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RESUMO

O  trabalho  parte  das  minhas  inquietações  como  ator/iluminador  quanto  às

dificuldades de meus colegas de cena ao se relacionarem com a luz. Essa questão

surgiu  durante  minha  graduação  em  teatro  na  UFMG  (Universidade  Federal  de

Minas Gerais). Desde então, passei por uma iniciação científica sob tal tema e atuei

como professor em disciplinas de Iluminação nas graduações em Teatro da UFMG,

UFSJ e UFOP, onde pude desenvolver exercícios que buscam instrumentalizar o

ator para perceber como a luz desenha seu corpo no espaço, propiciando-lhe uma

relação  consciente  com  a  teatralidade  (SARRAZAC,  2013)  da  luz.  Busquei  em

Picon-Vallin (2006) e Simões (2008) bases teóricas sobre a visualidade da cena e a

relevância da luz cênica na cena contemporânea, assim, vemos a relevância da

consciência dessas questões para um ator inserido em tal contexto.

Palavras-Chave: Ator; Iluminação; Visualidade da cena; Formação do ator.



RESUMÉ

Le  travail  découle  de  mon  attention  comme acteur  /  éclaireur  quant  au  peu  de

compétence de mes camarades de scène en ce qui concerne la lumière cenique ou

l'éclairage. Je pues identifier ce problème lors de je fais ma licence en théâtre à

l'UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Dès lors, j'ai entrepris une initiation

scientifique sous un thème et aprés comme professeur des disciplines d'Éclairage

dans  le  licence  théâtre  à  l'UFMG,  l'UFSJ  et  l'UFOP,  où  j'ai  pu  développer  des

exercices qui instrumentalisent l'acteur pour percevoir comment la éclairage dessine

son  corps  dans  l'espace,  qu'ils  peuvent  créer  une  relation  consciente  avec  la

théâtralité (SARRAZAC, 2013) de l'éclairage. J'ai cherché dans Picon-Vallin (2006) et

Simões (2008) des bases théoriques sur la visualité de la scène que son pertinence

a  la  relacion  de  l'éclairage  scénique  dans  la  scène  contemporaine,  et  donc  la

pertinence de la prise cette conscience de les jeux pour les acteures inséré dans

cette contexte.

Mots-Clés: l’Acteur; l’Éclairage; La Visualité de la scène; Formation de l'acteur.



RESUMEN

El trabajo parte de mis inquietudes como actor / iluminador en relación con la poca

habilidad que mis colegas de escena tiene al relacionarse con la luz escenica. Esta

cuestión surgió durante mi licenciatura en teatro en la UFMG (Universidade Federal

de Minas Gerais). Desde empecé la univesidad, pasé por una iniciación científica

sobre tal tema y después como profesor de Iluminación como en las licenciaturas en

Teatro de la UFMG, UFSJ y UFOP, donde pude desarrollar ejercicios que buscan

instrumentalizar el actor para percibir cómo la luz dibuja su cuerpo en el espacio, y

como se puede le dar, o trabajar, para que tenga una relación consciente con la

teatralidad (SARRAZAC, 2013) de la luz. Busqué en Picon-Vallin (2006) y Simões

(2008) bases teóricas sobre la  visualidad de la escena y la  relevancia de la luz

escénica en la escena contemporánea, y así vemos la relevancia de la conciencia de

esas cuestiones para un actor que hace parte de tal contexto.

Palabras Claves: Actor; Iluminación; Visualidad da escena; Formacion del actor.
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PRÓLOGO

Ao despertar  em uma manhã fria,  meio  sonolento,  vejo  um feixe  de luz

ousado  entrar  pela  fresta  da  janela  e  cortar  o  ar,  desenhado  pelas  pequenas

partículas flutuantes… O encanto do sol brilha, convidando para essa manhã que,

aos poucos, se aquece. Vejo apenas o que a luz nos permite ver.

No  cochilo  da  tarde,  posso  sentir  — ora  quente,  ora  apenas  leve  — o

incômodo em minhas pálpebras.

As frequências variadas que se somam para criar a famosa luz branca nos

permitem ver os vários pigmentos coloridos, refletindo cada um à sua maneira, em

uma certa  física onde encontramos uma tal  ótica  clássica,  que nos confirma as

variedades  cromáticas  existentes  nessas  tais  frequências  de  ondas,  em  suas

velocidades, refrações e, quiçá, em suas temperaturas de cor.

Vejo, na ausência completa de luz, a escuridão, cada feixe, cada cor, que

reflete o espaço onde estamos.

No alvorecer ou entardecer, a luz do sol nos apresenta ambiências a cada

hora do dia, transformando os espaços…

Em uma arte  que,  em algum momento,  imitou a vida,  hoje viva em sua

teatralidade, o ator se transforma na cena, iluminado por uma vela ou pelo famoso

PAR que dizem chamar 64.

Cada feixe que ilumina meu corpo me transforma, me deforma. Não mais

representativo, mas ativo, o atuante que dança com a luz, sente, pensa essa forma

que  o  ilumina,  que  o  torna  visível,  o  tira  e  o  coloca  no  escuro,  traz  sua

tridimensionalidade, o desenhando pelo espaço.

Bem, o mineirinho que vos fala, um tanto quanto acanhado, foi parar nas

terras cuiabanamente waldorfianas (cresci em Cuiabá, onde tive formação Waldorf)

e, lá, se encantou pelo fazer teatral. Em seu caminho errante, encontrou, em Barão
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Geraldo, distrito de Campinas, lugarejo campineiro situado no estado de São Paulo,

o interesse pela iluminação teatral. Foi nessa tal de “Barão” que conheceu alguns

famigerados  grupos  de  teatro.  Esses  grupos  somavam  seus  conhecimentos  e

habilidades,  conseguindo,  assim,  de certa  maneira,  suprir  suas necessidades de

encenação  nas  tais  artes  do  espetáculo.  Foi  deste  encontro  que  surgiu  um

pensamento: “quero vivenciar os outros elementos da cena para somarem à minha

formação de ator”.

Na  década  de  90,  em Barão  Geraldo,  começou  um forte  movimento  de

teatro, impulsionado pela criação do LUME, por parte de Luis Otávio Burnier, e da

graduação em Artes Cênicas da Unicamp, que formou artistas e grupos que são

referência hoje, como a Boa Cia de Teatro, o próprio LUME, o Barracão Teatro, etc.

Muitos  artistas  formados  pelo  curso  permaneceram  na  cidade,  criando  um forte

movimento teatral que seguiu atraindo outros artistas, como Tiche Vianna, referência

em Commedia dell’Arte no Brasil e fundadora do Barracão Teatro juntamente com

Ésio Magalhães. Já no início dos anos 2000, surgiram outros grupos que seguem

produtivos atualmente, como Para Lá dos Anjos, Matula Teatro, Hangar Zero Zero

etc.

Durante minha estadia em Campinas, tive contato com grupos de teatro –

todos os citados no parágrafo anterior e alguns outros que transitavam por Barão no

início da década de 2000. Como, na época, eu já pensava em seguir pelo mundo do

teatro,  me  vi  procurando  entender  como  esses  grupos  funcionavam.  Claro  que

convidavam iluminadores, cenógrafos e outros profissionais para os projetos, mas,

como a encenação era muito voltada para o trabalho do ator, este sempre estava no

foco da encenação. Entender essas relações nos processos de criação para um

adolescente encantado pelo fazer teatral era algo que me fazia frequentar as sedes

dos  grupos,  ir  aos  ensaios  abertos,  bate-papos.  Em  qualquer  espaço  onde  se

compartilhava a criação cênica, eu estava.

Nessa época,  em 2003,  eu era aluno do curso  livre de  teatro do Grupo

Matula,  ministrado em Barão Geraldo,  com aulas  de corpo,  voz  e interpretação.

Lembro de me sentir instigado em uma mostra organizada por esse grupo quando

percebi o quanto as habilidades e conhecimentos de cada um se somavam — um na

produção, outro na iluminação, etc. Durante essa mostra, dois atores do grupo, Alice
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Possani  e Eduardo Okamoto (hoje,  professor  da Unicamp),  ligaram os cabos de

energia e montaram a luz. Eu, nos meus 17 anos, fiquei encantando ao ver como um

grupo de teatro podia ser autossuficiente — pelo menos, para o que, na época, eu

entendia como autossuficiência. Hoje, percebo que as relações e funções no teatro

são mais maleáveis e a abertura para troca com outros artistas de fora do coletivo é

algo que instiga o grupo a estar sempre em movimento, buscado conhecer outras

possibilidades estéticas.

Essa vivência em Barão Geraldo foi fundamental para que eu ingressasse

na graduação em teatro da UFMG, em 2005. Sedento para pesquisar os elementos

da cena, queria conhecer e vivenciar um pouco de cada um deles. Esse desejo foi o

fator  decisivo  para  que,  já  em meu  primeiro semestre  na  UFMG,  eu, ansiando

aprender sobre iluminação teatral, ingressasse em uma montagem de formatura e

me tornasse assistente de Marina Arthuzzi e Gil Ésper (na época, alunos do curso)

na criação de luz do espetáculo.  Aprendi  muito e pudemos experimentar nossas

ideias,  mesmo  com  o  pouco  recurso  técnico  disponível.  O  espetáculo  Cabaret

Vagabundo, montagem de formatura do segundo semestre de 2005, dirigida pelo

Prof. Dr.  Antônio Hildebrando, foi  um espaço rico de aprendizagem. A equipe de

iluminação esteve presente em todos os ensaios, do primeiro dia de aula ao último

dia de espetáculo. Pude entender as escolhas estéticas de Gil  e Marina a cada

mudança de cena ou novas escolhas dramatúrgicas e da encenação. Meu olhar,

ainda inocente, ficou encantado em ver o quanto a luz transformava as ambiências e

contribuía para as atmosferas da cena. Mesmo sem saber os nomes dos refletores

ou dos efeitos gerados por eles, eu entendia porque acender ou apagar, porque usar

determinado ângulo de luz ou cor e como isso estava em relação com a encenação.

Foi um primeiro encontro muito rico para um aluno que ainda estava em seu primeiro

semestre de curso.

Nesses meus primeiros passos, me encantei pela potência do discurso da

luz cênica. Ainda queria vivenciar o que eu entendia como outras áreas do teatro,

como o canto, dança, musicalização, máscara, etc. Passei por essas áreas, mas

sempre  criando  luz  e,  em  alguns  momentos,  cenário  e  figurino.  Durante  minha

graduação,  participei  da  criação  de  cerca  de  vinte  espetáculos  (em sua  grande

maioria,  como  iluminador).  A cada  montagem,  a  cada  nova  experiência,  eu  me

encantava mais com a iluminação e com o fato de esta desenhar e pintar o espaço e
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os corpos dos atuantes. Poder trabalhar com os atores para que eles percebessem

como a luz desenha seus corpos no espaço foi algo que me instigou cada vez mais

até chegar na presente pesquisa.
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INTRODUÇÃO

Loïe Füller dança com a luz. O seu corpo em movimento, ampliado por um
figurino composto por tecidos e véus de gaze brancos presos a bastões de
madeira,  contracena  com  a  projeção  de  um  jogo  de  luzes,  vindas
principalmente  de  baixo.  Corpo  e  luz  em  movimento  constroem  juntos
espaços flexíveis, abstrações em cor que brincam com o espaço e o tempo
(SIMÕES, 2008, p. 96).

Loïe Füller, atriz de formação, se interessou pela dança e pelo movimento,

sendo reconhecida mais como bailarina do que como atriz. No final do século XIX,

ficou conhecida pela “Dança da serpente”, que teve grande repercussão na Europa

e Estados Unidos. Nesse trabalho, ela dançava com a luz, que era projetada em seu

corpo, variando de intensidade e cor. A “Dança da Serpente” ficou eternizada pela

filmagem dos Irmão Lumiére, em 1896, que coloriram a mão frame por frame, para

criar o efeito de mudanças de cores que era visto ao vivo.1 

Figura 1 - Loïe Füller em “Dança da serpente”

Fonte: <http://semema.com/a-revolucionaria-danca-da-serpente-de-loie-fuller/>.

