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disponibilizados pelo TBC. Ele ensaiava um espetáculo, e o cenotécnico Arquimedes Ribeiro 

construía em outro local um cenário giratório do mesmo tamanho do palco. Tínhamos todas as 

condições para fazer o melhor. No ensaio geral, Celi chegava no porão do teatro, reunia toda a 

equipe, fazia uma oração e dizia: ‘Eu não vou mais interromper este espetáculo. Quem manda 

agora no espetáculo é o Sebastião.’”. A partir da estreia todos obedeciam a Sebastião, e não 

havia conversa, ele tinha autoridade junto ao elenco e à equipe técnica, e era rigoroso, a fim de 

que todos lhe obedecessem.  

Foi a seguinte sua experiência com o exigente diretor polonês Zbigniew Ziembinski:  
Me lembro de um detalhe no dia de leitura. Todo o elenco e a equipe ali, 
sentados na mesa, para ler o texto Divórcio para três (1953). Ele distribuiu o 
elenco. Lemos a peça. Quando acabou a leitura, a atriz Cleyde Yáconis 
perguntou: ‘Ziembinski, a minha roupa naquela cena, eu estou vendo que ela 
é de cor tal”. Ele falou: ‘Não, Cleyde. Vai ser da cor tal, porque a luz é 
assim, assim, assim.’ Isso na leitura. Zimba vinha com o pacote pronto. Ele 
já sabia de tudo o que queria na leitura do texto.  
  

Na peça Maria Stuart, (1955) de Schiller, com direção do Zimbienski, havia um 

fundo musical que Sebastião operava, e que parecia ter sido composto para a peça. Eram 

trechos que acompanhavam toda a peça, escolhidos pelo Zimba, “longos e maravilhosos”, 

composições de Gustav Mahler, Haendel etc. “Ziembinski tinha uma bela discoteca particular 

de clássicos, da qual cuidava com muito carinho, sempre limpando e selecionando os novos 

discos. Zimba sabia que a temporada era longa, de terça a domingo, com dez sessões, e as 

músicas escolhidas por ele eram um alento para todos nós que fazíamos a peça”.  

A criação dos efeitos sonoros utilizados no TBC: para gravar os efeitos sonoros, Sebastião 

usava o pequeno estúdio da RGE ao lado da loja Mappin, de propriedade de José Aliado 

Brasil Ítalo Scatena, o José Scatena (1918-2011), que estava iniciando sua carreira. No estúdio 

havia uma mesa de som Ampex, onde ele gravava direto para o vinil, desde música popular 

até orquestras, concertos etc. O diretor artístico da RGE na época era Enrico Simonetti, 

também diretor artístico da Vera Cruz e do TBC. “Scatena era um cara que tinha muita 

vontade e fazia os sons que eram pedidos. Como não podia pegar todos os efeitos nas rádios, 

começaram a criar o próprio acervo de sons. Utilizaram a técnica dos sonoplastas de rádio 

para gravar efeitos diversos, como carruagens chegando, cavalos, trovoadas etc. Por exemplo, 

para fazer uma trovoada, enchiam uma bexiga com bolinhas de chumbo, pequenas e grandes, 

e chacoalhando-a próxima ao microfone era possível reproduzir uma trovoada perfeita. Essas 

criações, algumas oriundas das radionovelas, ajudam a reconstituir a história dos efeitos 
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sonoros e das trilhas musicais realizadas pelos contrarregras e diretores de cena no teatro 

brasileiro, e algumas delas merecem ser lembradas.  

Sebastião recorda que na peça Eurydice, de Jean Anouilh, montagem de 1956, com 

direção de Gianni Ratto, havia uma cena muito longa, que culminava com o suicídio de uma 

das personagens. Estavam em cena Cleyde Yáconis e Walmor Chagas, mais a figuração. O 

desafio era reproduzir uma estação de trem de Paris. A cena precisava de muito som de trens, 

vindos de longe, saindo, chegando, apitando, o som do vapor saindo das máquinas e o vozerio 

das pessoas na estação. Sebastião foi pedir a disponibilização de um trem para o diretor da 

estrada de ferro que fazia terminal na Estação da Luz, e este o forneceu, com toda a tripulação, 

o maquinista e seu staff, para gravarem o dia inteiro. No dia seguinte, Sebastião, Scatena e 

mais dois ajudantes gravaram com um microfone bem posicionado, direto da origem, o som 

da multidão, das rodas do trem brecando e vários ruídos necessários para a encenação. A 

gravação ficou perfeita, com uma ótima qualidade do som, realizada ao vivo. Os sonoplastas 

de rádio que souberam do efeito gravado foram correndo apanhar uma cópia. Na coxia do 

palco também se produzia muitas sonoridades, tais como:  

1. O som de um relâmpago, produzido agitando-se uma placa laminada de metal.  

2. Havia à disposição, na coxia, toda a escala de sons badaladas de sinos de igreja.  

3. Para o efeito de vento, existia a máquina que reproduzia o som de vento, e também a 

máquina de produzir vento. Para se produzir vento invertia-se o motor do aspirador de 

pó, e dependendo da utilização do vento na cena, eram colocadas mangueiras, maiores 

e mais largas, como se fossem um soprador de vento. Já a máquina de reproduzir o 

som de vento era feita em madeira, um cilindro grande envolvido por um tecido. Uma 

manivela girava o cilindro, que reproduzia o som do vento com perfeição a partir das 

coxias. Esta roda de madeira foi obra do cenotécnico Arquimedes Ribeiro.  
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Figura 17: Primeiro plano de uma máquina de vento grande, que pela fricção de um cilindro 
e uma tela reproduzia o som do vento.  Fonte: dreamstime.com.  
Foto: Luisangel70.  

 
4. O tiro de revólver era produzido por uma tábua grossa de dois metros e outra tábua 

fina presa, amarrada ou pregada, na tábua maior. No momento do efeito bastava 

levantar e tábua fina e “disparar o tiro”.  

5. Um aliado importante para reproduzir efeitos “ao vivo” era o microfone na coxia. O 

tic- tac do relógio pode ser feito com um anel, bem próximo ao microfone. O som de 

um incêndio, amassando-se um papel celofone. A brecada de um carro, raspando-se 

uma luva de baseball num espelho ou vidro.  

6. Um efeito sonoro que ficou famoso em uma na peça encenada por Cacilda Becker, 

com um grito muito importante de uma mulher sendo esfaqueada. Para realizar este 

este efeito fora de cena foi chamada a professora de impostação vocal Mylene 

Pacheco, da EAD. Ela gritava ao vivo, mas depois o grito foi gravado no estúdio de 

Scatena. Tanto é que que quando levaram a mesma peça no Teatro de Arena, 

aproveitaram e pediram o grito emprestado, que então ficou conhecido como “o grito 

de Mylene”.  

7. Uma vez precisou-se do som de um grilo, para a peça O grilo da lareira, de Charles 

Dickens, encenada em 1951. Sebastião foi a uma loja de armas e comprou um apito 

que reproduzia o som do grilo, utilizado como chamariz de pássaros.  
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Sebastião era curioso, tinha ganas de sair pesquisando os sons que precisasse, assim 

como os sonoplastas das rádios, que criavam as “traquitanas”, os dispositivos sonoros, junto 

aos cenoténicos, para serem manipulados ao vivo, sem serem vistos, completando a magia do 

teatro, como verdadeiros artistas do palco. Hoje tudo é muito mais fácil, pois existem os CDs,  

os bancos de sons, os sintetizadores e os samples,36 que reproduzem qualquer som imaginável.  

Trilhas sonoras compostas e tocadas por Sebastião Ribeiro: esse profissional também 

compôs músicas para algumas peças, tocando piano e violão. Havia uma peça na qual compôs 

uma música no piano, com o qual ele acompanhava uma cantora, e com o microfone 

pendurado ao pescoço dava os comandos de mudança de luz, ditando bem baixinho os efeitos 

determinados num roteiro para os operadores de luz, André e Renatinho. No depoimento de 

Renato Pagliaro, quando menciona que fazia a sonoplastia, enquanto Sebastião Ribeiro tocava 

piano, e por sinal muito bem, o sonoplasta lembra  um fato interessante. Na peça Mamouche, 

de André Birabeau (1956), com a história de um pianista interpretado Ziembinski, a cena na 

qual ele tocava o instrumento era dublada por Sebastião, que tocava outro piano atrás do 

cenário. 

O gravador de rolo no TBC: em 1964, o ator Sérgio Cardoso levou ao teatro um gravador de 

fitas de rolo, que foi utilizado numa das últimas peças em que atuou no TBC, Gog e Magog, 

comédia policial de Roger MacDougall e Ted Allan, com direção de Alberto D’Aversa. Não 

está registrado quem fez a trilha sonora porque não colocavam esse crédito nos programas da 

época.  

Em 1964, o espetáculo Vereda da salvação, de Jorge Andrade, com direção de 

Antunes Filho, protagonismo de Raul Cortez e composições de Damiano Cozzella, marcou 

história por ter sido a última grande montagem do TBC, em parte causadora de seu de seu 

fechamento. Em 1965, Sebastião Ribeiro deixou definitivamente aquele teatro e foi trabalhar 

no mercado financeiro, fechando um ciclo de técnicos-criadores que forjaram a história dos 

primeiros profissionais da sonoplastia no teatro paulistano.  

  

 
36 Samples são amostras de som, como o recorte de algum trecho de determinada música, usadas para criar 
uma nova melodia por meio de uma nova roupagem do som.  
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Figura 18: Programa do espetáculo Gata em teto de zinco quente, 1956. Acervo Biblioteca Jenny 
Klabin Segall.  

 
Trecho da entrevista de Sebastião Ribeiro realizada por Tunica Teixeira, em sua casa, em 

2004.  
A entrevista completa, editada, se encontra no Anexo B.37  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TI30yH9wxZ0  

  

4.2. Renato Pagliaro, um depoimento  

 

O depoimento de Renato Pagliaro conta como se tornou técnico no TBC, inicialmente 

como iluminador e depois como sonoplasta, e os desafios que teve de enfrentar para superar-se 

no trabalho junto às encenações, sem nenhuma formação e conhecimentos prévios, porém 

aliado a seus pares por cooperação e força de vontade, e, ainda, pela necessidade vital de um 

emprego. “Renatinho” recupera detalhes do funcionamento das maquinárias, tanto mecânicas 

como analógicas, e conta como se dava a operação de uma mesa de luz e de som em 

espetáculo do TBC.  

“Meu nome é Renato Pagliaro, vulgo Renatinho, comecei a trabalhar no TBC em 

1951, como office-boy, e passei a ser ajudante de bilheteiro, mas com o tempo cheguei a ser 

auxiliar de gerência. Um dia o diretor Luciano Salce me convidou para fazer uma projeção na 

sua primeira peça, Leito nupcial, em 1954, com os atores Cacilda Becker e Jardel Filho. Eu fui 
 

37 Material digitalizado sob minha guarda, confiado em vida por Tunica Teixeira.  
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fazer a projeção com uma imagem desenhada em um pedaço de vidro colocada na frente da 

lente do refletor de 500W, e ia ajustando o foco, empurrando e puxando o vidro com o dedo 

bem devagarinho, para não tremer e não perder o movimento da imagem. Projetava a imagem 

numa tela de pano branca nas mudanças de cena e de ambientes. Os refletores eram todos 

nacionais, possivelmente fabricados pelo Fontana, da Fotomática, feitos em fundo do quintal, 

porque não tinha nada importado naquela época, só a mesa de luz que o Franco Zampari 

encomendou da Bélgica.  

Um dia faltou um eletricista e fui convidado para operar a mesa de luz do TBC, que 

ficava no porão, ao qual descíamos por uma escada ao lado do palco. Era uma mesa de luz 

mecânica, de resistência mecânica. A mesa de luz era uma ADB, Belga, com 40 resistências, 

de 2000W cada canal e com uma corrente de 110V. Então, de uma peça a outra, fiz várias 

iluminações no TBC. Essa mesa tinha marchas, como um automóvel, marcha lenta, marcha 

normal. Você operava a mesa girando manivelas e acionando marchas para acionar as 

resistências da mesa. Estas possibilidades faziam com que a luz entrasse limpíssima, em 

movimentos bem devagar. A pessoa na plateia sentia que estava sofrendo da vista, como no 

exemplo de uma peça na qual Ziembinski fez a luz, e começava com um entardecer, depois o 

anoitecer e o amanhecer. Eu podia fazer uma luz de dia usando um refletor de até 2000W, 

cedido pela Vera Cruz, que entrava bem lentamente e o movimento completo de luz durava 

quinze minutos. Depois entrava outro movimento em marcha lenta, e o outro saía, uma dezena 

de refletores saíam, e outra dezena entrava, e assim fazíamos a passagem do entardecer até o 

amanhecer. E ao mesmo tempo, vinham as estrelas no céu, feitas com lâmpada de rádio de 

6V. Os rádios antigos tinham uma lâmpada de 6V que enrolávamos em um painel de amianto 

preto, em certas distâncias, para dar o foco, criando as estrelas, com uma luz amarelada, 

alaranjada na tela. Não era assim... perfeito!, mas ficava muito bonito. E ainda fazíamos uma 

lua com um pedaço de madeira de Eucatex em forma de luz, um acrílico redondo e uma 

lampadinha comum, dessas que a gente usa em casa, com baixa resistência. Ficava perfeita. 