Acesso em: 10 mai 2018.

1  Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?
v=8zkXb4aWVZs&list=RD8zkXb4aWVZs&t=47  e  https://www.youtube.com/watch?v=Dda-
BXNvVkQ&index=2&list=RD8zkXb4aWVZs. Acesso em: 7 de junho de 2018.
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Se já no final do século XIX temos experimentações desse tipo, por que um

século depois, no Brasil, ainda é raro trabalhar nos cursos de formação de atores

habilidades que possibilitem aos alunos terem um trabalho de relação e interação

com a luz como esse?2 

Neste trabalho, focarei na relação do ator com a luz cênica, que é um dos

elementos contidos no campo da visualidade da cena3 — basicamente luz, cenário,

figurino, maquiagem e o desenho dos movimentos do ator pelo espaço —, que, ao

comporem a encenação, criam sentido para a mesma. Pensar a visualidade da cena

como criadora  de  sentido  está  em consonância  com o  conceito  de  Teatro  Pós-

dramático, proposto por Lehmann (2007) ao perceber que grande parte da produção

do teatro contemporâneo se distanciou de conceitos basilares do teatro dramático,

como representação,  ação,  personagem, etc.,   repensando o texto no fenômeno

teatral. Focando apenas no que se refere à luz, percebemos como esta passa a ter

uma dramaturgia própria, criando sentido e signos que possam compor ou contrapor

a encenação durante a concretização do texto espetacular.

Pensando sobre as mesmas questões, Bernard Dort (2013) parte da ideia de

que, no século XX, a cena se emancipa do texto escrito tradicional do teatro. O texto

não deixa de existir, mas deixa de ser o protagonista do espetáculo, sendo que os

outros elementos, tais como luz, cenário, gestualidade, etc., passam a compor ou

conduzir  as  narrativas  cênicas,  mesmo  que  por  um  caminho  mais  abstrato,

ampliando  as  possibilidades  da  encenação.  Se  temos  uma  representação

emancipada4,  o texto escrito pode não ser mais o condutor do processo criativo,

podendo se presentificar apenas na visualidade.

Esses autores trazem a ideia de outras possibilidades de dramaturgia e de

um entendimento mais amplo dos caminhos para construção de sentido, tanto para

encenação, quanto, especificamente, para a luz, entendendo que outros elementos

2  No capítulo 2, justifico esta afirmação com os dados que pude verificar em
uma pesquisa de Iniciação Científica que realizei em 2007 durante minha graduação em teatro.
3  Como  referência  aos  elementos  visuais  da  cena,  encontraremos  neste
trabalho o  conceito  atualizado,  que chamamos de  visualidade  da  cena,  e  o  que alguns  autores
utilizam como plasticidade da cena. Optamos por utilizar os dois, de acordo com o autor trabalhado.
4  O conceito de Dort, parte da ideia de que no século XX a cena se emancipa
do texto  escrito  tradicional  do  teatro,  este  não deixa  de existir  mas deixa  ser  o  protagonista  do
espetáculo,  sendo que os outros elementos,  tais  como luz,  cenário,  gestualidade etc.  Passam a
compor ou conduzir as narrativas cênicas, mesmo que por um caminho mais abstrato, ampliando as
possibilidades da encenação.
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além do texto ou mesmo sem o texto escrito são tão potentes para a cena quanto o

próprio texto.

Acrescento a esta argumentação o pensamento de Sarrazac (2013), que,

em seu artigo A invenção da teatralidade, descreve o surgimento da ideia que temos

hoje deste conceito, que, resumidamente, poderíamos definir como “o estar-aí do

teatro”:

Do vazio da cena — e no fundo pouco importa que seja ostensivo (palco nu)
ou discreto (dispositivo realista ou mesmo naturalista) — surge o corpo do
ator e qualquer outra partícula de teatro — figurino, elemento de cenário,
iluminação, música etc. A partir do momento em que o palco não pretende
mais ser contíguo e comunicante com o real, o teatro não é mais colonizado
pela vida. O jogo estético desloca-se: não se trata mais de colocar em cena
o real, mas de colocar em presença, confrontar os elementos autônomos –
ou signos, ou hieróglifos – que constituem a realidade específica do teatro.
Elementos  discretos,  separados,  insolúveis,  que  remetem  apenas  ao
enigma de sua aparição e seu agenciamento. Há uma oscilação do primado
do  real,  que  ainda  era  lei  no  século  XIX,  para  o  “Estar-aí”  do  teatro
(SARRAZAC, 2013, p. 60).

Ao trazer Sarrazac (2013) para esse contexto, busco entender qual seria o

caminho  nessa  encenação  emancipada  para  que  o  ator  perceba  ou  tenha

consciência da teatralidade da luz na cena, onde este atuante é um sujeito ativo e

compositor  da  obra.  Além  disso,  para  Ratto  (2001)  e  Burnier  (2009),  o  ator  é

chamado de “maestro” do espetáculo, sendo o regente de todos os outros elementos

durante a concretização do texto espetacular. Portanto, podemos dizer que, se o ator

é  um  relevante  componente  e  compositor  desse  todo,  é  importante  que  tenha

consciência  dos  discursos  desses  elementos  cada  vez  mais  presentes  na

encenação. Acreditamos que buscar a relação do ator com a luz é um caminho para

que esse possa ser sensibilizado para isso. Espero que a abordagem sugerida no

Capítulo  3  do  presente  trabalho  possa  contribuir  para  que  o  ator  perceba  a

teatralidade da luz.

Posso  destacar,  no  Brasil,  o  trabalho  de  Ronaldo  Costa  (2005),  que

descreve em sua monografia e reafirma em sua pesquisa de mestrado a falta de

uma formação de nível técnico no país para iluminadores e, principalmente, de nível

superior  com um caráter  artístico.  Sendo assim,  também falta  um trabalho mais
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aprofundado com o caráter artístico da luz para atores em formação, uma vez que

não  o  temos  nem mesmo para  os  próprios  iluminadores  (vale  ressaltar  que  as

questões  artísticas  da  luz  cênica  estão  diretamente  relacionadas  com  as

possibilidades técnicas, ou seja o que é técnico e o que é artístico nesse campo,

conceitualmente podemos separar, mas na prática artística, para criar e executar,

são complementares indissociáveis).

Um exemplo trazido por Costa (2005) é o projeto de uma aluna da UFRN, no

qual foram trabalhados três focos de luz e, a cada foco que a atriz entrava ou se

deixava ser iluminada, mudava de personagem. Mas, ainda assim, o vejo como um

trabalho mais técnico, por não abordar ou, pelo menos na monografia, não explicitar

questões artísticas com a atriz, de como ela percebe uma luz de contra, ou lateral,

ou mesmo se ela percebe como essa luz desenha seu corpo. Como não foi possível

identificar no trabalho de Costa (2005) um aprofundamento nessas questões e pela

mudança de personagem estar ligada mais à posição do foco no espaço do que no

desenho da luz em seu corpo, é que entendo esse projeto como um olhar mais

técnico, pelo fato de essa mudança de personagem vir do “acender e apagar”, mais

do que do trabalho da atriz em relação a tal desenho de luz no próprio corpo.

O ator se posicionar em um foco durante a encenação, na qual  há uma

transição de luz  em que uma se apaga e  o ator  se desloca para outra que se

acende, não necessariamente demonstra uma relação aprofundada de percepção

da teatralidade da luz. É apenas uma relação técnica de deslocamento pelo espaço

e não uma gestualidade em diálogo com o corpo desenhado pela luz.

Coloco essa questão pensando em outros tipos de ações nas quais o ator

pudesse jogar com a teatralidade da luz, como, por exemplo: 1) ao se acender uma

luz de contra, o ator, vindo do fundo da cena, aos poucos, entra na luz, entendendo

quando aparece para o público como uma silhueta; 2) o ator, sob um foco a pino,

olha para cima, revelando parte do seu rosto e em seguida abaixa a cabeça e seu

rosto  se  escurece.  Esse  tipo  de  ação  pode  fazer  parte  de  uma  construção

consciente tanto do efeito gerado, quanto do controle que o ator tem sobre o corpo,

e sua relação com o espaço e com a luz.
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Como podemos fazer para que essas sugestões técnicas se tornem uma

relação estética e artística de um ator que manipula seu corpo na luz cênica?

Foram inquietações como essas que me fizeram buscar bibliografia sobre o

estudo da luz nesse viés. Ao identificar a escassez de produções sobre o assunto,

pensei que o desenvolvimento da minha pesquisa poderia contribuir para modificar

esse quadro, elaborando apontamentos teóricos sobre a relação do ator com a luz e

sua percepção da mesma, com o intuito de pensar uma metodologia para atores em

formação.

Gostaria  de  destacar,  ainda,  que  a  relação  diletante  dos  atores  com  a

iluminação cênica está diretamente ligada à pouca formação teórica e estética sobre

iluminação  cênica  no  Brasil,  uma  vez  que  não  existia  curso  profissionalizante

reconhecido pelo MEC na área até 20185.  Também são escassas, no mundo, as

formações em iluminação cênica com enfoque na formação artística, ao passo que

existem formações na área de engenharia,  como a engenharia  de som para  os

grandes  shows,  a  de  engenharia  de  luz  ou  desenho  de  luz,  voltadas  para  um

conhecimento  mais  técnico.  A  formação  superior  com  enfoque  artístico  é  a

graduação em iluminação da Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires6. Vale

ressaltar  que  a  iluminação  cênica  no  Brasil  é  potente  e  reconhecida,  ganhando

prêmios na quadrienal de Praga e outros festivais internacionais, além de existirem

diversas críticas elogiando o trabalho dos Brasileiros, como Nadia Navras, Telma

Fernandes, Aurélio Oliosi, Bonfanti, Cibele Forjaz, Juliano Coelho etc., tendo esses

uma formação prática e autodidata.

Pretendo focar na formação que trata a luz pelo viés estético, que é o lugar

de onde partem minhas inquietações. O que é do âmbito estético — e não técnico —

da luz? Na cenografia brasileira, encontramos, por exemplo, Ratto (2005), que trata

de questões mais artísticas e estéticas do que técnicas na cenografia. O foco não é

5  O primeiro curso de formação em luz cênica está em um dos módulos do
Curso Técnico em Tecnologia da Cena, do Centro de Formação Artística e Tecnológica do Palácio das
Artes, vinculado à Fundação Clóvis Salgado, com a primeira turma iniciando o curso em agosto de
2018 e em Cuiabá a MT Escola de Teatro em parceria com o Governo de Mato Grosso, vai se tornar
um curso Técnico Superior (Tecnólogo) em 2019.
6  Curso  de  graduação  da  IUNA:
<https://dramaticas.una.edu.ar/carreras/licenciatura-en-diseno-de-iluminacion-de-
espectaculos_16593>. Acesso em: 06 jul. 2018.

https://dramaticas.una.edu.ar/carreras/licenciatura-en-diseno-de-iluminacion-de-espectaculos_16593
https://dramaticas.una.edu.ar/carreras/licenciatura-en-diseno-de-iluminacion-de-espectaculos_16593
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como fazer um cubo, por exemplo, e sim como esse é usado artisticamente durante

o espetáculo. Como fazemos para falar da luz nesse sentido?

Posso citar o artigo de Simões (2010), em o  Pós-Dramático, que pretende

falar da luz no espetáculo Cacilda, do Teatro Oficina. Quando Simões descreve as

ações das atrizes, a fragmentação de cada parte de Cacilda dividida em facetas nos

momentos  de  sua  vida  e  ações  concomitantes,  é  perceptível  a  relação  com  a

proposta  estética,  sendo  essas  características  descritas  no  artigo  como  pós-

dramáticas, mas, quando aborda a luz, se torna uma descrição técnica do refletor

usado para deixar todo o espaço vermelho. Não fala sobre como a luz ou sua função

estética se encaixa no pensamento pós-dramático, tal  qual a autora descreve na

encenação.  Não  precisamos  falar  das  cerdas  dos  pincéis  para  dizer  sobre  as

relações estéticas que se estabelecem em uma pintura expressionista, por exemplo.

Como seria isso na iluminação cênica?

Como se dá a criação estética de uma arte tão recente no fazer cênico e

com cada vez mais recursos tecnológicos, em um contexto com pouca formação

acadêmica  e  profissional  formal?7 Refiro-me  à  defasagem  de formação

profissionalizante,  seja  de nível  técnico,  que superior,  uma vez que não existem

cursos formais no Brasil, apenas cursos livres e oficinas de introdução à iluminação.

O curso  Tecnologia da  Cena do Centro  de Formação Artística e  Tecnológica da

Fundação  Clóvis  Salgado  é  voltado  para  uma  formação  mais  técnica  e  com

instrumentalização  para  que  o  aluno  saiba  manusear  os  equipamentos  mais

tecnológicos, como refletores, refletores de LED, mesas de luz, de som, softwares

de  som  e  luz,  etc.  Mesmo  tendo  algumas  disciplinas  estéticas,  estas  visam

instrumentalizar o aluno para que este possa dialogar com os iluminadores com que

trabalhará, seja como técnico de um teatro ou de um grupo de teatro.

 Estas inquietações em relação à visão do fazer criativo do iluminador, seu

discurso teórico e sua conceituação estética no processo de criação me fizeram

refletir  em:  como  fazemos  para  criar  um  vocabulário  para  que,  nos  processos

colaborativos, tenhamos uma troca maior entre esse iluminador criador e os outros

artistas cênicos? Como potencializar a relação do ator com a luz para que esse

7  A iluminação cênica  passou a ser  considerada como um dos elementos
artísticos e construtores de signo, apenas no início do século XX, falo melhor sobre isso no primeiro
capítulo quando falo sobre as contribuições de Craig e Appia.
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artista, quando está em cena, aproveite esse recurso estético para compor a obra?

Como criar um vocabulário comum entre iluminador e atuante nesse contexto de

pouca formação na área? Essas inquietações me moveram durante todo o processo

de pesquisa e criação dos caminhos de instrumentalização do ator encontrados no

Capítulo  3,  mas  tais  inquietações  ainda  me  incentivam  a  seguir  criando  e

pesquisando, mesmo que, na presente pesquisa, apenas aponte para exercícios em

que o ator em formação possa perceber a teatralidade da luz e se relacionar com ela

de maneira consciente com a mesma. 
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1. LUZ CÊNICA: CONCEPÇÕES ESTÉTICAS

O  teórico  francês  Jean  Jacques  Roubine  (1998),  em  A Linguagem  da

encenação teatral, explica como, de meados do século de XIX até o início do século

XX, surge a ideia do encenador como autor da obra teatral — não mais apenas um

ensaiador,  mas  um  criador  —,  abrindo  o  caminho  para  chegar  à  função  do

encenador como a entendemos hoje. 

Essa  ideia  corrobora  o  meu  entendimento  da  luz  como  um  elemento

significante da cena e como essa concepção precisa ser considerada na formação

do ator. Neste capítulo, trago teóricos do teatro que embasam minhas concepções

sobre a formação do ator em relação à luz na cena.

Esse  olhar  está  diretamente  relacionado  à  maneira  como  a  iluminação

cênica passa a compor a cena no séc XX. Roubine (1998) considera que Antoine,

artista francês de meados do século XIX, foi o primeiro encenador europeu a pensar

a iluminação como elemento significante da cena. Ele começa a utilizar pequenos

efeitos de luz, cenografia, mesmo que ainda bidimensional, com um tecido pintado

ao  fundo,  relacionando  com  a  cena,  mesmo  que  superficialmente  e  não  tão

diretamente como no século XX. 

Esses foram alguns dos primeiros apontamentos do que se desdobraria na

mudança de paradigmas da encenação no início do século XX, com o surgimento e

a consolidação da figura  do encenador  como o  artista  unificador  da  estética  do

espetáculo.  Algumas  décadas  antes,  ainda  no  final  do  século  XIX,  o  maestro,

compositor e diretor alemão Richard Wagner cria o conceito de gesamtkunstwerk, ou

obra de arte total: a ideia de conjugação de música,  drama, canto, dança e artes

plásticas, em uma única obra de arte. “Para esta junção era necessário que cada

uma destas artes se colocasse a mercê de uma ideia integradora, que transpasse a

própria individualidade de cada arte” (PEREIRA, 1995, p. 7).



23

 Wagner  pensava que a ópera poderia se tornar essa “arte total”,  mas o

teatro também foi influenciado por este conceito, sendo pensado como uma junção

de várias artes. Durante o decorrer do século XX, porém, essa ideia foi contestada, a

partir do entendimento de que o teatro seria uma arte por si só, e não uma junção de

várias delas. A consolidação do papel do encenador contribuiu para que pensemos o

teatro  como  arte  autônoma,  pois  a  função  deste  artista  é  harmonizar  as

possibilidades múltiplas de construção de dramaturgias para a encenação,  como

dramaturgia da luz, do texto, do ator, etc. Os elementos da visualidade da cena tem

seus discursos diretamente ligados à encenação. A luz só tem sentido, só constrói

signos, durante a concretização do texto espetacular. Quando pensamos em uma

luz ou cenário deslocados da encenação, eles perdem sua função, pois os signos

são construídos em relação a encenação. 

Assim,  nenhum  desses  elementos  pode  ser  considerado  uma  arte

autônoma. Evidenciando essa questão, Inês Linke (2008, p. 137), afirma:

O espaço performático, cujo conceito é ligado à idéia de cenografia dentro
do campo das artes visuais, e não no campo da decoração ou comunicação,
existe em relação à noção de imagem e de movimento. As imagens são
articuladas  com  as  ações  e  ativadas  em  cena.  A  cenografia  ganha
significado na sua integração ou justaposição com os outros elementos, ela
não se conclui por si, como acontece na instalação, que se realiza a partir
do momento em que ela é vista por alguém.

Aqui, podemos evidenciar o conceito da cenografia como arte efêmera, que

constrói sentindo apenas durante a encenação, articulada com as ações cênicas. A

relação reforça o teatro como arte autônoma e não mera junção das artes, uma vez

que a cenografia descontextualizada de sua função cênica perde seu significado.

Como pensador da cena, Wagner traz uma grande contribuição para a luz

cênica, como nos descreve Denis Bablet (1964, p. 294):

[…]  no  fim  do  século  XIX,  em 1876,  no  momento  em que  triunfa  uma
estética  teatral  fundada sobre  a  falsa-semelhança  e  virtuosismo  técnico,
produz-se um fato capital.  Durante a representação das suas óperas em
Bayreuth, Richard Wagner mergulha a sala no escuro. Esta reforma, que
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esperara quatro  séculos,  é  a  pouco e pouco adotada em Inglaterra,  em
França e no conjunto dos teatros europeus.

Ao apagar a luz da plateia, Wagner permite que se comece a explorar mais

os efeitos de luz na encenação. Essa mudança foi fundamental para que, no final do

século XIX e início do século XX, tivéssemos a criação de mais um elemento cênico:

a iluminação cênica moderna, que surge na transição da luz a gás para a luz elétrica

nos teatros, mas veio por influência direta da ópera wagneriana, que, ao apagar a

luz da platéia e deixar apenas o palco iluminado, mudou a relação que existia com a

iluminação, que deixou de ser apenas uma luz que torna visível para tornar-se uma

uma luz que cria ambiências.

Nessa época, vale lembrar, ainda se usava a iluminação a gás e efeitos de

cor eram gerados com chamas coloridas através de reações químicas, como as dos

fogos de artifício, tendo elementos minerais que, em combustão, alteram a cor da

chama. O final do século XIX marca o início da transição para a luz elétrica. Já em

1860,  na  Ópera  de  Paris,  existiam  projetores  elétricos,  cujo  conjunto  ótico  era

composto  por  lâmpada  de  arco-voltaico,  o  que  possibilitava  criar  pequenos

desenhos  de  luz,  dando  mais  destaque  para  partes  do cenário  ou  personagens

durante o espetáculo. 

Segundo  Simões  (2008),  nessa  transição,  foram  possíveis  as  primeiras

experiências de movimentos nas projeções, como as de Hugo Bähr, contemporâneo

de Wagner. Bähr é considerado, na Alemanha, como o pai da iluminação cênica. Era

filho  de  um  pintor  de  vidro  e  apaixonado  pelas  lanternas  mágicas  (pequenos

dispositivos ou lanternas onde se colocava um vidro pintado com uma imagem que

era  projetada  em uma tela),  a  partir  das  quais  aperfeiçoa  um projetor  com um

dispositivo elétrico que conseguia gerar algum movimento para a projeção.
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Figura 2 - Imagem do século XIX que ilustra uma
seção de projeção com uma lanterna mágica

Fonte: <https://aguaeazeite.com.br/2010/09/28/a-lanterna-magica/>. Acesso em: 21 mai. 2018.

Adolphe Appia, cenógrafo, iluminador e encenador suíço, desenvolveu, no

início do século XX, teorias que modernizaram definitivamente a cena do teatro e da

dança, propondo cenografias tridimensionais e luzes que projetavam sombras do

cenário  na cena.  Appia era admirador  das óperas de Wagner,  mas achava que,

nelas, o cenário permanecia bidimensional, com uma tela pintada no fundo da cena.

Appia fez,  então,  uma série  de desenhos para uma possível  cenografia  de uma

ópera de Wagner, mas que não chegou a ser executada pelo compositor.

Ele  aproveitou  a  inserção  cada  vez  maior  da  luz  elétrica  para  criar

composições cênicas a partir da manipulação das cores, das intensidades das luzes

e suas nuances ou contrastes, remetendo diretamente o espectador às atmosferas

que se aproximavam das experiências estéticas da pintura, como a impressionista
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ou  expressionista,  por  exemplo  –  movimentos  artísticos  que,  mesmo  diferentes,

tinham no estudo da luz uma parte importante de suas estéticas.

É  justamente  no  estudo  da  luz  nesses  movimentos  que  Appia  buscou

referências  para  sua  criação.  Ele  não  levou  para  a  cena  algo  que  evidenciava

diretamente cada uma dessas estéticas, mas o jogo de luz, os efeitos e ambiências

criados  por  ele,  de  acordo  com  as  temperaturas  dramáticas  da  cena,  foram

influenciados pelas nuances e contrastes de luz  que percebeu nas pinturas que

estudou.

Appia fez uma série de estudos (como aqueles para as óperas de Wagner

citados anteriormente) para trazer a tridimensionalidade para a cena. Os  cenários

tridimensionais propostos pelo suíço, com degraus, colunas, rampas, plataformas,

etc., eram revelados através de uma luz dirigida que interferia no espaço cênico,

criando sombras geradas pelo próprio cenário e mudanças de textura em alguns

elementos da cenografia.

As propostas de Appia buscavam: 

Dinamismo e três movimentos tridimensionais para os atores (quebrando a

cena  frontal  da  representação  à  italiana),  sendo  estes:  altura,  largura  e

profundidade;

1. Cenário perpendicular;

2. Profundidade e as dinâmicas horizontais do espaço de atuação.

Segundo Appia, o espetáculo deve oferecer possibilidades para que o ator

possa experimentar e se apropriar dos elementos cênicos em sua representação,

vendo os  atores  e  bailarinos  como os agentes  da  representação  teatral. Assim,

buscou  na  tridimensionalidade  formas  e  volumes  que  pudessem  potencializar  o

corpo do ator, procurando soluções plásticas expressivas para isso. Neste caminho,
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trazia rampas inclinadas, escadas, trampolins, etc., para que o corpo interferisse no

espaço e o espaço no corpo. 