Esses efeitos quem bolava era sempre o diretor, mas quem realizava era sempre a equipe 

técnica do teatro. O Ziembinski era um ótimo profissional, o melhor iluminador que já vi 

trabalhar no TBC. Ele ficava três, quatro dias fazendo a luz. Eu ficava naquela cabine três, 

quatro noites, acompanhando sua criação, até ele terminar. E quando terminava era um alívio. 

Depois eu operava luz durante a temporada. Ziembienski comandava tudo, e ele às vezes era 

ator, diretor e iluminador.  
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Para operar a luz no porão do TBC o contrarregra ou sonoplasta enviava os comandos 

pelo microfone e ouvíamos pelo alto-falante, que ficava embaixo do palco do nosso lado: 

‘Atenção com o primeiro efeito’. Nesses efeitos eu não sabia quais refletores iam acender, a 

gente seguia o número que ia entrar; o movimento lento, lentíssimo, rápido ou golpe. Então eu 

executava de acordo com o que estava escrito no roteiro, até o final do espetáculo.  

Quem falava no microfone era geralmente o contrarregra ou sonoplasta, que dava o 

sinal de luz e fazia o som conjuntamente. Então primeiro entrava a luz, e depois ele soltava o 

som junto. E esse movimento acontecia porque ele falava o movimento número um, que 

sabíamos que era lentíssimo e estava no roteiro. Era só falar o número do movimento da luz 

marcado no roteiro que a gente sabia como acertar na mesa. Por exemplo: movimento número 

tal o refletor acende a 30 graus, número dois a luz geral, e o número três a luz da plateia sai 

em resistência. Trabalhei anos e anos com essa mesa, uma sessão por dia de terça a domingo, 

duas no sábado, duas no domingo e às vezes, duas sessões nas quintas-feiras, quando tinha as 

matinês. E fiquei lá até o TBC praticamente acabar. Fui sonoplasta depois que saí, mas no 

TBC eu era mais operador de luz. E a gente aprendia vendo as pessoas trabalharem. No TBC 

quem fazia a sonoplastia e operava era o Sebastião Ribeiro. Antigamente não existia gravador 

de rolo, a sonoplastia era feita no disco. Você fazia uma gravação especial e o sonoplasta 

segurava o toca-discos antes de soltar a música. Tinha uma cartolina pendurada na frente do 

aparelho de som, e quando o ator dava a “deixa”, ele soltava o disco um segundo antes de 

entrar na faixa, o som saía em cima da “deixa”. Naquele tempo tinha que ser sonoplasta 

mesmo, não é como hoje, que é mais fácil operar com CDs.  

O sistema de som era composto por um amplificador, porque antigamente não existia 

o misturador, a mesa de som. Um amplificador duplo, com dois botões, para usar dois toca-

discos. Um botão aciona o toca-discos um, e depois misturava com o som do toca-discos dois. 

E assim por diante, mas era muito difícil usar os dois toca-discos ao mesmo tempo.  

Eu não me lembro da marca das caixas de som, e quando entrei em 1951 já existiam 

os equipamentos. Só para dar uma ideia, uma vez o Franco Zampari me convidou para criar 

um ruído no palco. Eu falei: ‘Que ruído você quer que faça, Franco?’. Então, peguei o 

amplificador, virei de cabeça para baixo, liguei um fiozinho nele, prendi com uma cola no 

cenário e falei para o ator: ‘Quando você chegar aqui, tem que por o dedinho aqui neste fio.’ 

Você sabe, quando você enfia o dedo numa entrada de um amplificador faz o ruído de um 

ronco. Pois bem, eu fiz este ruído sair naturalmente, sem precisar ser gravado. Peguei uma 

coisa bem caseira para fazer esse ruído, e quando ele pedia tinha que fazer.  
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O Franco Zampari me tinha como filho, queria pagar meus estudos. Daí eu achei que  

não devia aceitar, sei lá, devia estudar por conta própria, com os livros, revistas, de eletrônica. 

Livros de eletricidade. Fiquei estudando por conta própria. Nunca tive vontade de ir para a escola. 

Hoje em dia me arrependo, mas estou muito bem. Terminando minha vida aqui”.   

Renatinho seguiu executando luz e iluminação junto a diversos diretores e em 

diversos teatros, aportando sua experiência como autodidata. Um artista do palco curioso, 

estudioso, dedicado e generoso, sempre pronto a atender quem solicitasse seus conhecimentos 

técnicos. A partir de seu interesse pela parte elétrica, construiu muitas “gambiarras” de som e de 

luz para que os espetáculos não deixassem de acontecer. Assim como com quase todos os artistas 

de palco que iniciavam suas carreiras como técnicos autodidatas, a prática diária de Renatinho 

não foi diferente, e ele deixou legado a partir de sua experiência, relatando detalhes de várias 

produções que fizeram a história do teatro paulistano.  

Os depoimentos de Sebastião Ribeiro e Renato Pagliaro, diretores de cena e 

contrarregras, retratam a rotina de seus ofícios com informações relevantes sobre o 

funcionamento das técnicas introduzidas no TBC, considerado um dos teatros mais bem 

equipados tecnicamente à sua época. Depois dessa primeira fase de encenações e 

experimentações no TBC, os novos teatros e grupos teatrais aos poucos foram se estruturando 

para que os sons nos espetáculos fossem melhor utilizados, tanto nas questões técnicas como 

nas criativas, nas questões eletrônicas e acústicas de uma sala de espetáculos. Como vemos, 

vários fatos são reveladores para se desenhar o início da composição de um novo elenco de 

profissionais do teatro. Na primeira fase do teatro moderno paulistano, com as companhias e 

grupos amadores já existentes, são mencionadas canções tocadas por pequenas orquestras, 

porém no TBC surgiu uma inovação, com a produção de trilhas sonoras por meio de discos e 

de fitas de rolo. A chegada dos diretores estrangeiros, no pós-Guerra – com suas técnicas e 

elementos estéticos e éticos sendo transmitidos a todos que estavam naquele momento no 

TBC – foram fundamentais nessa mudança para o novo teatro brasileiro. Como diretor de 

cena, Sebastião afirma a importância de cada diretor na sua formação. Arquimedes Ribeiro 

como cenoténico. Aparecido André e Renatinho como iluminadores. Joel Jardim na 

contrarregragem, entre tantos outros.  

Se a sonoplastia no rádio aparece bem definida em sua função e execução, no teatro 

dos anos 1950 ainda se mostra incipiente. A tarefa de enunciar e descrever a trajetória do som 

no teatro – o que fazer, como fazer, quem faz – é como uma construção que vai se 
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consolidando ao longo do tempo. Daí a necessidade de recolher as narrativas de vida que 

recuperam essas histórias.  

Trata-se de tentar descrever a função do sonoplasta e o lugar da sonoplastia numa 

criação teatral e busca-se, ao mesmo tempo, estabelecer critérios para uma especialização, 

tanto técnica quanto artística, no campo da criação sonora de uma peça em cena.  

 

Trecho da entrevista com Renato Pagliaro realizada por Tunica Teixeira, em sua casa, 

em 2004.  

No ANEXO C encontra-se a entrevista completa e editada.38  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YR-cVv7n8QU  

O que se pode observar é que a precariedade, escondida pela noção de criatividade, 

também remete à ideia de subalternidade do profissional frente às outras posições técnicas no 

mundo do trabalho do teatro.  

Portanto, esses relatos de vida revelam como esses dois profissionais do TBC, que 

exerciam funções de diretor de cena e eletricista chefe, se relacionavam e também como eram 

“dominados” por produtores e diretores.  

Não era bem esse o quadro que despontava em outros espetáculos, de outras 

companhias, que passaram a fazer constar créditos e nomes para esses profissionais nos 

programas teatrais.  Na coleção de programas do pesquisador José Cetra Filho foi encontrado, 

num programa, a função “Sono Plasta”: em 1951, na peça Arlequim servidor de dois amos”, 

de Carlo Goldoni, com direção de Ruggero Jacobbi e sonoplastia do técnico de som Carlos 

Eteócles.  

 
38 Material digitalizado sob minha guarda, confiado em vida por Tunica Teixeira.  
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Figura 19: Programa do espetáculo Arlequim – Servidor de 
dois amos, no qual consta “Sono Plasta: Carlos Eteócles”. 
Acervo José Cetra Filho.  

  
E em 1953 foi localizado, no programa de teatro musical Adorei milhões, sob direção 

de Carlos Ladeira e Haroldo Barbosa, crédito para a sonoplastia do compositor e radialista 

Lourival Faissal.  

  
Figura 20: Programa do espetáculo Adorei milhões, no qual consta a sonoplastia de 
Lourival Faissal. Acervo José Cetra Filho.  
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Com esses dois programas, entre outros, podemos dizer que em São Paulo e no Rio 

de Janeiro, enquanto os sonoplastas surgiam nas rádios, também passavam a ser creditados 

nas encenações teatrais do início da década de 1950.  

  

4.3. Kurt Taterka   

 

  
Fig. 23: Kurt Taterka, criador da Taterka & Cia. Ltda. Fonte: Facebook. 

 

Kurt Taterka foi um engenheiro eletrônico nascido na Alemanha e que chegou ao 

Brasil por volta de 1950. Em 1952 começou a trabalhar num posto de serviços autorizados da 

empresa Philips, e depois passou a construir seus próprios equipamentos de som na fábrica 

que criou, a Taterka & Cia Ltda. Trabalhou ao lado do engenheiro eletrônico Alfredo Rohm, 

desenhando projetos originais de toca-discos, amplificadores, receptores, caixas de som e 

radiovitrolas. Com cerca de duzentos funcionários a empresa construía, montava e 

transportava seus produtos, além de cuidar da manutenção dos diversos modelos distribuídos 

para todo o Brasil.  

Kurt Taterka assumiu papel importante na indústria brasileira, contribuindo com 

novas tecnologias para equipamentos sonoros que possibilitavam boa audição das produções 

musicais em discos. Para os sonoplastas de rádio e principalmente do teatro esses 

equipamentos possibilitavam expandir suas criações sonoras, pois era possível obter melhor 

qualidade, tanto na reprodução dos discos como na distribuição das caixas acústicas.   

Em conversa entre a sonoplasta Tunica Teixeira e a pesquisadora teatral Maria 

Thereza Vargas, ao analisarem quase todos os programas dos espetáculos encenados no TBC, 

ambas relataram que nos créditos de alguns programas constava a nomenclatura  
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“Eletro acústica”, com o nome de Kurt Taterka. Esse relato despertou curiosidade, porque 

desconheciam a pessoa, e também porque o termo “eletroacústica” estava, naquela ocasião, 

principiando a surgir no vocabulário das artes sonoras. O nome Kurt Taterka apareceu em dez 

espetáculos do TBC. Em 1956 em Casa de chá do luar de agosto, Manouche, Gata em teto de 

zinco quente e Nossa vida com papai. E em 1957 em As provas de fogo, A rainha e os 

rebeldes, Rua São Luis, 27 - 8o andar, Adorável Júlia, Os interesses criados e A dama de 

copas (Pif-paf).   

  

  
Figura 21: Programa do espetáculo As provas de amor, do TBC, de 1957, onde consta o nome 
de Kurt Taterka ao lado do crédito “Eletro acústica”. Acervo Biblioteca Jenny Klabin Segall.  

  
Para localizar o surgimento do termo “música eletroacústica” recorro à pesquisadora 

e pianista Andréa Luísa Teixeira:39     

(...) é um gênero musical artístico que foi criado pela junção da “Música 
Concreta”, criada por Pierre Schaeffer, em 1948, com as experiências com 
filtros e oscilógrafos do compositor alemão Karlheinz Stockhausen. Ele 
observou que era possível conhecer com precisão as características de um 
som ou ruído, e produzi-lo sinteticamente. Nasciam então, os primeiros 
trabalhos definidores do que viria a ser conhecido por música eletroacústica.   
  

O artigo “60 anos de música eletroacústica (1948-2008)”, de Eloy Fernando Fritsch,  

descreve de que maneira foi introduzida a música eletroacústica no Brasil:   
No Brasil, as experiências eletroacústicas iniciam com o compositor Jorge 
Antunes, que constrói seus instrumentos e cria as primeiras obras eletrônicas 
em 1962. É bem verdade que antes, mais precisamente em 1956, o 

 
39 Teixeira, A. L. (2017). “Música eletroacústica – In Itinere”. Revista UFG, 9(1). Recuperado de 
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/48168  
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compositor Reginaldo de Carvalho torna-se o primeiro brasileiro a criar uma 
peça eletroacústica (FRITSCH, 2008, p. 1).40  
  

Por essa pesquisa podemos dizer que Kurt Taterka não estava relacionado à criação 

de música eletroacústica, mas que seu nome estava ligado aos equipamentos de som instalados 

como fontes sonoras das encenações no TBC. É bem provável que o termo usado tenha 

surgido para designar a sonorização do teatro, e não havendo outra palavra mais usual, foi 

escolhido no crédito o termo “Eletro acústica”. 

Em junho de 2021 realizei uma entrevista com ex-funcionários da fábrica Taterka, 

que descreveram os equipamentos de som criados e produzidos na fábrica.  Esses depoimentos 

somam-se ao relato do sonoplasta e diretor de cena Sebastião Ribeiro, que trabalhou no TBC 

no momento em que os equipamentos de som da Taterka chegaram àquele teatro, em 1952.   

Também encontrei o nome de Kurt Taterka na internet, numa página do Facebook de 

uma comunidade intitulada “Fãs de Taterka Eletrônica Vitrolas Valvuladas”. Essa página 

reúne histórias de ex-funcionários, catálogos de equipamentos eletrônicos, nomes de 

interessados em assistência técnica e fotos e filmes da época de funcionamento da Taterka 

Eletrônicos Ltda. Entrei em contato com o Sr. Adair Comarú, diretor técnico da produtora 

TVC – Televisão e Cinema Ltda, pertencente ao filho do Sr. Kurt Taterka, o empresário 

Dorian “Dodi” Taterka. Na conversa gravada, resgatei histórias da Taterka Eletrônica Ltda. 

com mais dois funcionários que trabalharam na fábrica por muitos anos, até o seu fechamento. 

Conversei, ainda, com o Sr. Alfredo Gomes dos Santos, nascido em Portugal em 1944, 

chegado ao Brasil com 8 anos de idade, e que aos 13 entrou para a fábrica, no dia 4 de 

fevereiro de 1958, no Largo do Paissandu. Saiu em julho de 1982. Entrou como office-boy, 

depois tornou-se montador, auxiliar de almoxarifado, almoxarife e, finalmente, comprador de 

materiais. O Sr. Sidnei Campelatto entrou na Taterka em 1973 e saiu em 1981. Ingressou 

como montador, técnico de eletrônica e elétrica, foi revisor e depois coordenador de 

assistência técnica.   

Iniciamos a nossa conversa com o tema dos teatros nos quais foram instalados os 

equipamentos de som da Taterka. Os entrevistados recordaram terem sido instalados no TBC, 

e possivelmente no Teatro Ruth Escobar, porém com os equipamentos de produção normais 

da fábrica, e nada montado especificamente para os teatros.   

 
40 Eloy Fernando Fritsch. 60 anos de música eletroacústica (1948-2008), Porto Alegre, 2008. Recuperado de  

https://www1.prefpoa.com.br/pwtambor/default_2nivel.php?p_secao=155&reg=22&pg=  
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Relataram, ainda, que em 1958 já produziam o “som hi-fi puro”, que chamavam de 

“vitrola”, com caixas acústicas já separadas, mas ainda com som monaural, e que o som 

estéreo surgiria dois ou três anos depois. Eram aparelhos de som de alta qualidade, com 

registros de marca de patente.  

A fábrica produzia tanto uma linha profissional como uma linha comercial, e as 

caixas de som exibiam um design diferente, com telas de arame que cobriam os alto-falantes e 

cabos de ligação coloridos. As “vitrolas” mais conhecidas eram a Audi 25, a Audi 8 e a Audi 

60. 

Os amplificadores estéreo eram o 555 e o 760, e depois foi lançado o 10-77, com um 

receiver acoplado.  O mais conhecido era o Aquarela, nome que mudou para Organon, e 

depois, com a linha transistorizada, para Transorganon.  

O engenheiro criador do “coração” dos equipamentos e de toda parte técnica era o Sr. 

Alfredo Rhon. O desenho do painel e das peças, além do acabamento, ficavam em geral sob a 

responsabilidade de Kurt Taterka. Eles tinham um excelente ouvido e utilizavam cerca de dez 

a trinta discos Long Play (LP) emprestados de lojas de amigos para testarem o som estéreo.  

Os mais usados eram Sons do espaço e o registro de um jogo de pingue-pongue no qual se 

percebia a passagem da bolinha de uma caixa para a outra.   

A Taterka foi contemporânea de fábricas como Gradiente, ABC e GE, bem como da 

Akai, a empresa japonesa que usava componentes importados – a caixa, o chassis e o 

transformador –, além de parafusos tão específicos que ninguém os conhecia. Já a Taterka 

começou a fabricar tudo, desde os parafusos. O painel, os móveis etc., tudo era nacional, e a 

empresa mantinha áreas de marcenaria, montagem e testagem.  

A produção era grande e distribuída para o Brasil inteiro. Nos áureos tempos, a 

Taterka fabricava por volta de 1000 a 1500 disc-jockeys por mês. Foi uma empresa cem por 

cento nacional numa época em que existia pouco estímulo à formação de técnicos em 

eletrônica.  

  
Fig.22: Alguns equipamentos produzidos pela fábrica Taterka Eletrônicos. Acervo Kurt Taterka.  
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Tais relatos mostram que no início da década de 1950 estavam surgindo no Brasil 

empresas brasileiras e estrangeiras, capazes de fornecer equipamentos de som com qualidade 

como fontes de transmissão de áudio para os teatros e as rádios. Uma revolução no mundo do 

áudio, que também beneficiou o trabalho dos sonoplastas.   

  

Capítulo 5. Tunica Teixeira: o fazer sonoro no teatro paulistano  

  

No começo da profissionalização da sonoplastia estava Tunica Teixeira, que não se 

apresentava como sonoplasta. Mas foi a partir dela que a sonoplastia começou a ocupar seu 

lugar na concepção do teatro paulistano. Tunica, uma sonoplasta de imensa popularidade, 

realizou trabalhos exemplares com vários artistas, em diversos espetáculos que marcaram 

época. Deixou um valioso legado, com mais de sete mil itens.  

Depois de sua morte recebi o seu acervo musical e cultural, que está sendo catalogado 

e ficará armazenado no CDT-USP (Centro de Documentação da USP), ligado ao LIM CAC-

USP (Laboratório de Informações e Memória do Departamento de Artes Cênicas), e criado 

com o objetivo de manter um centro de arquivamento de acervos, principalmente do teatro 

paulistano, utilizando o sistema de Base de Dados (SGA) do Laboratório. O LIM CAC surgiu 

em 1997 e é coordenado pela Profa. Dra. Elizabeth Azevedo. No acervo de Tunica Teixeira 

esse grande acervo de itens está dividido em fitas de rolo, fitas cassetes, DATs, MDs, LPs, 

CDs, filmes, livros, programas de teatro e eventos, documentos pessoais, artigos de revistas e 

jornais. O objetivo é digitalizar a maior parte desse acervo, para que sirva de fonte de pesquisa 

para interessados em conhecer a produção criativa de uma das mais importantes sonoplastas 

brasileiras, e que manteve consigo sua produção desde o início da carreira.  

É comum termos registros de textos dramatúrgicos, desenhos e fotos de figurinos e 

cenários, histórias de diretores, atores e atrizes, da arquitetura cênica e de processos criativos 

de encenações, mas é raro encontrar teses e textos sobre registros sonoros de artistas que 

fizeram e fazem parte da construção criativa de um espetáculo teatral. Esse é um caminho para 

a recuperação de tantos anos de histórias que não foram contadas às novas gerações, 

possibilitando que sejam conhecidos os processos de criação e os suportes fonográficos. Com 

base nesses relatos, pode-se perceber como se configuraram os princípios criativos para a 

composição de uma trilha sonora e a importância da interação com os outros profissionais 

envolvidos na encenação.  
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]  
Figura 24: Parte do Acervo Tunica Teixeira, com aproximadamente 280 
fitas de rolo. Foto: Acervo pessoal.  

  

Maria Antônia Ferreira Teixeira, mais conhecida como Tunica Teixeira, nasceu em 3 

de outubro de 1949, em Santos, no litoral paulista. Chegou à capital com apenas três meses de 

idade. Sua primeira formação educacional deu-se no Colégio Notre Dame41, das “freirinhas 

francesas”, como referia carinhosamente. Tunica costumava dizer que não fizera nem o 

científico nem o normal, mas fez o clássico. Não se formou para ser professora, mas, ao 

concluir seus primeiros estudos, em 1967, descobriu-se amante das artes. No Colégio Notre 

Dame aprendeu a editar jornais e programas de rádio, além de tocar piano e violão. Ela não 

imaginava ainda que alguns anos depois se tornaria uma das mais importantes sonoplastas do 

teatro paulistano.  

Tunica inicia sua formação artística ao ingressar na segunda turma do ECC-USP 

(Escola de Comunicações Culturais da Universidade de São Paulo), ainda localizada no antigo 

prédio do Liceu de Artes e Ofícios, na avenida Tiradentes, que hoje é ocupado pela Pinacoteca 

do Estado de São Paulo e que depois veio a chamar-se ECA-USP (Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo), quando se instala no campus da USP no bairro do 

Butantã. No difícil ano de 1968, a ECA é interditada, e, sem aulas, os alunos se encontravam 

nos corredores para discutir assuntos da atualidade. Foi quando Tunica conheceu o crítico 

Miroel Silveira42 , para o qual mencinou seu gosto pelo teatro e pela música. Também 

articulador cultural e professor, Miroel convida-a para participar das aulas na EAD (Escola de 

Arte Dramática), um local que poderia aproveitar seus estudos enquanto a ECA estava 

 
41 O Colégio Notre Dame foi fundado em 5 de fevereiro de 1942, idealizado pela Madre Saint Yves Poupon. Foi 
o primeiro empreendimento de ensino tradicional de referência na cidade de São Paulo, idealizado pelas Irmãs de 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Castres.  
42 Miroel Silveira (1914-1988), considerado um dos grandes renovadores do teatro brasileiro moderno, foi um 
importante diretor teatral, principalmente na década de 1950. Formado em Direito pela Faculdade de São 
Paulo, foi contista, teatrólogo, tradutor, ensaísta, crítico e autor de livros para crianças. Além de cinquenta 
anos de intensa vida artística, durante muitos anos foi professor da Escola de Arte Dramática e da Escola de 
Comunicações e Artes da USP. Faleceu em 1988, aos 73 anos.  
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ocupada. Tunica começa a frequentar todas as noites as aulas da EAD e deixa inconcluso seu 

curso de Rádio e TV na ECA.  

Foi nesse ambiente das comunicações e das artes que recebe de seus colegas o 

apelido de Tunica. Questionou porque não seria “Toninha”, e ouviu de um amigo que Tonica 

era o nome da mãe do personagem Pedrinho, no livro Reinações de Narizinho,43 de Monteiro 

Lobato. A partir de então adota como nome artístico Tunica Teixeira, em alguns registros 

escrito como “Tunika” Teixeira.  

Conhece Alfredo Mesquita44, fundador da EAD, de quem se tornou amiga e grande 

admiradora. É o início de sua paixão pelo teatro. Com seus novos mestres, começa a criar e 

operar as trilhas sonoras e a realizar as pesquisas sonoras para as montagens curriculares da 

EAD. Ela sabia lidar com gravadores de rolo, pois tinha um amigo e vizinho, Diogo Simonsen 

Santos, que tinha um aparelho Uher49, no qual “brincavam” de gravar diversos sons, e com 

eles editar e montar pequenas trilhas. A primeira turma que conheceu foi a chamada “Turma 

de Santos” – de Ney Latorraca, Carlos Alberto Riccelli, Jandira Martini e Carlos Alberto 

Soffredini. E também a “Turma de Sorocaba” – de Paulo Betti e Eliane Giardini. Tudo 

começou, para Tunica, quando uma colega da ECA, Sílvia Naves, gravou uma trilha sonora 

para um exame da EAD, dirigido por Terezinha Aguiar, e convida-a para operar o som. Do 

elenco de professores da ECA, tinha imensa gratidão pelos professores que lhe transmitiram a 

paixão pelo teatro, como Miroel Silveira, Renata Pallottini e Elza Cunha Vincenzo (que lhe 

ensinou a compreender profundamente um texto, dividindo-o em intenções, o que ajuda os 

alunos em geral a conceber trilhas sonoras para espetáculos teatrais). Do Departamento de 

Música, aprendeu com o pianista Caio Pagano e os compositores Gilberto Mendes e Willy 

Corrêa de Oliveira, além de José da Veiga Oliveira, este último crítico e conhecedor de boa 

música, que várias vezes abriu sua discoteca para que ela realizasse ali suas pesquisas 

musicais iniciais.  

Permaneceu na USP de 1968 a 1974, e durante esses seis anos, entre conversas 

calorosas pelos corredores com Alfredo Mesquita, participou de aulas de esgrima com o 

mestre Hugo e de aulas de voz e dicção com Mylene Pacheco.  