[…] Appia é o grande profeta do teatro do futuro porque no final do século
XIX,  enquanto  grande  parte  de  seus  contemporâneos  ainda  usavam da
eletricidade  para  fazer  o  sol,  a  lua  e  as  estrelas  e  prendê-las  em uma
caixinha,  ele  apreendeu  o  sentido  estrutural,  a  potência  da  luz  como
linguagem, análoga à da música, de comunicação direta entre os sentidos e
a alma (SIMÕES, 2015, p. 126).

Para Simões (2015), Appia foi  um dos fundadores da ideia da luz cênica

para construção de sentido, sensações e ambiências, que influenciaria na criação da

função artística, e não mais técnica, do iluminador cênico.

Assim, o tratamento que Appia dá à luz, os ângulos que experimenta, passa

a desenhar o corpo e cenário, ressaltando-os o e projetando sombras do cenário e

dos atores no espaço cênico, deixando de ter apenas a função de tornar visível e

passando a compor a plasticidade pensada pelo mesmo. O entendimento desses

recursos é importante para potencializar a percepção do ator sobre a luz no teatro e

na compreensão da mesma como elemento significante da cena.
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Figura 3 - Desenho de Appia para o ato I de Parsifal, ópera de Richard

Wagner

Fonte: Arquivo pessoal.

Vale  evidenciar  a  necessidade  ou  relevância  do  espaço  na  pesquisa  do

cenógrafo suíço e a relação do mesmo com o cenário, movimento dos atores por

esse cenário, etc. Tal constatação reforça a ideia de que Appia acreditava haver na

interrelação entre o ator e o espaço, gerando, assim, uma valorização mútua (PAVIS,

2008, p. 197). Esse pensamento de Appia sobre a valorização da relação do ator

com  o  cenário/espaço  é  mais  uma  das  influências  que  me  instigaram  a  criar

exercícios que buscassem instrumentalizar o ator para potencializar sua relação com

a luz.

Appia  foi  uma  das  inspirações  de  Craig  que,  mesmo  sendo  seu

contemporâneo, desenvolve seu trabalho um pouco depois de Appia, começando a

levar para a cena suas ideias. Craig (1957), em Da arte do teatro, contesta a ideia

do  teatro  como junção  das  artes  e  o  defende  como uma arte  autônoma.  Craig

também  criou  desenhos  de  luz  para  suas  peças,  projetando  propositalmente

sombras do cenário no palco. Para potencializar a relação do cenário com a luz,

utilizou tecidos translúcidos em alguns cenários. 
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No início do século XX, houve uma valorização do encenador e a defesa da

liberdade deste para criar a obra, não tão presa às ideias do autor do texto escrito.

Encontramos em Craig (1957) esse pensamento que reivindica a autoria da obra

encenada  para  o  encenador.  Dentro  dessa  perspectiva,  ele  defende  que,  para

pensar a encenação, este “novo” autor da obra teatral  precisa ter uma formação

mais  ampla.  Afirma,  ainda,  que  o encenador  deve  passar  por  todas  as  ditas

“funções” do teatro para que possa se comunicar com o cenógrafo, construindo um

diálogo  real  da  proposta  como  um  todo,  mas,  claro,  sob  o  ponto  de  vista  do

encenador. Para Craig (1957, p. 176), o encenador “deve ter trabalhado nisso uma

vez  ou  duas  durante  a  sua  aprendizagem  para  adquirir  a  suficiente  prática  da

profissão que lhe permita dirigir com autoridade os operários executantes”.

Assim, o autor explicita a importância de uma formação mais abrangente

para o encenador, de modo que este possa ter mais domínio de todas as funções do

teatro e, ao mesmo tempo, coloca os outros artistas da cena como meros “operários

executantes” (ainda que, em outros escritos, esses “operários” sejam considerados

por Craig como criadores).

Meyerhold, encenador russo contemporâneo de Craig, também pesquisa a

visualidade  da  cena.  Ambos,  cada  qual  dentro  de  sua  estética,  buscam  uma

encenação que não seja tão textocêntrica. Eugenio Barba (1995, p. 156), ao falar

sobre Meyerhold, pondera que “o ator, na sua ação, deve ser capaz de criar uma

síntese  que  contém  a  essência  dos  contratantes,  e  essa  [síntese]  deve  ser

materializada por meio da plasticidade…”. Ou seja, tanto Craig quanto Meyerhold

buscavam na visualidade da cena parte da construção do texto espetacular,  não

ficando restritos apenas ao texto escrito.

Segundo Barba (1995),  em Meyerhold,  assim como em Craig,  existe  um

cuidado e um trabalho com a plasticidade do espetáculo. A valorização da imagem,

iluminação,  cenografia,  figurino,  etc.  devem  estar  incluídos  no  trabalho  de

movimentação e gestualidade do ator. Segundo Beatrice Picon-Vallin (2006), em A

arte do teatro: entre tradição e vanguarda,
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[…] o encenador moderno, que, para Craig será o ‘artista de teatro’ e, para
Meyerhold, ‘o autor do espetáculo’, não é apenas aquele que dirige organiza,
reúne, orquestra os elementos,  objetos e os atores,  como o ensaiador de
outrora,  mas,  em primeiro  lugar,  aquele  que  passa  o  escrito  pelo  fio  da
espada do olhar  e depreende da peça  a ser  representada uma  visão  ao
mesmo tempo precisa e sugestiva (PICON-VALLIN, 2006, p. 85).

A partir  dessas  considerações,  fica  claro,  no  trabalho  do  encenador,  a

valorização da visão, do que é visto. Nessa linha de pensamento, a autora tece uma

argumentação de como se passa a valorizar mais a imagem criada do que o texto

em si, dizendo que, no século XX, a memória do espectador passa a ser visual, se

lembrando mais do que viu do que daquilo que ouviu. Portanto, teremos um ator

inserido em um espetáculo mais plástico. Que ator é esse? Se Craig defende uma

formação ampla  do encenador,  passando por  todas as  funções,  vejo,  hoje,  uma

necessidade de um ator que tenha consciência dessa plasticidade.

Segundo  Picon-Vallin  (2006,  p.  95),  “Artaud  […]  fala  das  ‘disposições

sensuais’ nas quais a luz é capaz de colocar o espectador, ela ‘traz consigo sua

força,  sua  influência,  suas  sugestões’”,  como  as  mudanças  de  luz  durante  a

encenação, modificando a percepção do espaço e a ambiência de cada cena. Tal

pensamento reverberava no início do século XX, com o surgimento da iluminação

como elemento compositor da cena. E foi essa influência da luz sobre o pensamento

estético  dos  encenadores  do  século  XX que  culminou  na  criação  da  função  do

criador de luz,  o Iluminador.  Assim, nascendo, em meados do século XX, o que

chamamos de dramaturgia da luz.

Todos  os  teóricos-precursores  reconhecem  na  luz  um  dos  fatores  de
transformação essenciais do palco, prefigurando sob sua pena, seu lápis, ou
buril, a arte das meias-tinas, dos claro-escuros, das sombras, dos raios, da
fumaça,  das  cintilações  e  das  vibrações  –  a  arte  do  iluminador  (PICON-
VALLIN, 2006, p. 118).

Então, temos  caminhos  para  pensar  a  luz  com  um  olhar  histórico,

cronológico,  ou  um  olhar  estético,  onde  podemos  focar  mais  nas  correntes  e

transformações estéticas. Durante a escrita dessa dissertação, busquei o que seriam
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as questões estéticas da luz.  Iniciei este capítulo trazendo o trabalho de Füller no

final do século XIX. Outro trabalho que coloca estas questões é o de Max Reinhardt,

em  O  Milagre  (1911),  encenado  no  Olympia  Hall,  em Londres.  Nesse  trabalho,

Reinhardt  criou  uma catedral  cenográfica  e  colocou o  público  dentro  do  espaço

cênico. A luz atravessava os vitrais, projetando na cena e também no público as

suas cores. Para Simões (2008), ao estar dentro da cena, sendo iluminados pelos

vitrais, os espectadores eram afetados na sua fruição da obra.

Figura 4 - Estudo para a encenação de “O Milagre”, Max Reinhart, 1911

Fonte: <http://static.digischool.nl/ckv2/moderne/moderne/reinhardt/MaxReinhardt.htm>.
Acesso em: 23 jun. 2015.

Reinhardt tinha um encanto com o texto de Shakespeare,  Sonho de uma

noite de verão (1935), tanto que fez algumas montagens baseadas nele, sendo que

a mais conhecida foi com a cenografia de Ernest Stern, que tinha um palco giratório
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no centro da cena. Nesse cenário, a floresta onde os amantes se perdem ficava

sobre  o  palco  giratório,  que,  ao  girar,  projetava  as  sombras  das  árvores  nas

personagens, colaborando para criar o sentido de desencontro que a peça propõe e

dando a impressão de que as personagens caminhavam por diferentes partes do

bosque. A luz da lua citada pelos personagens durante a peça era criada por um

projetor  fixo  que  iluminava  as  árvores  em  movimento,  sugerindo  um  efeito  de

sombras e movimentos que modificava a relação espacial durante toda a peça, no

próprio cenário e no palco.

Reinhardt  buscava,  também, criar  encenações para um teatro de grande

público, inserindo o teatro na vida da cidade. Em Casa de luz e consagração (1901),

Max  Reinhardt  vislumbrava  realizar  uma  cenografia  em que  um  grande  público

pudesse estar dentro da área de cena,  possibilitando,  assim, uma vivência mais

potente da obra. Em 1910, com adaptação escrita por Hoffmannsthal para Édipo Rei,

de Sófocles, encenada no Circo Schumman, chegou a atingir um público de 5000

pessoas,  utilizando  o  espaço  do  circo  para  construir  um  espaço  com  relações

espaciais inspiradas no anfiteatro grego.

Outro artista que trouxe grandes contribuições para a iluminação no sec. XX

foi Jean Rosenthal que por mais de 30 anos criou e propôs pensamentos estéticos

para esse campo da visualidade da cena. Segundo Camargo (2012), Rosental foi

um importante difusor da iluminação lateral para dar volume e desenhar melhor os

movimentos dos bailarinos, assim como em alguns momentos utilização de contra

luz para desenhar a silhueta dos artistas no palco, o fato de não priorizar a luz frontal

e  trabalhar  com  ângulos  que  geravam  sombras,  contribuiu  para  o  pensamento

estético de muitos iluminadores de espetáculos de dança até hoje 

Na  segunda  metade  do  séc.  XX,  o encenador  polonês  Jerzy  Grotowski

(2013)  propôs  o conceito de “Teatro Pobre”, no qual a encenação se despoja de

todos  os  efeitos  cênicos  para  se  concentrar  no trabalho  do ator  e  em  suas

possibilidades  de  criação  e  atuação.  Esta  concepção  revela-se  importante  para

pensar  a  relação  do  ator  com a  luz,  pois apesar  de  rejeitar  os  efeitos  de  uma

iluminação mais espetacular ou pirotécnica, nessa proposta, se concentrava na 
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[…]  função  referencial  e  função  expressiva  da  linguagem da  luz,  dando
preferência à geral branca ou mesmo à luz de serviço, conforme o caso.

O simples fato de os refletores projetarem luz sobre um setor da assistência
já era o suficiente para incluí-lo na cena, como se ele passasse a fazer parte
da performance (CAMARGO, 2012, p. 51).