 
43 Trecho do livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato: “Nisto apareceu Narizinho, com uma carta para 
dona Benta trazida pelo correio. ‘Letra da sua filha Tonica, vovó́’, disse a menina. ‘Com certeza é marcando a 
viagem de Pedrinho’.” (1ª edicão, Ed. Itapuca, 2019, p. 33)  
44 Alfredo Mesquita (1907-1986) foi diretor e autor teatral. Fundou a Escola de Arte Dramática (EAD) em 1948, 
que desde 1968 está incorporada à Universidade de São Paulo. Mais conhecido como “doutor Alfredo”, foi um 
grande incentivador de jovens talentos e responsável direto pela formação de vários atores brasileiros. 
49 Uher é uma marca de gravador de rolo da década de 1960, de fabricação alemã.  
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Foi nesse cenário, depois de criar por volta de duzentas trilhas sonoras para os 

diretores que eram escolhidos para os exames de meados e de fim de ano da EAD, que ela 

acabou se profissionalizando, passando então a receber convites para trabalhar no teatro 

profissional.  

Em seu curriculum podemos destacar suas primeiras criações na EAD e no teatro 

profissional, em 1969:  

- García Lorca, poeta universal, coletânea de textos escolhidos por Renata Pallottini, 

direção de Terezinha de Aguiar, Grupo Rotunda. Apresentações nas escolas públicas de São 

Paulo - Realização: sonotécnica.  

- Guimarães Rosa - Veredas, direção de Terezinha de Aguiar, Grupo Rotunda, no Teatro 

Sesc Anchieta - Realização: sonotécnica.  

- O cão sem plumas, de João Cabral de Melo Neto; As casadas solteiras; Os dois, ou  O 

inglês maquinista e O juiz de paz na roça, de Martins Pena; Quebranto, de Coelho Neto, 

direção de Mylene Pacheco e Yolanda Amadei. Apresentação no recital de aproveitamento da 

1ª série da EAD - Realização: trilha sonora, sonoplastia e sonotécnica.  

- Os mistérios da missa, de Calderón de la Barca, direção de Maria José de Carvalho. 

Apresentação na EAD/ECA-USP - Realização: sonoplastia e sonotécnica.  

Tunica lembra que em 1971 assinou sua primeira trilha sonora como sonoplasta 

profissional, para o espetáculo Corpo a corpo, de Oduvaldo Vianna Filho, com direção de 

Antunes Filho. Apesar de ter já realizado algumas trilhas sonoras fora da EAD, como em 

1970, no Teatro de Arte do Teatro Brasileiro de Comédia, no monólogo A vinda do messias, 

de Timochenco Wehbi, com a direção de Emílio di Biasi, atuação de Berta Zemel e música de 

Walter Franco.  

Curiosamente, em 1973 Tunica, recebe um diploma do Conselho Estadual de Cultura 

(na época, Prêmio Governador do Estado), na categoria de “melhor cenotécnico” do teatro 

profissional pela melhor trilha sonora. Até então, a função de sonoplasta não era 

regulamentada oficialmente, pois em geral realizada pelo diretor de cena ou pelo contrarregra, 

que talvez, por falta de outro termo, denominaram “cenotécnico”.  
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Figura 25: Tunica Teixeira mostrando o Prêmio Governador de 
Estado da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, que 
conferiu diploma de “melhor cenoténico” para o teatro 
profissional de 1973. Acervo pessoal.  

  
Em 1975, Tunica trabalha como técnica de áudio no Sesc SP (Serviço Social do 

Comércio de São Paulo) em sua unidade Consolação, quando começa a estudar e atuar como 

operadora de som para alguns espetáculos profissionais em cartaz no Teatro Anchieta. Depois 

de substituir a atriz Denise Stoklos45 na operação de som do espetáculo Réveillon, com Regina 

Duarte e Ênio Gonçalves, Tunica ganha uma bolsa de estudos, oferecida pelo Sesc, para 

estudar som no palco, durante três meses, no curso Stage Sound and Electronic Music for 

Beginners, na Cockpit Arts and Workshop, em Londres, Inglaterra.  

Em 1988, ganhou o prêmio Bolsa Vitae46 e começou a traçar a história da sonoplastia 

no teatro paulistano, entrevistando vários artistas do teatro para escrever sobre a origem e as 

funções dessa profissão. Para o trabalho intitulado “A música e a sonoplastia no teatro de 

prosa paulistano: 1950-2000”, Tunica entrevistou maestros, compositores, diretores, 

sonoplastas e artistas como Paulo Herculano, Fauzi Arap, José Renato, Antônio Abujamra, 

Renato Pagliaro, Samuel Kerr, Raul Teixeira, Maria Thereza Vargas, Sebastião Ribeiro, 

Romário Borelli, Zero Freitas, Gianni Ratto, Júlio Medaglia, Yolanda Amadei, Aílton Graça e 

Fernanda Brancovic, entre outros. Assumi a função de dialogar com essa pesquisa e deixar 

registrado o cuidado e a dedicação que ela despendeu ao longo de 16 anos.  
 

45 Denise Stoklos é uma dramaturga, encenadora, coreógrafa e atriz brasileira. Em 2000, foi convidada pela 
Universidade de Nova York para ensinar seu método teatral "Teatro essencial", que visa obter o máximo de 
teatralidade com o mínimo de efeitos em cena.  
46 A Bolsa Vitae foi um convênio de cooperação que vigorou de 2006 a 2011 entre a Fapesp (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e a Vitae Brasil, instituição especializada no desenvolvimento de 
soluções inovadoras nas áreas de Educação, Saúde e Meio Ambiente, aliando tecnologia a metodologias 
transformadoras.  
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Tunica, que se considerava pesquisadora musical, diretora musical e sonoplasta, 

colaborou artisticamente em mais de trezentas trilhas sonoras para teatro, além de realizar 

trabalhos no cinema, em eventos festivos, na televisão e no rádio. Ampliou o conhecimento 

sobre sonoplastia, conferindo novo status para uma profissão que antes era vista meramente 

como técnica. Hoje, podemos dizer que a sonoplastia ganha um novo contorno, abrangendo 

diversas funções na composição de uma trilha sonora, tais como criação, pesquisa sonora, 

gravação, mixagem, sonorização e operação de som. Tunica foi responsável também pela 

formação de muitos técnicos e técnicas, aos quais ensinou, tanto para auxiliá-la como para 

dividir criações, ao longo de seus 48 anos de profissão.  

É comum observarmos que os sonoplastas apresentam outras facetas além de criarem 

música de cena. Como apontado anteriormente por Sebastião Ribeiro, um dos objetivos do 

sonoplasta é formar um acervo de discos particular, pela curiosidade e necessidade de ouvir 

todos os estilos de música. A pesquisa sonora é o seu ofício. Garimpar sons e músicas raras, 

ter discos ou CDs desconhecidos para selecionar as melhores músicas ou trechos, que um dia 

poderão tomar parte na construção de uma composição sonora. Por isso, com as raridades 

sonoras ou com as músicas de sucessos em sua discoteca, alguns sonoplastas tornavam-se 

excelentes DJs de festas particulares, ou mesmo de “baladas” das principais casas noturnas.  

Segundo Aline Meyer47, em depoimento ao autor tomado em 2019:  
(...) Ser DJ (disc jockey), para Tunica, também é uma de suas facetas. As 
festas e baladas conduzidas por ela são famosas há muito tempo. O seu  
conhecimento musical é tão profundo quanto abrangente. A perspicácia e o 
humor dão-lhe a desenvoltura necessária para atuar em qualquer ambiente e 
para qualquer público.  
  

Amante do rádio, Tunica também produziu alguns programas a partir do rico acervo 

que construiu ao longo da sua trajetória, bem como de seu vasto conhecimento sobre teatro, 

música e religião. Em 1996, produziu o programa matinal Marília Gabi Gabriela, na Rádio 

Eldorado FM. Em 2016, criou pela internet o programa de rádio Pode crer48, no qual produzia 

mensalmente o quadro Programa harmonia, que falava de paz e de religião através da música. 

Ainda pela internet, gravada para a Rádio Conexão BR, da Web, produziu e editou, em 2017 e 

2018, no Estúdio da SP Escola de Teatro, uma série de cinco programas de variedades 

voltados para as artes, intitulados Antes que eu me esqueça, com entrevistas recentes e inéditas 

de seu precioso acervo.  

 
47 Aline Meyer é sonoplasta e trabalha em trilhas sonoras para o teatro desde 1991.   
48 Instalado no site www.solidstateradio.com.br.  
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Na televisão, participou da direção musical das trilhas sonoras de diversos programas: 

Anarquistas, graças a Deus (1984), minissérie da Rede Globo; Castelo Rá-Tim-Bum (1994), o 

famoso programa infantil da TV Cultura; e também foi responsável pela direção musical de 

diversos documentários da série Repórter especial, da TV Cultura. Pelo episódio Avenida 

Ipiranga (1989), dessa série, recebeu menção honrosa do Prêmio Vladimir Herzog. Assinou a 

direção musical e a sonoplastia do programa Marília Gabi Gabriela, da CNT, em 1995; e, na 

Rede Bandeirantes, a direção musical das novelas Os imigrantes (1981) e Os adolescentes 

(1981).  

Em sua carreira ganhou vários prêmios, além do Prêmio Governador do Estado, 

citado anteriormente. As principais distinções foram quatro prêmios APCA (Associação 

Paulista de Críticos de Arte) e onze prêmios Apetesp (Associação dos Produtores de Teatro do 

Estado de São Paulo). Juntamente com Aline Meyer, em 1996, recebeu o Prêmio Shell de 

melhor trilha sonora para teatro pelo espetáculo Cenas de um casamento, texto de Ingmar 

Bergman, com direção de Vivien Buckup; e também o prêmio Apetesp de melhor trilha 

sonora para teatro infantil por Sherazade, direção de Francisco Medeiros. Em 1998, recebeu o 

Prêmio Shell de melhor trilha sonora pelos espetáculos Santidade, de José Vicente, e Caixa 2, 

de Juca de Oliveira, ambos dirigidos por Fauzi Arap.  

Aline Meyer, que trabalhou ao lado de Tunica e aprendeu com ela o ofício de 

sonoplasta, comenta numa entrevista inédita, concedida a mim no dia 1º de outubro de 2019:  

A Tunica era uma pessoa extremamente inteligente, atenta, curiosa, e de um 
conhecimento amplo sobre todos os temas, que foi adquirindo durante a sua 
vida, e, principalmente, um conhecimento musical que foi importante para a 
sua profissão.  
Ela conhecia muita coisa. Quando trabalhava numa peça de teatro era muito 
rápida para detectar o que precisava ser dito com o som, ou o que não 
precisava ser dito, ou o que o texto tinha que dizer com o som ou com a 
palavra. Essa habilidade e percepção do som para revelar ou justamente 
esconder algo do texto era uma das qualidades artísticas da Tunica. 
Descobrir os subtextos, as coisas não ditas de um texto, ela conseguia 
perceber isso, e sabia expressar por música, som ou ruído como ninguém. E 
essas descobertas vinham muitas vezes com as conversas, e com muito 
ensaio com os diretores dos espetáculos, de coisas do texto que eles não 
tinham percebido.  

Tunica não era compositora, mas tinha um universo sonoro de composição  
riquíssimo, e tudo que ela podia criar com esses sons, que tinha na cabeça, 
ela criava. Era alucinada na realização do que chamava de “cenário sonoro”, 
a construção de grandes paisagens sonoras, numa narrativa que fosse contada 
pelo som. A outra habilidade era compor suas trilhas sonoras baseada no 
texto, tanto do teatro dramático como da comédia. Ela percebia exatamente 
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os momentos quando um efeito, uma música, um ruído podiam fazer parte da 
narrativa com as intervenções, as ilustrações sonoras, ou quando desejava 
enfatizar algum elemento do texto ou da cena.  
Era muito criteriosa, e as noções de ritmo de um espetáculo faziam parte de 
suas qualidades nas suas trilhas sonoras. Ela ensinava assim: aqui você está 
acelerando o espetáculo, aqui você está ralentando, aqui você vai fazer uma 
‘barriga’ com o som. Se movia dentro do texto como um maestro regendo 
sua orquestra. Uma pesquisadora incansável.  
Ela ouvia suas composições de manhã, ouvia de novo à tarde, ouvia duas 
vezes, ouvia tomando café, ouvia enquanto falava no telefone, ouvia, ouvia, 
ouvia. Ela não parava de retocar. No tempo das gravações no gravador de 
rolo, cada vez que a gente tinha que regravar algum detalhe que desejava 
mudar era uma encrenca, mas com as gravações digitais ficou mais divertido 
e rápido.  
  