Mesmo  propondo uma  relação  mais  minimalista  com  a  luz  cênica,

Grotowski , no Teatro Pobre, buscou uma relação direta e plástica do ator com a luz:

Abrimos mão dos efeitos de luz, e isso revelou muitas possibilidades para o
ator trabalhar com recursos como focos estáticos e o uso deliberado de
sombras e pontos iluminados etc. É particularmente significativo que, uma
vez que o espectador esteja colocado em uma área iluminada ou que, em
outras palavras, se torne visível, ele comece também a desempenhar um
papel  na  representação.  Também  ficou  evidente  que  como  figuras  nos
quadros de El Greco, os atores podem “iluminar” com sua técnica pessoal,
tornar-se uma “fonte de luz” (GROTOWSKI, 2013, p. 16).

Aqui, é possível identificar o quanto a iluminação já estava na composição

do  texto  espetacular,  pensando  em  um  caminho  para  as  possibilidades  do

movimento do ator em relação à luz e ao espaço. O brincar com o claro e o escuro e

o que Grotowski  chama de  “desempenhar um papel  na representação” apontam

para a busca da relação entre o ator e a luz que atravessa diretamente a pesquisa

dessa  dissertação.  No  capítulo  3,  buscaremos  estruturar  possibilidades  de

instrumentalização  do  ator  para  que  este  possa  ser  um sujeito  ativo  durante  a

criação cênica e, principalmente, durante a encenação.
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Figura 5 - El Greco, a boy blowing on an ember to light a candle, 1570

Fonte: <https://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/el-greco/>. Acesso em: 23 jul. 2018

Quando  Grotowski  nos fala  sobre  El  Greco,  aponta justamente  para a

relação que este pintor tinha com a luz. El Greco foi um pintor da virada do século

XVI  para  o  século  XVII.  Os  pintores  são  divididos  por  dois  grandes  grupos:  os

coloristas,  que  têm  um  trabalho  voltado  para  a  composição  cromática  e  os

iluminadores, que, como El Greco, trabalhavam com um pensamento voltado para a

percepção  da  luz.  Muitos  destes  pintores  serviram  como  referência  para  os

iluminadores  e  cenógrafos  do  século  XX,  sejam  os  do  início  do

Humanismo/Renascimento ou mais recentes, como Goya ou Monet.

https://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/el-greco/
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Um outro encenador que trabalhou a luz como componente essencial  da

cena, foi Robert Wilson, mais conhecido como Bob Wilson. O encenador tem um

processo criativo voltado para a construção de imagens cênicas, segundo Camargo

(2012),  “uma  espécie  de  varinha  mágica”,  nomenclatura  também  utilizada  pelo

próprio encenador norte-americano, que diz pintar e construir este elemento visual

que compõe a cena (a iluminação cênica). Em Camargo (2012, p. 64), encontramos

uma fala do cenógrafo de The Civil Wars, Tom Kamm: “é uma tela para a luz tocar

como se fosse tinta”. Bob Wilson busca pintar os espaços cênicos, fazendo parte

fundamental  do  seu  trabalho  estético.  Os  ângulos  e  cores  de  luz  são  bem

característicos deste diretor, como visto na figura 6.

Segundo Picon-Vallin (2006), Bob Wilson pesquisou a percepção de autistas

e  surdos-mudos  durante  a  década  de  70  e  80  do  século  XX  a  fim  de  buscar

caminhos visuais para compor a sua cena e, da influência desse trabalho, surgiram

as iluminações de sua encenação. 

Pintor e arquiteto antes de dedicar-se ao teatro, Robert Wilson, como se
sabe,  interessou-se  pelos  surdos-mudos  e  pelos  autistas,  recriando  no
teatro que fazia com eles o mundo de imagens que lhe parecia pertencer-
lhes.  Essa  dominação  da  imagem  é  acompanhada  de  um  ralentar  dos
ritmos que a faz “flutuar” no espaço – lentidão calculada de um movimento,
de um deslocamento ou de uma luz, até mesmo imobilidade total de uma
figura.  O olhar do surdo  surge como uma resposta ao “drama do silêncio”
(por oposição ao “drama da linguagem”) proposto por Craig já em 1905 em
seus  famosos  esboços  de  A  escada,  nos  quais  os  personagens  são
deslocados  entre  zonas  de  sombra  e  de  luz  sem  que  haja  nada  de
descritivo, de narrativo: apenas a sugestão de uma ação em evolução lenta,
hierática, misteriosa, silenciosa, suporte para a meditação daquele que olha
(PICON-VALLIN, 2006, p. 124).

Segundo Camargo (2012), Bob Wilson buscava uma encenação visual, na

qual  hierarquizava  os  efeitos  de  luz,  contrastes,  sombras,  cores,  etc.  Assim,

estabelecia  um ponto  de  dominância  e  pontos  secundários,  o  que  permitia  aos

espectadores uma maior vivência com a visualidade da cena e um tempo maior ou

necessário para que pudesse “explorar as diferentes unidades visuais da cena e a

harmonia da composição como um todo” (CAMARGO, 2012, p. 65).
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Figura 6 - Dias Felizes, Bob Wilson, 2008

Fonte: <http://www.robertwilson.com/happy-days/>. Acesso em: 07 jun. 2018.

A luz na encenação de Bob Wilson o possibilita construir,  desenhar,  etc.,

formas no espaço cênico, o que permite alterar este espaço continuamente. Ele diz

que o que dá vida ao teatro ou para a cena não são as palavras, e, sim, o espaço,

onde só é possível uma construção do que se pode ver por meio da luz, ou seja, ele

traz um olhar cênico por intermédio da luz e não do texto. Segundo Camargo (2012),

este encenador é conhecido por começar o trabalho a partir da luz, por acreditar que

é através dela que se tem o espaço cênico.

Trazendo  para  um  contexto  brasileiro,  encontramos  o  encenador  e

iluminador  Gerald  Thomas,  que  trabalha  a  luz  cênica  como  um  dos  elementos

fundamentais de sua encenação.

Altura e tridimensionalidade no cenário e na luz adquirem notoriedade nas
encenações do diretor teatral Gerald Thomas, em montagens realizadas no
Brasil  (com a Companhia Ópera Seca, criada em 1985) e no exterior.  Na
Trilogia  Kafka,  encenada  por  Thomas  em  1988,  com  a  ópera  Seca,  a

http://www.robertwilson.com/happy-days/
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iluminação se apoia  sobretudo nas noções de lateralidade e altura.  Jatos
intensos  de  luz,  despejados lá  de  cima,  permitem ver  as  prateleiras  das
estantes (de sete metros de altura) abarrotadas de livros do chão até o alto,
enquanto  focos  laterais  são  projetados  sobre  os  atores,  com efeitos  que
remetem às pinturas barrocas (CAMARGO, 2012, p. 68).

Figura 7 - Cia Ópera Seca, 1986

Fonte: <https://a2lightprod.wordpress.com/projetos/teatro/cia-de-opera-seca/>.

Acesso em> 20 jul. 2018.

Quando Thomas dirigiu Eletra Com Creta, utilizou uma iluminação que era

mais  comum  na  dança,  a  luz  lateral,  que  permite  esculpir/modelar  o  corpo

(CAMARGO, 2012), gerando volume para o mesmo. O encenador brasileiro utilizou

corredores  laterais,  dividindo  o  palco  para  criar  um  efeito  “predominantemente

expressivo” (CAMARGO, 2012, p. 70). As diferenças de intensidade e ângulos de luz

interferiam nas percepções de tridimensionalidade do espaço e do corpo,  o que,

conforme  Camargo  (2012),  alterava  o  olhar  do  espectador,  provocando  uma

experiência visual.

https://a2lightprod.wordpress.com/projetos/teatro/cia-de-opera-seca/
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O encenador brasileiro evidenciou a importância da iluminação cênica para

as discussões estéticas do teatro das décadas de 80 do século XX. Thomas segue

com um trabalho em que a luz tem função altamente relevante, buscando uma que

seja  projetada  de  ângulos  diversos  para  construir  uma  visualidade  própria  e

característica de seu trabalho. 

Durante a década de 1980, Thomas recorria às luzes laterais para realçar os

movimentos dos atores, deixando de utilizar a luz frontal, que até então era usada na

maioria  dos  espetáculos  de  teatro,  embora  já  fosse  muito  utilizada  pela  dança

(CAMARGO, 2012). 

O teatro brasileiro, nessa época, poucas vezes recorria à luz lateral, dando
mais importância à luz frontal e à contraluz. A iluminação de Gerald Thomas
retirou a frontalidade como fator essencial, priorizando a luz projetada de
dentro do palco e os focos laterais, realçando os efeitos com uso de fumaça
(CAMARGO, 2012, p. 70).

Thomas  pensa  a  luz  como  um  dos  elementos  fundamentais  da  sua

encenação. O encenador brasileiro busca uma estética que valorize a visualidade da

cena, influenciando a iluminação cênica da década de 90 do século XX.

Em  um  contexto  rico  de  espetáculos  resultantes  de  uma  ampla

experimentação com a iluminação, foi que “a linguagem da encenação moderna cria

uma nova função para a iluminação cênica na medida em que se liberta da ideia da

arte como imitação da realidade” (SIMÕES, 2015, p. 129).

Esse fazer artístico ser tão recente na história do teatro é um dos motivos da

pouca bibliografia publicada em comparação  com  as outras áreas ou campos do

fazer teatral. A iluminação cênica vem sendo discutida a séculos, mas é apenas no

século XX que

[...] a iluminação finalmente liberta das amarras da reprodução da realidade
transpõe o visível para criar novas formas, por meio de uma reorganização
dos elementos visuais: linhas, formas, volumes e cores ganham flexibilidade
através do movimento da luz em sua relação com a matéria e os olhos
(SIMÕES, 2015, p. 130).
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Entretanto, ao mesmo tempo, temos um fazer que está em construção, a

profissão  do  artista  iluminador  é  algo  em  desenvolvimento  estético,  técnico  e

artístico,  e,  mesmo já  tendo avançado muito  nas publicações e leituras,  Simões

(2015, p. 132) diz que:

Se os profissionais da cena, entre eles os encenadores e os iluminadores,
não souberem pensar a luz como linguagem estrutural  e estruturante da
cena contemporânea, ela não o será, assim como não o foi quando a luz
elétrica  surgiu,  simplesmente  porque  “deu  a  luz”.  Daí  a  importância  de
pensar o processo de transformação da luz em linguagem na história do
teatro para poder atualizá-lo aqui e agora.

Isso se falamos do iluminador ou do cenógrafo, mas, no capítulo 3, pretendo

incluir  o  ator  nessa  discussão,  a  sua  instrumentalização,  para  perceber  a

teatralidade da luz. Isso vai colaborar para a construção dessa linguagem, gerando

apontamentos  de  como  este  poderia  se  relacionar  com  a  mesma  durante  a

encenação.
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2.  REFLEXÕES  SOBRE  ILUMINAÇÃO  NA  MINHA  TRAJETÓRIA  E
APONTAMENTOS PARA SE PENSAR A FORMAÇÃO DO ATOR

A luz é de uma flexibilidade quase miraculosa. Ela possui todos os graus de
claridade,  todas  as  possibilidades  de  cores,  como  uma  paleta;  todas  as
mobilidades; ela pode criar sombras, torná-las vivas e expandir no espaço a
harmonia  de  suas  vibrações  exatamente  como  o  faz  a  música.  Nós
possuímos  nela  todo  o  poder  expressivo  do  espaço,  se  este  espaço  é
colocado a serviço do ator (SIMÕES, 2015, p. 126).

Durante a graduação em teatro, tive contato com a pesquisa do professor

Ernani  Maletta,  que,  em  sua  tese  de  doutorado,  apresentou  a  ideia  do  ator

polifônico8. Em 2007, Maletta me convidou para fazer Iniciação Científica (IC), pela

qual  procuraríamos  entender  o  que  seria  importante  para  o  ator  em  formação

conhecer sobre iluminação, ou seja, o que seria considerado básico da luz cênica e

da cenografia.