Em entrevista concedida à Rádio USP para o programa Radioatividade, Tunica legou 

ensinamentos aos que desejam seguir a profissão de sonoplasta:  

Para ser sonoplasta de teatro é preciso fazer vários cursos sobre som e teatro 
e depois saber misturá-los. O que você tem de saber mesmo é sobre teatro, 
nem é muito sobre música. Como é um outro tipo de linguagem, é uma outra 
maneira de compor música. Não adianta um profissional ser um grande 
arquiteto, pois de repente ele não vai ser um bom cenógrafo. Uma pessoa 
pode ser um compositor, um músico ou um técnico com vários 
conhecimentos de instrumentos e equipamentos, mas o problema não são as 
habilidades individuais de cada um. Técnico você tem, músico você tem, o 
problema é você saber que música, que efeito você põe para compor sua 
trilha sonora. Para fazer isso, você tem que ver muito teatro, trabalhar muito 
em teatro. A coisa não é a música, a coisa é o teatro. Então, para esse tipo de 
formação você tem que gostar primeiramente de teatro. Assistir muito teatro. 
Ver cinema também, que é uma relação meio perto dessa produção musical 
que ocorre no teatro, assim como fazer trilha para novela, que é outra coisa, 
bem diferente. Em geral, nas criações de uma trilha sonora de uma peça diz-
se que o diretor interfere na escolha das músicas. Interfere e não interfere, e 
às vezes, quando não chegamos perto do que o diretor quer, você faz uma 
pesquisa maior. No estudo do texto e da cena você tem várias opções de 
música, e [então] vai descobrindo o que o diretor quer durante os ensaios da 
peça, quando ele começa a expressar seus desejos, “neste momento, eu quero 
assim, e neste outro, imagino assim”, e na terceira vez que ele expressa uma 
palavra ou indica uma referência, aí você já tem uma linha de trabalho.  
  



   103 

 
  

Figura 26: Roteiro musical de Tunica Teixeira para a peça A flor do 
meu bem querer, de Juca de Oliveira, datado de 29 de maio de 2003. 
Acervo Tunica Teixeira.  

  

Atualmente a sonoplastia no teatro enriqueceu-se, com suas funções estabelecidas e 

reconhecidas graças ao legado de Tunica. Sua generosidade, inteligência, humor, paciência, 

sensibilidade, curiosidade e conhecimentos sobre todos os assuntos em torno da cultura fazem 

com que seu trabalho tenha a qualidade de sua paixão pela música e pelo texto. Sou muito 

grato a Tunica, e sigo seus passos para contribuir na formação de novos sonoplastas e na 

criação de minhas trilhas sonoras. Os ensinamentos que recebi dessa mestra, e que me 

despertaram para o teatro, constituem a base da minha formação como sonoplasta.  

Tunica Teixeira faleceu no dia 6 de julho de 2019, aos 69 anos, em sua casa. E deixa 

um legado para história da sonoplastia no teatro, que somente agora começa a ser escrita.  
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Figura 27: Entrevista com Tunica Teixeira em sua casa, no dia 5 de setembro 
de 2018. Acervo pessoal.  

  
Trecho de entrevista com Tunica Teixeira por Raul Teixeira, em 5 de setembro de 2018.   
No ANEXO D encontra-se a entrevista completa e editada.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nfKdZenAUMs   
  

  

Capítulo 6. Considerações acerca da sonoplastia e do sonoplasta  

Para o sonoplasta é fundamental saber diferenciar entre “som” e “áudio”, e, nesse 

sentido, considerando que a sonoplastia é um conjunto de relações plurais entre texto, atuação, 

som e imagem, e que a função do sonoplasta é produzir e ordenar a criação do som –elemento 

intimamente ligado à questão da escuta e que tangencia o campo das emoções –, o estudo do 

som constitui um campo fundamental para o desenvolvimento individual desse artista. A partir 

desse contexto, instituiu-se o conceito de sonologia, ou seja, o campo de estudos do som por 

meio das ciências humanas, englobadas aí a música, a arte sonora, a antropologia, as artes 

visuais, as artes da cena, a literatura, a arquitetura, a história e a sociologia, bem como os 

estudos de mídia e os estudos de gênero, utilizando-se disciplinas como acústica, eletrônica, 

informática, composição e psicoacústica, entre outras. Trata-se de estudos que complementam 

o trabalho do sonoplasta de teatro, desde o estágio em que esse profissional passa a 

dimensionar a si mesmo como um “ser sonoro”, com uma escuta ampliada e com bases 

formativas sólidas, conectadas às mais diversas visões de mundo, a fim de que ele se torne um 

artista criador.  
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O Prof. Fernando Iazzeta comenta:49 

Embora no Brasil seu emprego seja recente, o termo ”sonologia” já designou 
algumas iniciativas independentes. O termo apresenta forte parentesco com um 
campo de estudos novo denominado sound studies, numa referência explícita aos 
cultural studies que se estabelecem especialmente no meio acadêmico anglo-
saxão a partir dos anos de 1970. Embora sonologia e sound studies tenham o som 
como objeto central, a sonologia esteve voltada para aspectos mais tecnicistas da 
produção musical (música eletroacústica, desenvolvimento e aplicação de novas 
técnicas e tecnologias à música, computação aplicada à música, acústica musical 
e psicoacústica). Por sua vez, os sound studies tendem a tomar o som num 
sentido que transcende a música. (IAZZETTA, 2014, p. 1) 
 

O mesmo estudioso esclarece o seguinte: 
 
O território [da sonologia] não se restringe à música, mas envolve tantas outras 
manifestações que gravitam, se confrontam ou mesmo guardam pouca relação 
com ela, como as artes sonoras, as paisagens sonoras, as questões de escuta, a 
configuração acústica dos ambientes, os modos de produção sonora e suas 
relações com os gestos, as dimensões cognitiva, cultural e comunicacional do 
som, as relações entre som e imagem (IDEM,p. 2).  
Assim, o som descreve um campo, um território amplo, que é dominado por 
conceitos, sensações, memórias e impressões que circundam em torno dos 
fenômenos acústicos, mas que vão muito além deles. Fora disso, a existência do 
som é ínfima, reduzida ao seu caráter oscilatório e de energia acústica.  
Os estudos do som emergem, enquanto disciplina, desta nova configuração, na 
qual, ao mesmo tempo em que nos tornamos mais e mais imersos num caldo de 
sonoridades, também criamos ferramentas que podem ser diretamente aplicadas 
ao fenômeno sonoro. (IBIDEM) 
 

De uma maneira mais simplificada e técnica, e com propósito mais didático, podemos 

afirmar que do ponto de vista da sonoplastia o “som” pode ser toda a produção sonora 

realizada acusticamente, quando um objeto ou uma fonte sonora é posta a vibrar e provoca um 

estímulo físico no ar capaz de chegar a nossos ouvidos sem interferência eletrônica, por 

exemplo o canto de um pássaro ou as cordas de um violão. Quanto ao termo “áudio”, do ponto 

de vista da sonoplastia é empregado quando um microfone, por exemplo, converte as ondas 

sonoras (ondas de pressão de ar) em um sinal elétrico analógico (áudio), que pode passar por 

um processo de manipulação eletrônica, seja numa mesa de som ou num computador. Para 

que ocorra o processo inverso, um alto-falante é usado para converter o sinal elétrico 

analógico numa onda sonora. Dessa maneira, os sons que escapam dos alto-falantes ou dos 

 
49 IAZZETTA, F.  Entre a pesquisa e a criação: a experiência dentro da sonologia. São Paulo:  XXIV Congresso da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – Universidade de São Paulo – iazzetta@usp.br, 2014. 
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fones de ouvidos são chamados “áudio”. Portanto, o “som” está relacionado a toda produção 

realizada acusticamente “ao vivo”, seja por voz, canto ou corpos dos atuantes; ou pelos efeitos 

sonoros produzidos no palco ou na coxia; ou, ainda, pelo conjunto de músicos de uma 

orquestra que emite sons acusticamente. E quando ouvimos o som que sai das caixas 

acústicas, ou dos fones de ouvidos, após passar por qualquer processo de manipulação sonora, 

chamaremos a isso “áudio”.  

O sonoplasta de teatro é, também, aquele que cuida de toda produção e reprodução do 

som ou áudio produzido em cena. É, ainda, um especialista que modifica e transforma o 

áudio, com conhecimentos específicos para criar os sons desejados, aplicando para tanto os 

diversos parâmetros dos diversos processadores de áudio, tais como equalizadores, reverbers, 

compressores, gates etc. Para isso, o sonoplasta precisa desenvolver um treinamento de 

escuta, a fim de identificar as diversas nuances sonoras, relacionadas às propriedades físicas 

do som – altura, intensidade e timbre, por exemplo. A altura está relacionada com a frequência 

(um som grave, médio ou agudo); a intensidade com a percepção de audibilidade (um som 

baixo ou alto, fraco ou forte), e o timbre permite diferenciar um instrumento do outro pela 

percepção da forma de onda de cada instrumento.  

Segundo Rafaella Uhiara50, em seu texto “Sonoplastia: termo em desuso?”:   
 
A língua portuguesa – diferentemente do francês, do espanhol e do inglês, 
por exemplo – conta com um termo para definir o “conjunto de sons de um 
espetáculo”. “Sonoplastia” – palavra de origem grecolatina, bastante 
coerente com o conjunto do léxico teatral – transcende a esfera do jargão 
teatral e é reconhecida pelos principais dicionários normativos do idioma. 
Assim o define o Dicionário Houaiss:  

   substantivo feminino  
Rubrica: indústria fonográfica, radiofonia, teatro, televisão.  
1. atividade artística e técnica que usa recursos sonoros (música, ruídos, 

efeitos acústicos etc.) em espetáculos teatrais, filmes, programas de rádio 
e televisão etc.; sonotécnica; 2. o conjunto de efeitos sonoros utilizados 
em uma produção teatral, cinematográfica, radiofônica ou televisiva; 3. 
reconstituição de ruídos que acompanham a ação; contrarregra (rád), 
contrarregragem; 4. o conjunto das atividades de equalização e edição de 
sons provenientes de vários canais, em programas de rádio e televisão, 
trilhas sonoras, gravações fonográficas etc. Etimologia: son(o)- + 
plastia.” (UHIARA, 2013, p.48).   
  

 
50 Rafaella Uhiara graduou-se pela Universidade de São Paulo e fez mestrado e doutorado em 
Estudos Teatrais pela Universitè de la Sorbonne Nouvelle. Texto publicado na revista A(L)berto 
(São Paulo: outono de 2013, p. 48).  
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Interessa, aqui, notar a definição de sonoplastia como atividade artística e técnica que 

utiliza os sons emitidos pelas músicas, ruídos e efeitos sonoros para transmitir um significado 

relacionado ao texto ou à imagem da cena de forma que contribua para suscitar percepções 

sensoriais captadas pelo ouvinte. Esta construção vai depender da encenação que orienta a 

condução sonora da cena como um elemento poderoso de representação do texto e da 

imagem. Várias são as definições sobre sonoplastia e sonoplastas encontradas em livros, 

artigos, de revistas e jornais, vídeos, programas de cursos especializados, dicionários e na 

internet. Definições que podem auxiliar ou, ao contrário, confundir quem deseja conhecer com 

mais detalhes todas as funções relacionadas à atividade e ao profissional que a exerce. Entre 

elas podemos citar A sonoplastia no teatro, do encenador Roberto Gill Camargo, de 1986:  

A sonoplastia é ao mesmo tempo uma técnica e um processo de criação. 
Como técnica, a sonoplastia é a parte encarregada da percussão dos efeitos 
sonoros durante o espetáculo. Envolve o uso de aparelhos eletrônicos, 
instrumentos, músicos, operadores de som. Como processo de criação, a 
sonoplastia envolve diversas etapas como: pesquisa sonora, seleção e 
ordenação de material, elaboração de trilha sonora, etc. A sonoplastia é uma 
técnica que implica em processo de produção e difusão do som 
(CAMARGO, 1986, p. 9).  
  

Dez anos depois é publicado, em português, pela editora Perspectiva, o Dicionário de 

teatro, de Patrice Pavis (1996), que define:    

A sonoplastia é uma reconstituição artificial de ruídos, sejam eles naturais ou 
não. A sonoplastia deve ser distinta, ainda que nem sempre isso seja tarefa 
fácil, da palavra (em sua materialidade vocal), da música, dos resmungos e 
sobretudo, do ruído gerado pela cena. Trata-se do “conjunto dos 
acontecimentos sonoros que entra na composição musical”.   
  

Em Música de cena (1999), o músico e compositor Lívio Tragtenberg ressalta que a 

chamada música aplicada ou trilha sonora designa genericamente a música de cena. Menciona 

raramente o termo sonoplastia, exceto, por exemplo, ao descrever a música de cena para uma 

montagem da tragédia Otelo, de Shakespeare:  

Mas o que é mera sonoplastia? É quando um som inserido na cena não sofre 
nenhuma interferência do compositor e nenhum deslocamento em relação ao 
seu contexto natural. Ou seja, nem a própria escolha desse som apresenta 
uma intenção qualquer com relação ao seu uso que não seja a ilustração 
(TRAGTENBERG, 1999, p.91).  
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No livro Som e cena (2001), uma continuação de A sonoplastia no teatro, Roberto 

Gill Camargo enfoca a história e a forma de utilização som por grandes encenadores, como 

Stanislávski, Antonin Artaud e Bertold Brecht, entre outros.  