Eu já estava um tanto quanto inquieto pelo fato de muitos dos meus colegas

de formação não perceberem determinadas mudanças de luz, como, por exemplo,

não notarem a luz frontal9 apagar quando estavam olhando para a plateia, mesmo

que essa luz estivesse incidindo diretamente sobre seus olhos. Como um ator que

está olhando na direção do refletor aceso não percebe quando este se apaga? No

caso de meus contemporâneos de curso, muitos diziam estar tão concentrados que

não prestavam atenção nas mudanças de luz, muito menos se estavam ou não no

foco.

8  Maletta parte  “da  idéia  (sic)  de  que  o  Teatro,  por  ser  uma  Arte  que
compreende  todas  as  linguagens  artísticas,  exige  uma  formação  completa,  intersemiótica  e
interdisciplinar.  Afirmando-se  que  cada  uma  das  referidas  linguagens  representa  uma  instância
discursiva, pretendeu-se evidenciar que o ator, além de ser uma das vozes da partitura cênica, ao
atuar deverá incorporar e se apropriar conscientemente das diversas outras vozes que expressam os
vários e simultâneos discursos do ato teatral: a voz dos outros atores, do autor, do diretor, do diretor
musical,  do  diretor  corporal,  do  cenógrafo,  do  figurinista,  do  iluminador  e  de  todos  os  demais
criadores  do  espetáculo.  O  ator  vai,  então,  construir  um  discurso  em  que  múltiplas  vozes  em
contraponto fundamentam a sua atuação, que será, dessa forma, polifônica.”(Maletta, p. 12, 2005). 
9  Luz dos refletores que estão posicionados na vara de luz acima da plateia e
do ponto de vista da plateia em um palco italiano, ilumina frontalmente o rosto e corpo dos atores.
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Nessa época, durante a iniciação científica, eu ainda não via o quão potente

poderia ser para o ator saber se relacionar com a luz, criando um discurso cênico.

Queria apenas que meus colegas ficassem no foco. Para mim, não fazia sentido

cantar, dançar, tocar vários instrumentos e permanecer fora do foco. O que seria

esse tal  ator  completo,  se não consegue perceber  a luz? Bem,  esse termo ator

“completo” era algo que escutava com frequência em minha graduação, mas, hoje,

percebo que o ator nunca está completo, pois cada espetáculo e seus processos de

criação exigem novos aprendizados e apresentam novos desafios.

Então, estava eu, graduando, inquieto com essas questões e, ao fazer uma

pesquisa sobre o assunto, ainda em 2006, percebi a ausência de bibliografia acerca

da  formação  na  área  da  iluminação  cênica  para  atores.  Durante  a  iniciação

científica, cuja pesquisa foi intitulada: Princípios fundamentais da iluminação cênica

e da cenografia para a formação do ator,  consultamos as grades curriculares de

cursos de formação de atores (Teatro Universitário e Curso de Graduação em Teatro

da UFMG, Unicamp, UFRN, UFBA, UFOP e UFU), além de revisão bibliográfica. No

ANEXO A deste trabalho, coloco algumas ementas de cursos de iluminação, que

deixam explícito que o foco das disciplinas é mais técnico, com enfoque em nome

dos refletores, como fazer mapa de luz, etc. Nessas disciplinas, não se trabalha a

percepção  da  luz  pelo  ator  no  seu  corpo  e,  a  partir  disso,  uma  possível

instrumentalização para que dialogue com a luz na sua atuação10.

Com esse levantamento,  identifiquei  um vácuo nos currículos dos cursos

citados no que diz respeito à formação do ator e a relação de sua atuação com a

iluminação. Quanto mais meus colegas me convidavam para criar luz, mais eu me

interessava em acompanhar os ensaios e explicar seus efeitos. Para encontrar cada

sensação que buscava, me colocava na luz para que vissem o efeito em meu corpo

e, quanto mais me inseria nesse universo, maior era a falta de vocabulário para me

comunicar com esses atores.

Como tenho grande paixão por  atuar,  afinal,  sou ator,  também criava as

luzes dos trabalhos e peças em que eu atuava, sempre vendo as dificuldades dos

meus companheiros de cena em perceber  a  luz e  suas mudanças,  que sempre

10  No decorrer desta pesquisa passei usar o conceito de teatralidade, neste
caso, quando o ator percebe a teatralidade da luz e tem ferramentas para interferir ou se aproveitar
da mesma.
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diziam algo como “Não entendo nada de luz. Aquilo é um PAR11?”. Essas perguntas

frequentes sobre os nomes dos refletores geraram outra inquietação em mim. O ator

entender ou saber se relacionar com a luz seria saber o nome dos refletores? Isso

ajudaria em algo? 

Minha pergunta  foi  respondida durante a  pesquisa  realizada na iniciação

científica,  quando  um  dos  currículos  tinha  uma  disciplina  sobre  iluminação.  Os

alunos aprendiam os nomes dos refletores, mas permaneciam fora do foco. Claro

que não eram todos, mas cerca de 60% deles permanecia sem perceber a luz de tão

concentrados que estavam com a cena. Isso acontecia na disciplina que cursei na

UFMG. Então, passei a me perguntar: que concentração é essa que não permite ver

uma luz que está em seu rosto se apagar ou acender?

A partir  dessas  experiências  e  das  pesquisas  já  realizadas,  é  possível

afirmar que, para que o ator perceba a luz, ela tem que fazer parte de sua ação e,

consequentemente, ser um elemento com o qual se dialoga. Se não for assim, será

um elemento externo, como um corpo estranho que o ator não reconhecerá como

parte da construção do texto espetacular,  mas verá apenas como um aspecto à

parte da encenação.

Um espetáculo que me marcou foi  Garajuta: Barba Azul e outras histórias.

Foi criado durante a minha graduação e ficou cinco anos circulando. A peça é uma

releitura da história do Barba Azul a partir de dois pontos de vista: dos narradores,

que ora contam, ora interpretam o que se passou no casarão do Barba Azul, e dos

investigadores,  que,  deslocados  temporalmente,  adentram  o  casarão  para

desvendar a história  que se passou ali.  Esse trabalho fez parte  da pesquisa do

professor Dr. Eugênio Tadeu, da Escola de Belas Artes da UFMG, sobre o lúdico.

Em um dia específico de montagem, tivemos pouco tempo para organizar

tudo e os atores se aqueceram no palco enquanto eu afinava a luz. Uma questão

nessa peça eram os corredores de luz e a dificuldade de parte do elenco em ficar

nessa  luz  durante  as  cenas.  Nesse  dia,  eles  conseguiram  e,  quando  a  peça

terminou, eu elogiei meus colegas. A atriz Andreia Baruqui respondeu: “Claro! Elas

11  O significado da sigla PAR é Parabolic Aluminized Reflector, termo que em
português quer dizer Refletor Parabólico Aluminizado e se refere a um tipo de lâmpada ou a um tipo
de canhão para iluminação profissional. O mais comum no Brasil é o PAR 64, sendo 64 o tamanho da
lâmpada PAR em oitavos de polegada. 
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ficaram acesos tanto tempo durante o aquecimento que na hora da peça eu já sabia

onde estavam sem precisar pensar”. 

Seria então uma percepção mais ampla quando não precisa pensar tanto ou

tão racionalmente para fazer, assim como cantar afinado em uma música durante o

espetáculo? Foi aí que comecei a ver os efeitos de uma relação mais próxima com a

luz  e  os  atores  começaram  a  propor  pequenas  alterações  nela,  inclusive  na

manipulação direta da luz. O ator Roberson Domingues em uma cena, por exemplo,

manipulava uma pequena luminária de toque, iluminando seu rosto como se a luz

saísse da palma de sua mão. A direção da luz e o quanto o rosto se iluminava eram

ações desenvolvidas em sala de ensaio e controladas apenas pelo ator durante a

encenação.

Figura 8 - Feto 2010 - “Garatuja Barba Azul e outras histórias”.
Foto: Daniel Protzner, 2008

Fonte: Arquivo pessoal.

Um outro espetáculo marcante para mim no que se refere à iluminação foi o

Caderno  Secreto  de  Lori  (2009),  trabalho  de  conclusão  de  curso  de  Jéssica
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Azevedo, sob direção de Marcelo Rocco, baseado no Caderno Rosa de Lori Lamby

de Hilda Hilst. O espetáculo tinha um teor mais irônico. A dramaturgia continha as

ironias e críticas que Rocco e Azevedo gostariam, mas era na luz que o espetáculo

ganhava peso. Em muitos momentos, transformava o ambiente em um pesadelo

com ângulos  de diagonais  que projetavam sombras do cenário  no  palco  e  tons

cromáticos mais fechados, como rosa escuro, azul escuro, cores relacionadas ao

estereótipo do teatro infantil, mas com tons que criavam um ambiente mais escuro e,

com a trilha, geravam a ideia de pesadelo.

No trabalho de Azevedo como atriz, algo que me chamou muita atenção foi

sua relação com a espacialidade e sua precisão em se relacionar  com a luz.  A

comunicação era fluida e,  durante os ensaios técnicos,  eu perguntava como ela

percebia a luz. A resposta era sempre precisa e, ao mesmo tempo, subjetiva. Cada

foco, cada lateral tinha uma relação diferente que Jéssica estabelecia não só para

ficar no foco, mas, também, para brincar com o efeito do mesmo.

Figura 9 - Jéssica Azevedo em “Caderno Secreto de Lori”,
direção de Marcelo Rocco. Foto: Gabriel Coupe, 2009

Fonte: Arquivo pessoal.
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Nessa  mesma  época,  em  2009,  estreei  outro  espetáculo,  como  ator  e

iluminador. Pelos corredores do Mercado Central de Belo Horizonte, suas portas se

fechavam e começávamos a correr para remontar toda a luz e cenografia da peça. 

Foi  uma ótima parceria  com o cenógrafo  Daniel  Ducato e se chamou  A

incrível e triste história de Cândida Erendira e sua avó desalmada. Baseada na obra

homônima de Gabriel Garcia Marquez, o universo do realismo fantástico que Beatriz

Campos escolheu para seu TCC se configurou como um espetáculo itinerante, onde

parte da luz e da cenografia dialogavam com o que o espaço oferecia. Em alguns

momentos,  as  lojas  do mercado se  transformavam nas tendas  do  deserto  onde

Erendira fez seu nome.

Figura 10 - "A incrível e triste história de Cândida Erendira
e sua avó desalmada”. Foto: Daniel Ducato, 2009

Fonte: Arquivo pessoal.
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Essa peça foi muito importante para que eu entendesse melhor as relações

do espaço alternativo com o cenário, luz e ator. Participei de outras montagens em

espaço alternativo, mas nessa eu estava em cena e o meu personagem de carteiro

guiava o público pelo deserto, saia e voltava para luz, subia e descia dos espaços e

ambiências, desaparecia no escuro e reaparecia. Tudo isso me fez aprofundar nas

relações desses elementos. Não posso me esquecer do Texto de Beatriz Campos,

nem tampouco do figurino, também de Ducato. Cada elemento se complementava

na construção da narrativa do realismo fantástico que Campos buscava.
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Figura 11 - Mapeamento das Estações no Mercado Central
realizado por Daniel Ducato para a sua dissertação de mestrado

Fonte: Mendes (2016, p. XVIII).
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As ambiências trabalhadas em cada espaço – ou “estação”, como Ducato

denominou  em  sua  dissertação  –,  eram construídas em  conjunto  com  a  luz.

Trabalhamos  com  os  atores  para  que  entendessem  dramaturgicamente  cada

estação e se apropriassem das mesmas, tanto na relação com o espaço e figurino

(que ia se modificando no decorrer do espetáculo),  quanto da luz, que,  além de

interferir no espaço, em alguns momentos, compunha com os tecidos da cena final

por exemplo.

Figura 12 - "A incrível e triste história de Cândida Erendira e sua avó
desalmada” Foto: Daniel Ducato, 2009

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 13 - "A incrível e triste história de Cândida Erendira e sua avó
desalmada” Foto: Daniel Ducato, 2009

Fonte: Arquivo pessoal.
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Um pouco depois dessas duas estreias, fiz mobilidade acadêmica, em 2009,

para Nanterre Université, em Paris (França), onde pude cursar uma disciplina de

Regie12, que abordava questões técnicas de som e luz para teatro. A matéria era

ministrada no teatro da universidade – muito bem equipado – e era a única que

abordava a luz cênica durante a graduação do curso de Arts du spectacle.  Então,

mais uma vez, o que percebi em minha pesquisa de iniciação científica estava se

repetindo –  o estudo da iluminação em curso  de formação em teatro  com uma

abordagem, nesse caso, exclusivamente técnica. Essa disciplina tinha uma pequena

parte teórica com os nomes dos refletores, mesas de luz, etc. Ela consistia em dar

suporte  técnico  para  as  montagens  que  aconteciam  no  teatro  da  universidade,

montando e afinando luz e som, sem uma discussão ou leitura sobre criação de luz

ou questões artísticas relacionadas à estética teatral.

Gostaria de ressaltar que esse curso tem três anos de duração e o último

ano  é  separado  em  duas  habilitações:  cinema  e  teatro.  Durante  esse  mesmo

intercâmbio,  cursei  uma  disciplina  do  cinema, Eclairage  et  cadre  (iluminação  e

enquadramento, algo próximo ao que chamamos de direção de fotografia) e vi  o

quanto  essa  mesma  universidade  tinha  um  olhar  mais  artístico  para  a  luz  na

fotografia do cinema, estudando os ângulos, rebatimento e os efeitos gerados na

imagem da câmera, pensando na criação artística e suporte técnico para executar

uma ideia artística.

Nessa  disciplina,  não  estudamos  os  refletores,  apenas  efeitos  e

possibilidades de como se iluminar um quadro e como pensar tal enquadramento.

Tive a sorte de estudar em uma universidade que valorizava a formação prática, algo

raro  na  França,  país  em  que  a  prática  se  dá  nos  conservatórios  e  não  nas

universidades.  Então,  além  de  estudar  teoricamente,  tive  muitas  experiências

práticas, tanto na disciplina de teatro quanto na disciplina de cinema.

Ao  retornar  ao  Brasil,  tive  que  me preparar  para  fazer  meu trabalho  de

conclusão de curso, que chamei de A Adaptação Polifônica em Xangô. Para pensar

nessa adaptação, parti da ideia de Pavis (2003), de que o teatro só existe como obra

durante a encenação, portanto, o teatro é uma arte efêmera e que, para pensar a

adaptação de um mito, esta acontece apenas como texto espetacular. A encenação

12  Disciplina prática voltada para as questões técnicas de luz e som.
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se  baseou  na  proposta  de  Malleta  (2005),  de  pensar  o  teatro  como  uma  arte

polifônica que traz em si uma pluralidade de discursos e dramaturgias. 

Deste modo, essa adaptação, polifônica do mito, incluiu no processo criativo

não somente  o  texto  escrito,  mas todas as  possibilidades dramatúrgicas  da luz,

música,  cenário,  figurino,  etc.,  para  compor  o  texto  espetacular. Nessa  linha  de

pensamento,  relacionando-me com a concepção de Maletta (2005),  passei  a me

questionar sobre como trazer para o corpo ator a percepção de sentido criada pela

luz, a teatralidade contida neste elemento cênico.

Quando trazemos para o campo da poesia e pensamos como o feixe de luz

que entra pela manhã por uma fresta na janela pode trazer o encanto e acalento que

para  algo  simples  do  cotidiano,  precisamos  de  uma  pausa,  um  momento

contemplativo.  E  para  a  cena?  Nela,  o  ator  está  presente  com  todos  esses

elementos significantes.

Neste sentido, no século XX, passamos a valorizar o espectador, e um dos

caminhos para que essa valorização aconteça é a realização de ensaios abertos,

cada vez mais frequentes nos processos criativos como uma estratégia que permite

aos criadores estabelecerem um diálogo maior com esse interlocutor e saber um

pouco mais sobre a recepção da obra ainda no processo de sua concepção. Outra

característica deste fazer teatral ou, pelo menos, deste caminho criativo, é termos o

dramaturgo frequentando os ensaios, criando o texto a partir do que surge nesses

momentos,  levando  estímulos  e  se  estimulando  tanto  por  improvisações  quanto

pelas possibilidades que os outros elementos cênicos trazem, criando o texto de

forma mais colaborativa. Neste sentindo, temos o ator como um dos agentes ativos

no  processo  de  criação  e  é  nesta  perspectiva,  do  ator  criador,  que  busca  um

trabalho voltado para a percepção da teatralidade da luz.

Encontramos em Maletta (2005) a ideia de uma formação mais ampla do

ator, que lhe propicie uma maior consciência dos discursos e dramaturgias das artes

que compõem o texto espetacular. Assim, Maletta (2005) aponta para a importância

do ator em formação ter contato com o que o ele chama de “preceitos básicos dos

campos artísticos”. O autor acredita que, ao ter contato com tais preceitos, esse ator

poderá,  em seus processos de criação,  ser  contaminado e contaminar  de forma
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consciente os processos de criação das áreas definidas, como musical, plasticidade

da cena, etc. 

Este processo de contaminar e ser contaminado potencializará a relação que

o  ator  estabelecerá  com  tais  elementos  durante  a  concretização  do  texto

espetacular,  podendo  compor  ou  ressignificar  as  dramaturgias  criadas  pela  luz,

cenário, texto, etc. Assim, o ator será efetivamente o que Burnier (2009) chama de

“ator maestro”, regendo a cena durante a encenação. Vale, entretanto, evidenciar

que Maletta (2005, p. 21-22, grifos do autor) vê esse ator polifônico não como um

exímio bailarino ou cantor, mas que,

[...]  pelo  exposto  até  aqui,  podemos  ser  equivocadamente  levados  a
reconhecer (identificar) esse artista detentor de múltiplas habilidades como
aquele que é  multi-virtuoso:  o que desenvolveu ao máximo cada uma de
suas habilidades, mostrando-se capaz de representar, cantar, dançar, e tocar
um instrumento com alta qualidade técnica, reunindo portanto as habilidades
de ator, de músico (cantor e instrumentista), bailarino e artista plástico [...].
Entretanto  muito  antes  disso,  o  artista  múltiplo  a  que  me refiro  não  será
necessariamente  aquele  que desenvolveu  as diversas habilidades na  sua
máxima expressão de virtuosismo, mas o que conseguiu incorporá-las em
seus  elementos  fundamentais  [...].  No  caso  da  Música,  por  exemplo,
poderíamos citar, entre outros, três elementos fundamentais: ritmo, altura e
intensidade  [...].  Já  as  Artes  Plásticas  têm,  entre  seus  fundamentos,  os
conceitos de espaço, forma, cor. Por sua vez, a Literatura fundamenta-se no
conhecimento da língua e na prática da leitura e da escrita.

Lehmann (2007), me trouxe um olhar que colaborou com a ideia que tivemos

durante o TCC, em 2010, para essa adaptação polifônica. Partindo da proposta de

um teatro pós-dramático, pensamos que nosso trabalho não seria uma adaptação de

um gênero de texto para outro — no caso, de um mito em formato de conto para um

mito em formato de texto dramático — e, sim, da narração de um mito de tradição

oral para a criação de um texto espetacular. Assim, pensamos nas possibilidades de

sensações e leituras que os sons, imagens e cheiros poderiam nos trazer.

Dentro  desta  perspectiva,  a  montagem  de  Xangô foi  um  caminho

colaborativo. Tivemos ensaios com cenário, luz e figurino, que permitiram aos atores

intervir  com suas  propostas  na  criação  dos  elementos  da  visualidade  da  cena.

Nesse  processo  de  criação,  mesmo  com  as  funções  clássicas  ou  tradicionais
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definidas, como iluminador, cenógrafa, diretor, etc., todos os participantes puderam

interagir,  se influenciar e propor durante a concretização do texto espetacular, de

modo que a adaptação polifônica acontecesse de fato.

O entendimento amplo da obra, para um ator que está dentro da cena, é

algo processual que pode levar anos para acontecer plenamente, mas acredito que,

em meu TCC,  conseguimos  atingir  o  que  foi  proposto  para  um ator  maestro  e

alcançamos de modo satisfatório a consciência a respeito do jogo de relações e

interações entre os elementos da cena, em suas implicações técnicas, teóricas e

práticas. Este foi um primeiro apontamento para as potencialidades do trabalho que

busco desenvolver neste texto, nos exercícios apresentados no capítulo 3.

Durante o TCC, algo que colaborou para essa percepção foram os retornos

de  espectadores  e  colaboradores  que  eram  presenças  constantes  nos  ensaios,

contribuindo para que pudéssemos tirar  o  diretor  do lugar  de detentor  do  poder

sobre a obra e, assim, os olhares e ideias de fora foram importantes para compor a

proposta de iluminação, de dramaturgia, assim como das músicas, do cenário e do

figurino.

A pesquisa  prática  da  adaptação  também  foi  um  espaço  no  qual  pude

experimentar  um pouco da visualidade como construção de sentidos através da

imagem. A participação do elenco nessa criação trouxe olhares diferenciados. A sala

de ensaio tinha uma estrutura onde pudemos colocar refletores e, durante alguns

aquecimentos e ensaios, utilizar luz cênica. Nesse processo, o fato de cada ator ser

oriundo de uma experiência diferente foi rico para a criação. Alguns atores possuíam

alguma experiência profissional e outros muito pouca, o que me trouxe diferentes

olhares. Assim, nas experimentações, descobri alguns mecanismos ou dispositivos

internos que me ajudaram a criar exercícios de percepção de luz.

Uma característica do elenco do espetáculo  Xangô, foi que todos estavam

disponíveis e com vontade de conhecer e pesquisar o que chamamos, na época, de

linguagens teatrais, ou elementos da cena. Essa abertura colaborou para o processo

criativo  como um todo.  Os  atores,  influenciados pela  pesquisa  dessa adaptação

polifônica,  buscaram  ter  consciência  do  todo,  assim  aconteceu  com  todos  os
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envolvidos na criação. Pensando em um ator criador em cena, na obra que buscou

uma encenação composta por várias dramaturgias, gostaria de citar que

[...]  o ator, que é certamente uma das vozes da partitura cênica, deveria
apropriar-se das diversas outras vozes responsáveis pelos vários discursos
que acontecem simultaneamente no ato teatral: a voz do autor, do diretor,
do  diretor  musical,  do  diretor  corporal,  do  cenógrafo,  do  figurinista,  do
iluminador,  etc.  Assim,  ao  incorporar  conscientemente,  ao  seu  próprio
discurso, vários outros discursos, apropriando-se deles, o ator se tornaria,
portanto, um artista polifônico (MALETTA, 2005, p. 53, grifo do autor).

Eu pude exercitar e, ao mesmo tempo, colocar em prática no meu TCC, o

trabalho de ator e o que seria ou o que eu entendia, em 2010, como “ter consciência

do trabalho da luz”. Eu me preocupava desde onde eu sairia da coxia para onde um

caminhava na cena – como ocupar o palco, entender qual figurino usaria em qual

momento e porquê. Tentava buscar o sentido do texto em relação com a escolha do

timbre vocal e como este comporia a cena e assim por diante. Cada decisão, cada

etapa do trabalho era um exercício constante de diálogo com os colaboradores.