Curiosamente, no Dicionário  do teatro  brasileiro: temas, formas e  conceitos, 

editado em 2006 sob a coordenação de Jacob Guinsburg, João Roberto Faria e Mariângela 

Alves de Lima – obra que, de acordo com a nota prévia incluída na publicação, foi concebida 

para ser não somente um dicionário de termos técnicos, mas uma história do teatro por 

verbetes, com ênfase na dramaturgia e na encenação –, não há verbetes sobre sonoplastia e 

iluminação, embora ali constem entradas sobre cenografia e cenotecnia. No entanto, tais 

funções são imprescindíveis às narrativas dos espetáculos. Em 2015 a mesma editora publicou 

o Léxico de pedagogia do teatro, com organização de Ingrid Dormien Koudela e José Simões 

de Almeida Junior, além da colaboração de professores de sonoplastia da SP Escola de Teatro, 

incluindo um verbete sobre sonoplastia que merece ser ampliado e atualizado.  

No verbete “sonoplastia” dessa obra foram descritas as funções do sonoplasta e da 

sonoplastia delineando-se os fundamentos da profissão e do profissional segundo os 

conhecimentos práticos e teóricos da época da publicação:  

Sonoplastia” (latim sono, som + grego plastós, modelado) é um termo 
exclusivo da língua portuguesa, que surgiu na década de 1960 com o teatro 
radiofônico, para definir a reconstituição artificial dos efeitos sonoros que 
ilustram, narram ou descrevem a ação do texto falado por meio da recriação 
de sons da natureza, de objetos e animais, ou por meio da invenção de sons 
novos, inexistentes em nossa experiência cotidiana. Os sons – por exemplo, a 
casca do coco para representar cavalos galopando, portas rangendo etc. – 
podiam ser realizados “ao vivo” ou manipulado por discos de efeitos, 
mixados nos diálogos dos locutores com o objetivo de criar uma ação 
dramática. Quem realizava esse trabalho era o sonorizador, (sonoplasta) 
auxiliado pelo contrarregra e pelo operador de som. No Brasil, a prática da 
sonoplastia transcendeu a esfera radiofônica e ocupou lugar também no 
teatro, na televisão, no cinema e mais recentemente nas mídias digitais. 
Tendo sido associada ao meio de produção (discos e objetos manipulados ao 
vivo), o termo sofre grande resistência para ser incorporado fora do meio 
radiofônico, ainda que o raciocínio essencial que o define seja o mesmo para 
qualquer área ou meio de produção.  
No teatro, a sonoplastia é um dos elementos da equipe de criação, como a 
cenografia, figurinos, a iluminação e a atuação. O sonoplasta colabora com o 
diretor ou encenador estudando e criando as possibilidades sonoras de um 
espetáculo. Explora elementos de expressão da esfera sonora não verbal e 
musical que traduzem aspectos do mundo ficcional, podendo por vezes 
substituir cenários, objetos, ideias ou mesmo personagens. Tendo em vista a 
necessidade de manipulação de músicas e sons em tempo real, e ao vivo, o 
sonoplasta é em algumas ocasiões um performer que integra a cena. Todo 
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esse trabalho requer desse profissional, além de sensibilidade e 
conhecimento artístico, domínio da tecnologia (KOUDELA; ALMEIDA 
JÚNIOR, 2015, pp. 161-164).   

  

Já o Dicionário da performance e do teatro contemporâneo, de Patrice Pavis, ressalta 

que o som no teatro pode se constituir uma dramaturgia sonora:  
Durante muito tempo negligenciado pelos teóricos e, às vezes, pelos 
praticantes da cena, o som no teatro torna-se enfim objeto de estudos sérios e 
de realizações bem sucedidas. Estaremos talvez em vias de descobrir o som e 
aquilo que distingue o ruído, a música, a palavra e o silêncio?  
(...) Não basta estudar a função da música ou da sonoplastia em um 
espetáculo, nem muito, mas as técnicas de produção do som ou da 
sonorização da voz ou, ainda, a fabricação da trilha sonora. Convém, agora, 
como sugere Daniel Deshays, cruzar campos diversos como a música, o 
cinema, o teatro ou os novos domínios como a programação por computador, 
os videogames etc. É, pois, a escritura sonora que deve nos ocupar: não tanto 
o som que acompanha o teatro quanto o som que constitui em uma 
dramaturgia sonora. Mas como criar uma performance que cruza as 
diferentes matérias (textual, visual, gestual, musical, vocal e sonora) para 
produzir um gênero ainda inédito?... a dramaturgia sonora proporciona ao 
teatro (e não somente à opera ou ao teatro musical) uma nova saída. 
Concedendo seu lugar ao ruído, como outro som organizado, da música e da 
palavra, ela rompe as fronteiras tradicionais entre as diferentes artes cênicas 
e performativas. Ela outorga ao espetáculo uma profundeza sonora e rítmica 
que a escritura cênica reservava outrora à visualidade (PAVIS, 2017, pp. 
304-307).  
  

Esses são os livros que considero os mais usuais sobre som no teatro, com verbetes 

específicos sobre a sonoplastia. Foram colocados em ordem cronológica de publicação para 

evidenciar, justamente, a diversidade de concepções sobre o tema.  

Segundo alguns, o sonoplasta de teatro é um criador ou um técnico, enquanto outros o 

definem como um “ilustrador sonoro”, ou, como quer Daniel Deshays, “a sonoplastia é uma 

escritura cênica que constitui uma dramaturgia sonora”.  

Os termos para definir a sonoplastia e o fazer do sonoplasta variam incessantemente, 

mas pouco se fala da função do som como elemento criador de sentidos e emoções.  

Com as novas expressões artísticas, sejam presenciais ou digitais, e com o 

crescimento exponencial das evoluções tecnológicas, esse “artista do som” se diferencia pelos 

desafios e pela importância que o som adquire em cena, inter-relacionado com todos os 

criadores, somando e dividindo, atuando, coordenando, supervisionando o que pode vir a ser 

uma composição sonora para um espetáculo de teatro, principalmente no palco.  
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Hoje os verbetes sobre sonoplastia como os acima citados encontram-se em parte 

desatualizados, uma vez que a prática, e consequentemente as funções, evoluíram devido aos 

progressos tecnológicos. Nesses livros as definições são insuficientes para delinear as 

atividades atuais.  

 

 6.1. As diversas nomenclaturas para o profissional que produz som para o teatro  

  

Nas fichas técnicas de créditos dos programas de teatro que se encontram no site do 

CDT-USP (Centro de Documentação Teatral) estão relacionadas por volta de setenta 

denominações relativas à música e ao som para espetáculos teatrais, tais como “diretor 

musical”, “construção de instrumentos” e “execução de efeitos sonoros”, entre outras.51  

Isso denota que a tarefa de criar o som para teatro é muito mais complexa do que 

simplesmente copiar e colar trechos de música.  

Nas fichas de programas de espetáculos do Teatro de Arena, por exemplo, aparecem: 

“Música e danças: reminiscências africanas”, ou ainda, de uma maneira mais detalhada bem 

explicada: “Músicas do século XVII selecionadas e executadas por Cláudio Petraglia”. Às 

vezes constavam, nos agradecimentos, as colaborações na trilha sonora com o nome de 

fornecedores de equipamentos de som, ou ainda como “ruídos” ou “aparelhagem de som: 

Rádio Pan”, “Largo do Paysandu 51” etc.  

Devido à multiplicidade dos afazeres sonoros e musicais e à sobreposição de funções, 

tarefas e competências, torna-se difícil nomear, e igualmente difícil definir, as 

responsabilidades daqueles que trabalham com a música no teatro. Quais os nomes realmente 

adequados para cada uma dessas funções?  

Não podemos deixar de reafirmar, neste ponto, que, ao lado do diretor, esses 

profissionais são também criadores do espetáculo, contribuindo artisticamente para que a 

história a ser contada receba outras leituras, que ampliam a compreensão do que se pretende 

transmitir. O teatro que conhecemos hoje talvez não necessite de um texto escrito pelo 

dramaturgo, mas requer pelo menos um roteiro de ações. Na construção dramatúrgica é 

possível contar com a colaboração de muitos profissionais, tais como sonoplastas, cenógrafos, 

figurinistas, iluminadores, cenotécnicos, aderecistas e visagistas, entre outros presentes nas 

três etapas fundamentais: criação, execução e operação. Evidentemente, todas essas funções 

 
51 A lista dos demais nomes se encontra no Anexo E.   
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podem ser exercidas por uma só pessoa, mas cada área de atuação conta com seus 

profissionais específicos. Enquanto existir teatro em palco italiano, como na maioria dos 

espetáculos apresentados em São Paulo nos anos 2020, quase sempre será necessária a 

participação desses profissionais, e, portanto, é importante registrar como eles atuam.  

Na maioria das vezes, o diretor é o criador do espetáculo. Ele imagina o que vai 

acontecer dentro do palco e aponta caminhos para os seus colaboradores. Nos grupos teatrais 

que trabalham de forma colaborativa todos os envolvidos na montagem são também criadores, 

artistas que contribuem para definir os caminhos estéticos da encenação.  

No caso das criações musicais pode haver um diretor musical, um sonoplasta, um 

artista sonoro, um engenheiro de áudio, um sonorizador e também um operador de som. 

Todos esses profissionais terão a responsabilidade de conceber artisticamente a parte sonora e 

musical do espetáculo. Se o espetáculo precisar de música original, o diretor musical ou o 

sonoplasta poderão fazê-la, ou contar com a parceria de maestro, compositor, arranjador ou 

músico para criar e executar. Pode ser necessário, ainda, ensaiar alguns atores para cantar, ou 

mesmo formar um coral; nesse caso, o ensaiador terá que contratar um pianista ensaiador para 

acompanhar os ensaios, ou ainda ensinar aos atuantes o truque de segurar um instrumento para 

tocar poucas notas ou simplesmente dublar. As funções se desdobram, e cada vez mais vão 

surgindo especialistas para executar tarefas específicas.  

Em resumo, as nomenclaturas sobre as funções que se entrelaçam para a produção de 

uma trilha sonora tornaram-se ainda mais complexas, devido, principalmente, ao avanço da 

tecnologia. Neste caso, chamo “tecnologia” a utilização de ferramentas e aparelhos utilizados 

para a manipulação e criação de sons, entre os quais incluo microfones, mesas de som, caixas 

acústicas, computadores, interfaces, softwares e hardwares além de uma infinidade de cabos e 

conexões, que são as ferramentas tecnológicas de trabalho para aqueles que desejam trabalhar 

com áudio.  

Em princípio não haveria um único criador de música para teatro e todos os 

envolvidos podem eventualmente trazer referências, os seus gostos musicais, aquela música 

que algum dia chamou sua atenção ou que ressoa no subconsciente. Das indicações de um 

dramaturgo, que algumas vezes aponta no texto a música ou o som referencial, ao diretor que 

imagina uma cena com determinada música, e aos atores que opinam e se sentem aptos a 

trazer suas músicas favoritas, tudo vale nesse momento de “caos criativo”, uma vez que o ato 

da criação é realizado em conjunto. A função do responsável pelo som é juntar todos esses 

elementos, vindos de todos os lados, e elaborar uma interligação, para conferir uma unidade 
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sonora. Cada pessoa ouve o som de um jeito, com intensidades, frequências e timbres que 

podem determinar, para cada um, se é bom ou ruim, se é agradável ou desagradável, se é alto 

ou baixo. Porém, o desfecho final de todos esses elementos sonoros permanece nas mãos e 

nos ouvidos do sonoplasta, do diretor musical, do artista sonoro, do ator ou do operador de 

som, que, no palco, no fundo da plateia ou na coxia do teatro controlam o que chegará aos 

ouvidos e ao corpo do espectador. Na construção realizada por esse especialista coexistem 

técnica, pesquisa, estudo e método.   

O termo “trilha sonora”, ou “banda sonora”, surgido no cinema sonoro norte-

americano, refere-se à linha indicadora do som gravado numa parte do rolo de celuloide, que é 

inserida junto à imagem. Sobre esse conceito, no teatro consta habitualmente nos créditos de 

programas a “trilha sonora original”, que se refere a uma música criada ou composta 

especialmente para um espetáculo; e “trilha sonora” refere-se a uma trilha adaptada, criada por 

meio de trechos de músicas selecionadas a partir de músicas pré-gravadas, encontradas em 

discos, na internet ou em outras fontes. “Trilha sonora” não é a definição de quem faz, mas 

daquilo que é feito. Segundo registrou Marcos Chaves num artigo:  

Em uma das principais premiações teatrais no Brasil, o Prêmio Shell de 
teatro, no Rio de Janeiro e São Paulo, são contempladas, em cada cidade, 
nove categorias: ‘autor, diretor, ator, atriz, cenógrafo, trilha sonora, 
iluminador, figurinista e categoria especial. As indicações cabem a um júri 
formado por especialistas convidados’ (SHELL, 2010). Podemos notar que 
fora a categoria especial, as outras estão com título referente ao profissional 
da função, e não se premia figurino, e sim o figurinista, não se premia o 
cenário, e sim o cenógrafo... Exceto na categoria trilha sonora. Seria essa a 
função do profissional? Sabemos que não, pois ninguém é trilha sonora, mas 
percebemos que há indefinição ou uma abertura muito grande no termo.52   
  
 

Em pesquisa realizada a partir das premiações do Prêmio Shell e APCA,53 pode-se 

constatar que a autoria da música no e para o teatro é, ainda, uma questão em aberto. Para 

melhor entendimento, consultar o ANEXO F. 

  

 

 

 
52 Artigo “Trilha sonora ou não: eis a questão”, publicado por Marcos Chaves, ator, diretor, músico e compositor 
do Grupo Farsa (Porto Alegre, RS), para a Revista do VI Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes 
Cênicas.  
2010. Texto retirado do site: http://www.portalabrace.org.  
53 Ver no ANEXO F os nomes dos artistas comtemplados com as premiações do Prêmio Shell e do Prêmio APCA.  
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6.2. O nome das coisas: quem cria e quem faz  

  

Para uma maior compreensão da complexidade da sonoplastia em teatro, torna-se 

necessário entender a distribuição de tarefas e competências de toda a equipe. Trata-se, 

portanto, de descrever o lugar e a função de quem cria, e o lugar e a função de quem grava e 

finaliza, bem como de quem executa as diversas etapas da construção do som em cena, e 

também de reforçar que elas se encontram interligadas, podendo atuar em cadeia ou 

isoladamente.  

A partir da prática e da experiência, podemos organizar as tarefas e competências 

necessárias dos profissionais que trabalham no espaço cênico, especificamente no palco. 

 

 
 

 
 

 

Figura 28: Organograma dos diversos artistas que atuam em espetáculos teatrais. A partir desse quadro 
pode-se definir as funções e as competências dos profissionais, bem como a sua atuação na montagem da 
música de cena. Podemos observar no organograma que a função do diretor geral pode aparecer tanto no 
sentido horizontal quanto no vertical. Sendo que no horizontal ele atua como diretor geral num processo 
colaborativo de criação, e no vertical sua atuação é mais hierárquica.  
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SONOPLASTA 
DIRETOR MUSICAL: maestro, compositor, músico, 
artista sonoro etc 

ENGENHEIRO DE ÁUDIO 
ENGENHEIRO DE SOM 
TÉCNICO DE SOM  

 
DESIGNER SONORO OU SONORIZADOR OPERADOR 
DE SOM 

OPERADOR DE SOM 

 

 

Figura 29: Organograma de quem cria e de quem faz música de cena.  

  

Sonoplasta é um criador e fazedor de sons. Ele deve ter algum repertório musical e/ou 

afinidades com algum instrumento sonoro. Competência para manipular aparelhos eletrônicos 

sonoros de gravação, edição e reprodução do som. Pode ou não ser músico. Deve possuir 

afinidades com as artes teatrais. Trabalha em conjunto com o diretor musical, com o artista 

sonoro, com o engenheiro de áudio, com o sonorizador ou com o designer sonoro, e também 

com o operador de som.  

Diretor musical é o criador e compositor de música original, que ele ou o sonoplasta podem 

gravar, editar e reproduzir para colocar em cena para a execução da trilha sonora. Ensaia 

atores e músicos nas cenas de canto ou em execução instrumental. É, muitas vezes, quem 

indica as músicas e os sons, e onde estes deverão “entrar” e “sair” no decorrer do espetáculo.  

Engenheiro de áudio para teatro, também conhecido como técnico de som, ou engenheiro de 

som, trabalha tanto no estúdio como no espaço cênico. No estúdio ele grava, mixa, finaliza e 

masteriza as músicas ou sons gravados executados ao vivo; ou edita, mixa, finaliza e 

masteriza as músicas ou sons tirados de discos, da internet ou de outras fontes. No espaço 

cênico cuida de toda a instalação de caixas acústicas e de microfones indicados pelo 

sonoplasta ou sonorizador, equaliza o som e programa a mesa de som para auxiliar o operador 

de som. O engenheiro de áudio é responsável pela manutenção e pelo reparo dos 

equipamentos de som utilizados durante o espetáculo. Ele também é responsável pela 

A 
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qualidade do som emitido pelos equipamentos, podendo melhorar ou determinar o timbre, a 

intensidade e a frequência dos sons, auxiliando diretamente o trabalho do sonoplasta, do 

diretor musical ou do sonorizador.  

Sonorizador, que pode ser chamado também de “designer sonoro”, é o responsável por 

desenhar, com o auxílio do engenheiro de áudio, o som no espaço cênico, distribuindo as 

músicas, sons e ruídos que podem ser emitidos acusticamente ou pelas caixas acústicas, 

interligadas por cabos de sinal posicionadas em lugares específicos no palco e na plateia. 

Executa o “rider técnico”, a lista de equipamentos necessários, e o mapa de localização dos 

mesmos no palco e na plateia. O mapa pode ser feito pelo engenheiro de som ou pelo técnico 

de som de uma empresa contratada, ou pelo responsável pelo som do espaço teatral.  

Operador de som ou técnico de som é responsável pela operação dos equipamentos de 

transmissão sonora dispostos no palco e na plateia. É responsável pela manutenção dos 

equipamentos de som e por sua conservação. A partir do roteiro musical recebido do 

sonoplasta ou do diretor musical, é responsável pela entrada e saída de todo e qualquer som ou 

música durante o espetáculo. É indispensável que teste todos os equipamentos horas antes da 

entrada do elenco em cena.  

Ressalte-se, finalmente, que, evidentemente, com a evolução tecnológica e da 

informática, sempre serão introduzidas mudanças significativas nas maneiras de trabalhar.  

  

CONCLUSÃO  

  

Esta pesquisa procurou mostrar que o sonoplasta é, antes de tudo, um artista criador. 

Através do levantamento de parte do percurso histórico desse profissional no teatro paulistano 

foi possível identificar as origens da função, bem como as especificidades nela contidas. 

Assim sendo, foi possível definir um contorno mais amplo para o exercício desse ofício, 

indicando que o sonoplasta é, também, responsável pela criação musical e sonora de um 

espetáculo teatral. Sua atuação vai muito além da ilustração, do preenchimento de cena ou da 

mera realização conhecida, coloquialmente, como “pano de fundo”.  

Elegi como metodologia a (auto)biografia, uma vez que se tratou de (re)construir o 

perfil do sonoplasta criador a partir, principalmente, de minha história pessoal e profissional, 

bem como de histórias e depoimentos de outros sonoplastas. Isso foi realizado trazendo-se a 

narrativa de si como estudo de uma trajetória que, à medida em que era reconhecida 

profissionalmente, desenhava, formava e realizava as competências do sonoplasta no teatro. 
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Afinal, foi dessa maneira, ao longo de trinta anos de trabalho como sonoplasta no Grupo de 

Teatro Macunaíma, que pude estruturar as experiências de ensino para a formação e 

qualificação de cursos técnicos de sonoplastia.    

Nessa direção, ainda nos âmbitos de formação e ensino, o encontro com Tunica 

Teixeira tornou-se fonte de inspiração para a realização de cursos de formação e, 

posteriormente, para esta dissertação, pois percebi a urgente necessidade de aprofundar os 

estudos no campo da pesquisa histórica sobre a sonoplastia em teatro, sobretudo por meio dos 

documentos, narrativas, histórias, entrevistas e gravações legados por uma das pioneiras da 

sonoplastia do teatro paulistano. A possibilidade de dialogar com o relatório final da Bolsa 

Vitae iniciado por Tunica Teixeira, “A música e a sonoplastia no teatro de prosa paulistano: 

1950-2000”, surge como forma de interlocução com um legado ainda inexplorado e com uma 

memória que somente agora começa a ser preservada e catalogada.    

A partir dessa pesquisa, surgiram as questões que passei a propor-me ao longo de 

minha trajetória profissional: “O que faz o sonoplasta?”; “Quem eram os sonoplastas que 

trabalharam antes de mim, e como trabalhavam?”; “De onde surgiu a profissão?”; “Como 

traduzir em sons um texto de teatro?”; “Quais são as etapas necessárias para esse 

acontecimento?” etc.    

Por isso, a compreensão sobre o surgimento da atividade do sonoplasta a partir do 

advento das novas tecnologias no final do século XIX, como o microfone, os fonogramas e 

outras ferramentas de trabalho advindas do aparecimento do rádio tornou-se caminho para a 

organização dos capítulos desta dissertação, desde o conhecimento sobre a técnica do 

sonoplasta até a evolução desse profissional em suas diferentes especificidades, o que me 

permitiu defender a ideia do sonoplasta como artista criador.  

Nesse sentido foi possível, ainda, trazer e reescrever depoimentos (recolhidos por 

Tunica Teixeira) do diretor de cena e contrarregra Sebastião Ribeiro e do técnico de som e 

iluminador Renato Pagliaro, que relataram  suas experiências como técnicos do TBC - Teatro 

Brasileiro de Comédia, assim como revelar o trabalho inovador do engenheiro eletrônico Kurt 

Taterka, que fornecia equipamentos eletrônicos para teatros, novidades que  podiam  ser 

consideradas um marco para a criação sonora no teatro paulistano, por ter introduzido recursos 

inéditos de expressão para a cena.  

Esses levantamentos históricos permitiram constatar como se ampliaram e  

aprofundaram os conhecimentos técnicos e estéticos da arte do sonoplasta, possibilitando 

situá-lo enquanto dramaturgo sonoro, enquanto artista que participa da criação da encenação, 
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colaborando e de fato inventando uma escritura sonora. Aquele que cria, traduz e transmite 

sentido estético e emocional numa encenação, utilizando equipamentos eletrônicos, 

instrumentos musicais e fontes sonoras diversas, ao vivo ou gravados, utilizando a qualidade 

sonora e a espacialidade como autênticos recursos dramatúrgicos, e não apenas como meros 

transmissores acústicos. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a sonoplastia constitui uma 

arte e também uma técnica. E que o sonoplasta é um artista criador.   

O sonoplasta ainda é visto, de maneira geral e em seu próprio meio profissional, 

apenas como um técnico. Isso transparece nas considerações acerca da sonoplastia e do 

sonoplasta nos livros e dicionários que discorrem sobre o tema. Isso fica evidente, também, 

nas várias nomenclaturas que foram e são utilizadas nos créditos e nas premiações desse 

profissional, que se desdobra em diversas funções, provocando dúvidas e confusão sobre os 

papéis do criador e do técnico. Por esse item também é possível constatar a necessidade de se 

prosseguir na investigação, no aprofundamento e no estudo da sonoplastia como campo de 

conhecimento e de criação artística, colocando-a lado a lado com as demais artes da cena.   

Este trabalho buscou pesquisar, registrar e demonstrar a maneira como a produção e a 

reprodução do som no teatro paulistano foi sendo construída e elaborada como arte por meio 

de muitos ensinamentos e exemplos de vida, tanto em minha história pessoal como na dos 

diversos atores dessa história – um legado técnico e cultural a ser transmitido às novas 

gerações. Finalmente, pontuo que esta pesquisa nasceu de minha necessidade de descrever a 

prática da sonoplastia no teatro de maneira detalhada, a partir de minha experiência de vida, 

de modo a explicar e transmitir os conhecimentos práticos e teóricos adquiridos ao longo do 

caminho, fundamentados no fazer diário e aqui materializados na escrita. Espero que estes 

relatos estimulem outros sonoplastas e amantes do áudio, e que eles possam se inspirar nesse 

material para aprofundar investigações, ou, ainda, para revelar outras histórias.   
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ANEXOS  

  

ANEXO A - Nomes de alguns sonoplastas e contrarregras coletados durante esta pesquisa e 

que trabalharam nas rádios de São Paulo e Rio de Janeiro:  

Alberto Madeira, Antonio Cesar, Arlênio Araújo, Barros Barreto, Benito de Nardo, Dona 

Lydia, Edmo do Valle, Geraldo Cruz, Geraldo José de Paula, Gerdal dos Santos, Gurgel de 

Castro, Hamilton Córdoba, Hamilton Santos, Henrique Jorge Cruz, Hildelindo de Carvalho, 

Isaías Cruz, Ivan Faria, Jefferson Duarte, Jorge Bicudo “Bico”de Oliveira, Jorge Moreira, José 

de Freitas, José Luis Sasso, Lourival Faissal , Lima Duarte, Manoel Coutinho, Manoel 

Guilherme, Máximo Barros, Michel Stool, Miriam Biderman, Orlando Drummond, Paulo 

Santos, Regina Célia de Paula, Ricardo Reis, Roberto Faissal, Roberto Freitas, Sady 

Machado, Salatiel Coelho, Sarita, Serafim Costa Almeida, Walter Goulart e William Faissal, 

entre outros.  

  

  

ANEXO B - Entrevista editada de Sebastião Ribeiro concedida a Tunica Teixeira, em 2004.   Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=iBfO8tHrhSI  

  

  

ANEXO C - Entrevista editada de Renato Pagliaro concedida a Tunica Teixeira, em 2004.   

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jzxIcUHUlmg  

  

  

ANEXO D - Entrevista editada de Tunica Teixeira concedida a Raul Teixeira, em 5 de setembro de 

2018..    

Link: https://www.youtube.com/watch?v=G0bzoOP8RP0  

  

  

ANEXO E - A diversas funções que aparecem nos créditos dos programas que estão no 

acervo eletrônico do Centro de Documentação Teatral da USP (CDT-USP) são: arranjador, 

assistência de direção musical, assistência de sonoplastia, assistência de técnico de som, 

assistência de sonoplasta, assistência de trilha sonora, banda musical, compositor, 

composição, composição de trilha sonora original, composição vocal, construção de 
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instrumento, consultoria musical, coordenação musical, corista, coro, design de som, designer 

de som, desenho de som, direção musical residente, direção de orquestra, DJ, dramaturgista 

sonoro, edição de som, efeitos sonoros, elaboração de projeto de sonorização, elaboração de 

trilha sonora, elaboração de trilha musical, engenheiro de som, ensaiador musical, execução 

de efeitos musicais, execução de efeitos sonoros, execução de instrumentos, execução musical 

(instrumento), interpretação musical, locução off, maestro, maestro de coro, maestro interno, 

maestro preparador, maestro preparador de coro, montagem de som, montagem da trilha, 

música, músico, operação de microfone, operação de som, operação de trilha sonora, operação 

de vídeo, orientação de som, orquestração, participação vocal, pesquisa musical, pesquisa de 

músico, pianista, preparação vocal, preparação de canto, produção de som, produção de trilha 

sonora original, produção musical, realização de mixagem, regência, rodie, seleção musical, 

som, sonoplasta, sonoplastia, sonorização, sonorização direta, supervisão musical, trilha 

sonora, trilha sonora original e voz, entre outros.  

  

ANEXO F - Em pesquisa realizada a partir das premiações do Prêmio Shell e APCA, pode- se 

conhecer os espetáculos e artistas que realizaram a sonoplastia, direção musical, música e 

trilha sonora dessas duas importantes premiações do teatro.   

O Prêmio Shell 54é um evento cultural patrocinado pela multinacional Shell do Brasil, cujo 

objetivo é premiar os grandes destaques da música popular brasileira e teatro. O Prêmio Shell 

de teatro foi criado em 1988, para contemplar, ano a ano, os artistas e espetáculos de melhor 

desempenho nas temporadas teatrais do Rio de Janeiro e de São Paulo.59 Somente em 1996 a 

categoria música e em alguns anos categoria direção musical foi contemplada. Segue a lista 

dos premiados.   
PREMIAÇÃO  ANO  CATEGORIA  CONTEMPLADO(A)  NOME DA PEÇA  ESTADO 
1º PRÊMIO  1988 a 

1995  
Não houve 
premiação para 
as categorias de 
sonoplastia, 
música ou 
direção musical 

   

9º PRÊMIO  1996  Música  Liliane Secco  “Os Quatro Carreirinhas”  RJ 
  1996  Música  Guga Petri   “Do Amor de Dante por Beatriz”  SP 
10º PRÊMIO  1997  Música    Liliane Secco  “Cabaret Brazil”  RJ 

  1997  Música    Tunica Teixeira e Aline Meyer  “Caixa 2” e “Santidade”   SP 

11º PRÊMIO  1998  Música    Marcos Abujamrra e Eduardo 
Krieger  

“Auto da Compadecida”  RJ 

  1998  Música    Marcelo Pellegrini  “A Imagem da Vida”  SP 

 
54 https://pt.wikipedia.org/wiki/Prêmio_Shell  
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12º PRÊMIO  1999  Música    Tim Rescala  “Opereta - O Homem Que Falava 
Português”  

RJ 

  1999  Música    Marcos Vinicius e Dyonisio 
Moreno  

“Turandot”  SP 

13º PRÊMIO  2000  Música    Caique Botkay  “Ai, Ai Brasil”  RJ 

   2000  Música    Pedro Paulo Bogosian  “Filhos Do Brasil”  SP 
 

14º PRÊMIO  2001  Música    Josimar Carneiro  “South American Way”   RJ 

   2001  Música    Tim Rescala  “Um Trem Chamado Desejo”  SP 

15º PRÊMIO  2002  Música    Gabriel Moura  “Noites do Vidigal”  RJ 

  2002  Música    Coro 1989, José Celso Martines 
Corrêa, Tom Zé  José Miguel 
Wisnik, Celso Sim, Marcelo  
Pellegrini e Letícia Coura  

“Os Sertões”   SP 

16º PRÊMIO  2003  Música    Marcos Povoa e Puan Viana  “Candaces - A Reconstrução do 
Fogo”   

RJ 

   2003  Música    Gustavo Kurlat  “Pequeno Sonho em Vermelho”  SP 

17º PRÊMIO  2004  Música    Liliane Secco  “Cristal Bacharach”  RJ 

   2004  Música    Wanderley Martins, Caique 
Botkay e João Poletto  

“Bodas de Sangue”   SP 

18º PRÊMIO   2005  Música    Caique Botkay e Sisneiro  “Auto do Ururau”  RJ 

  2005  Música    Dagoberto Feliz  “El Dia Que Me Quieras”  SP 

19º PRÊMIO  2006  Música    Helvius Vilela  “Rádio Nacional”  RJ 

  2006  Música    Eugênio Lima   “Frátria Amada”  SP 

20º PRÊMIO   2007  Música e 
Direção Musical  

Paulo César Pinheiro e  
Luciana Rabello  

“Besouro Cordão de Ouro”   RJ 

  2007  Música    Johann Alex de Souza  “Aos que virão depois de nós” 
Kassandra In Process”   

SP 

21º PRÊMIO  2008  Música e 
Direção Musical  

Delia Fisher e Jules Vandystadt  Pelos Arranjos (Vocal do 
Instrumental) e "Beatles Num Céu 
de Diamantes”  

RJ 

  2008  Direção Musical     Josimar Carneiro  “Divina Elizeth”   SP 

22º PRÊMIO  2009  Música e 
Direção Musical  

Tim Rescala  "Miranda por Miranda"  RJ 

  2009  Música    William Guedes  “Concerto de Ispinho e “Fulô”   SP 

23º PRÊMIO  2010  Música e 
Direção Musical  

Marcelo Alonso Neves  “As Conchambranças de Quaderna”   RJ 

  2010  Música    Fernanda Maia  “Lamartine Babo”   SP 

24º PRÊMIO  2011  Música e 
Direção Musical  

Marcelo Castro  “Um Violinista no Telhado”   RJ 

  2011  Música    Gregory Slivar  “Prometheus – A Tragédia do 
Fogo”   

SP 

25º PRÊMIO  2012  Música e 
Direção Musical  

Alexandre Elias  “Gonzagão – A Lenda”   RJ 

  2012  Música    Fernanda Maia  “L’illustre Molière”   SP 

26º PRÊMIO  2013  Música e 
Direção Musical  

Gabriel Moura  “Cabaré́ Dulcina”  RJ 

  2013  Música    Johann Alex de Souza  “Cantata para um bastidor de 
Utopias”   

SP 

27º PRÊMIO  2014  Música    Nando Duarte  “Samba Futebol Clube”   RJ 
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   2014  Música    Ricardo Severo  “Caros Ouvintes”   SP 

28º PRÊMIO  2015  Música    Nei Lopes  “Bilac Vê Estrelas”  RJ 

   2015  Música    Babaya e Marco França   “A Tempestade”  SP 

29º PRÊMIO  2016  Música    Luciano Moreira e Felipe Vidal  "Cabeça [Um Documentário 
Cênico]"  

RJ 

   2016  Música    Dr. Morris   “Cabras – Cabeças que Voam, 
Cabeças que Rolam”  

SP 

30º PRÊMIO  2017  Música    Chico César, Beto Lemos e 
Alfredo Del Penho  

“Suassuna – O Auto do Reino Do 
Sol”  

RJ 

   2017  Música    Marcelo Pellegrini  "Pagliacci"  SP 

31º PRÊMIO  2018  Música    Pedro Luís, Larissa Luz e 
Antônia Adnet   

"Elza"  RJ 

   2018  Música    Babaya Morais e Marco França  "Estado de Sítio"  SP 

32º PRÊMIO  2019  Música    Wladimir Pinheiro  “As Comadres”  RJ 

   2019  Música    Dani Nega, Eugênio Lima e 
Roberta Estrela D’Alva  

“Terror E Miséria No Terceiro 
Milênio – Improvisando Utopias”  

SP 

 

O Prêmio APCA55 é um prêmio brasileiro criado em 1956 pela Associação Paulista de 

Críticos Teatrais (atual Associação Paulista de Críticos de Arte), com foco em doze áreas 

culturais: arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, moda, música erudita, música 

popular, rádio, teatro, teatro infanto-juvenil e televisão. É reconhecido como a mais tradicional 

premiação brasileira na área de cultura.61  

 

  
PREMIAÇÃO  ANO  CATEGORIA  CONTEMPLADO(A)  NOME DA PEÇA  

1º PRÊMIO  1956 
até 
1971 

Não houve premiação para 
as categorias de sonoplastia, 
música ou direção musical 

    

17º PRÊMIO   1972  Compositor  Cláudio Petraglia  “Missa Leiga”  

18º PRÊMIO  1973  Compositor  Paulo Herculano   “Bodas de Sangue”  

19º PRÊMIO  1974  Compositor  Cláudio Petraglia  “Lulú”  

20º PRÊMIO   1975  Música    José Augusto Mannis     
21º PRÊMIO  1976  Compositor    Sérgio Ricardo  “Ponto de Partida”  

22º PRÊMIO  1977  Sonoplastia   Rufo Herrera  “O Último Carro”  

23º PRÊMIO  1978  Música    Murilo Alvarenga  “Opereta - O Homem Que Falava Português”  

24º PRÊMIO  1979  Música    Wanderley Martins  “Na carreira do divino” e  

“Vem Buscar-me que ainda sou teu”  

 
55 https://pt.wikipedia.org/wiki/Prêmio_APCA  
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25º PRÊMIO  1980  Sonoplasta   Vânia Dantas Leite  “ El dia em que me Quieras”  

26º PRÊMIO  1981  Direção Musical  Paulo Herculano  “39”  

  1981  Sonoplastia   Wagner Casabranca  “O Santo Milagroso”   

27º PRÊMIO  1982  Direção Musical   Solano de Oliveira    
28º PRÊMIO  1983  Sonoplastia   Flávia Calabi   “Sampa, a Idade de Amar”  

29º PRÊMIO  1984  Sonoplastia     Ulisses Cohn   “Romeu e Julieta”   

30º PRÊMIO  1985  Sonoplastia    Tunika   pelo conjunto de trabalhos  

  1985  Direção Musical  Arrigo Barnabé  “Santa Joana”  

31º PRÊMIO  1986  Sonoplastia   Tunica   pelo conjunto de trabalhos  

32º PRÊMIO  1987  Sonoplastia  Grupo Tapa  “Viúva, porém, honesta”   

33º PRÊMIO   1988  Sonoplastia   Tunica   “Cerimônia do Adeus”  

   1988  Direção Musical   Marshall Netherland  “Theatro Musical Brasileiro”  

34º PRÊMIO  1989  Sonoplastia   Tunica   “Concílio do Amor”  

   1989  Direção Musical    Guga Petri   “Cabaret”  

35º PRÊMIO  1990  Sonoplastia  Paulo Paglus  “Pantaleão e as Visitadoras”   

   1990  Direção Musical    Zero Freitas e  
Gustavo Kurlat  

“Antares”   

36º PRÊMIO 1991 Direção Musical José Miguel Wisnik "As Boas" 
37º PRÊMIO 1992  Sonoplastia   Otávio Machado  “Querô”   
 1992 Direção Musical Guga Petri “Parsifal” e “Portas da Noite”  

38º PRÊMIO  1993  Direção Musical   Pedro Paulo Bogosian  “Almanaque Brasil”     

39º PRÊMIO  1994  Trilha Sonora     Mitar Sobotic, “Suba” e “Bonita Lampião”  

40º PRÊMIO  1995   Trilha Sonora      John Boudler  “Péricles”     

41º PRÊMIO  1996   Direção Musical  Márcia Rizzardi  “Bar Doce Bar”     

42º PRÊMIO  1997   Direção Musical    Eduardo Queiroz  “Hamlet”    

Do 43º  ao 65º  1998  
até 
2021  

Não houve  premiação para 
as categorias de 
sonoplastia, música ou 
direção musical 

 
   

 

 