Com  esse  trabalho  de  consciência  do  texto  espetacular,  buscava  uma

instrumentalização para que os atores pudessem se apropriar dos outros textos da

cena, e não que se tornassem bailarinos ou cantores virtuosos. Assim, gostaria de

trazer o olhar de Maletta (2005, p. 54) que diz:

Em dez anos de participação contínua em testes e audições para seleção
de elenco de inúmeros espetáculos montados em diversos locais do País,
como  membro  de  bancas  examinadoras,  tenho  percebido  uma  situação
recorrente:  a  grande  maioria  dos  atores  que  se  inscrevem  [sic]  e  que
passaram [sic] por algum curso de formação artística, seja de nível médio
ou  superior,  ainda  apresentam  [sic]  inúmeras  dificuldades  quanto  ao
desempenho  das  habilidades  artísticas  fundamentais,  principalmente
quando convidados a realizar várias ações simultâneas. Mesmo no caso da
Música ou das Artes Corporais, por mais que os currículos dos cursos de
formação incluam disciplinas direcionadas a cada uma dessas habilidades –
como  comprovam  as  grades  curriculares,  programas  e  ementas  das
disciplinas  –,  há  que se observar,  tendo em vista  as  dificuldades que a
maioria dos atores apresenta, que o aprendizado de tais disciplinas não tem
sido  suficiente  para  a  real  incorporação  dos  seus  fundamentos,  muito
menos para exercitar o diálogo entre elas.
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Maletta (2005) traz alguns questionamentos que se tornaram inquietações

que levamos para a sala de ensaio durante o processo de criação do TCC. Assim,

nós,  atores  que  cantávamos  e  dançávamos  em  cena,  não  o  fazíamos  como

bailarinos ou cantores, pois a relação era com a atuação. Buscávamos ser o que

Maletta  chama de  “intérprete”,  tendo  mais  importância  na  sala  de  ensaio  essas

questões do que a técnica virtuosa em si.  O que priorizamos na construção da

encenação era como cantaríamos e dançaríamos para que, no momento em que

estivéssemos atuando, tivéssemos mais consciência de cada gestualidade do corpo

ou da voz.

Considero  que,  ao  final  do  processo,  tive  um grande  aprendizado  sobre

como estar em cena por inteiro sem me fechar para os outros elementos: saber

onde e quando a luz entra, onde está o refletor, onde determinada atriz estaria no

espaço, onde cada um estaria em cada momento de cada coreografia, como a luz

modificaria o cenário,  etc.,  e,  ao mesmo tempo, estar conectado com as minhas

ações. Na conclusão do meu artigo de TCC pude perceber que:

[…] antes desse processo, eu já acreditava que era possível um ator atuar
num espetáculo e ter, ao mesmo tempo, consciência de todos os elementos
que envolvem a encenação, no entanto, estava consciente de que isso nem
sempre ocorre uma vez que o que geralmente acontece é o fato de o ator se
distanciar  de  sua  personagem (entrando  muitas  vezes  numa  atitude  de
espectador da cena), fazendo com que tal ação prejudicasse a sua atuação
e a concretização do espetáculo como um todo (DINIZ, 2010, p. 15). 

Assim, com essa vivência, passei a entender melhor como seria esse estar

inteiro e distanciado ao mesmo tempo, por participar da concepção do espetáculo

Xangô como ator  (diretor,  cenógrafo  e  iluminador).  Nesse  processo,  foi  possível

pensar  um cenário  que se  relacionava com a luz  de uma forma mais  orgânica,

fazendo com que ela redesenhasse o cenário em função da encenação. Tendo os

atores consciência desse todo, brincavam com a luz e transparência do cenário.
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Figura 14 - Espetáculo Xangô Foto: Flávia Peluzzo, 2010

Fonte: Arquivo pessoal.

O cenário era composto por quatro tecidos que, ao serem iluminados por

trás,  ficam  transparentes  (como  podemos  ver  na  Figura  14)  e,  quando  eram

iluminados pela frente, ficavam opacos. Além deste efeito, tínhamos áreas do palco

com corredores laterais e algumas áreas que, pelo formato do cenário, a luz e contra

não  alcançava.  Para  que  pudéssemos  ter  os  efeitos  imaginados,  seja  nas

coreografias,  nas  cenas  com  texto  ou  nas  em  que  usávamos  os  tecidos,

necessitávamos de precisão dos atores, foi quando surgiram alguns dos exercícios

que estão no capítulo 3 desta dissertação.

Na  coreografia  de  uma  dança  dos  mineradores  da  África  do  Sul,

começávamos com um contra e, aos poucos, acrescentávamos a lateral de elipso.

Para  que  essa  brincadeira  de  silhueta  seguida  de  uma  luz  que  cria  volume

funcionasse, cada ator precisava ter consciência desse efeito. Do mesmo modo, a

luz  que gerava transparência  no  tecido  exigia  do  ator  um posicionamento  muito

preciso: se ator ficasse um pouco para o fundo, ou para lado, perdia-se o efeito

desejado. Na cena final, as três mulheres de Xangô, uma a uma, ascendiam a ser
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orixá, posicionando-se uma a uma atrás do tecido branco onde escrevemos uma

oração para Oxalá.  Em um outro momento  na cena da luta  de Xangô e Ogum,

brincamos com as luzes laterais  para dar  volume para o corpo e não deixar  os

tecidos do fundo opacos.  Assim, pudemos ter  uma cena no palco e,  ao mesmo

tempo, a transparência do tecido. A lateral não iluminava todo o palco e jogamos

com isso, de estarmos mais ou menos iluminados.

Figura 15 - Espetáculo Xangô Foto: Flávia Peluzzo, 2010

Fonte: Arquivo pessoal.

A transparência do tecido, com uma luz mais onírica de um branco azulado,

compunha  o  efeito  de  algo  mais  espiritual  e  menos  terreno,  algo  trabalhado  no

espetáculo com a transparência do tecido e os tons das gelatinas, ora mais terreno,

com  gelatinas  chocolates  ou  refletores  sem  gelatinas,  com  porcentagens  mais

baixas, ora mais etéreo, com gelatinas 3202 ou GreenBlue.
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Figura 16 - Espetáculo Xangô Foto: Flávia Peluzzo, 2010

Fonte: Arquivo pessoal.

Após  essa  experiência  enriquecedora,  em  2011,  assumi  a  Coordenação

Técnica do FETO – Festival Estudantil de Teatro, onde já havia trabalhado no ano

anterior  como  técnico.  No  Feto,  estive  em  contato  com  outros  estudantes  que

buscavam aprender mais sobre a luz.  Em 2012,  quando assumi  como professor

substituto a cadeira de Direção e Elementos Plásticos da Cena na UFSJ-MG, pude

aprofundar ainda mais minha relação com a formação na área da iluminação e, por

consequência, com a formação do ator.

Nesse contexto, segui com meus processos criativos como ator, iluminador e

cenógrafo.  No  espetáculo  De  Nós  Dois.  Só,  da  Quick  Cia  de  Dança, pude

experimentar muito do que pensava e acumulara até então. Foi um espetáculo de

dança  que  esses  artistas  chamam  de  improvisação  estruturada,  tendo,  como

denominávamos, cartas de navegação, sendo cada carta uma cena roteirizada, mas

aberta ao jogo. Ensaiamos por quatro meses, sendo que eu estava presente duas

vezes por semana por quatro horas em cada ensaio no espaço desta Cia de Dança. 
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Montava e remontava a luz,  experimentando ângulos e cores juntamente

com a  interação  e  improvisação  dos  bailarinos  Letíca  Carneiro  e  Rodrigo  Quik.

Nessa montagem, os bailarinos dançavam com a luz, sabendo como cada efeito

desenhava seu corpo, e, por sua vez, reagiam à mudanças de luz. Estudamos como

a pele reflete a luz, pensando na textura, ângulo e cor de cada refletor. Cada ângulo

gera um brilho diferente e, ao entrar e sair da luz, é possível criar uma relação com

esse feixe e dançar com o mesmo.

Figura 17 - Letíca Carneiro e Rodrigo Quik em “De Nós Dois. Só”
Quik Cia de Dança. Foto: Illana Lansky, 2012

Fonte: Arquivo pessoal.

No  ano  de  2012,  fui  Professor  Temporário  de  Iluminação,  Cenografia  e

Direção na graduação em Teatro da UFSJ (Universidade Federal de São João Del-

Rei). Na disciplina de iluminação, focamos na relação do ator com a luz e na busca

de um melhor embasamento teórico. Na época, ainda com menos publicações que

hoje, encontrei a dissertação de Cibele Fojaz, que faz um apanhado histórico desde

os inícios da iluminação até a Europa do início do século XX. Foi nessa época que

comecei a estruturar alguns jogos. Influenciado pela disciplina isolada que fazia no



59

mestrado com a professora Bya Braga, eu pensava na ideia de instrumentalizar o

ator para a “parte artística da luz”. Foi um processo muito rico de descobertas que

amadureceram apenas recentemente, com as reflexões propostas por esse e texto e

leituras de textos mais atuais, como o artigo publicado pela Sala Preta da Cibelle

Forjaz  Simões,  de  2015,  que  corrobora  com  o  pensamento  da  potência

comunicadora da visualidade da cena, argumento que era parcialmente intuitivo e

parte baseado em Picon-Vallin (2006). Simões (2015, p. 121) diz que:

 

[…] não existem diferenças fundamentais entre um signo visual e um signo
linguístico, ambos pressupõem significantes e significados, uma linguagem
de decodificação comum e uma representação,  que é ao mesmo tempo
cultural e subjetiva. 

Ou seja,  a ideia de um estudo mais aprofundado sobre a visualidade da

cena na formação do ator é tão fundamental quanto estudos musicais, de texto, de

corpo, etc. Em 2012, o artigo de Simões ainda não tinha sido publicado, então não

trabalhei com este texto na época, mas acredito que resuma o olhar que busquei

trabalhar com os alunos:

A iluminação,  como a  poesia,  manipula  os  signos  dessa  representação,
criando metáforas, deixando lacunas, transfigurando imagens que suscitam
a participação do cérebro ou da “alma” humana. Ou seja, na mesma medida
em que o artista da língua manipula a palavra, o encenador ou o iluminador
manipulam as imagens através da luz criando uma linguagem visual, que se
justapõe ou se contrapõe ao texto ou à música,  como parte do todo do
espetáculo teatral (SIMÕES, 2015, p. 121).

A relação de formação ou sensibilização do ator para a visualidade da cena

e,  no  caso  dessa  pesquisa,  para  a  iluminação  teve  um  amplo  espaço  de

experimentação tanto na UFSJ (2012), quanto na UFOP (2017) e UFMG (2018).

Alguns  dos  trabalhos  e  exercícios  desenvolvidos  nesta  dissertação  vieram  dos

trabalhos práticos que realizei nos espetáculos citados. Um depoimento de 2017 que

gostaria de compartilhar é o do Luis Firmato, que foi aluno da primeira disciplina de

iluminação que ministrei em um curso de graduação. Ele era aluno da UFSJ quando
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fui professor temporário em 2012 e, em relação a sua experiência na disciplina, diz

que:

A Disciplina:  Iect:  Iluminação:  o  Ator  e  A luz  ministrada  pelo  professor
Cristiano  Diniz  no  curso  de  Graduação  em  Teatro  da  UFSJ  foi  de
importância fundamental em minha formação. Não só por contatarmos com
os aspectos técnicos de todo o aparato de iluminação mas por - como ator -
em cena, aprender sobre a luz e sua capacidade de potencializar uma cena.
Do  estudo  de  encenadores,  passando  pela  história  da  iluminação  e  o
entendimento básico das funções de cada refletor fomos para a sala de
ensaio. Sob a luz e as orientações e provocações de Cristiano construímos
um conhecimento por meio da experimentação. Incluindo a iluminação nos
processos de criação vimos a iluminação cênica valorizar cenas e não só.
Em especial na minha cena curta “Sobre a Raiz” a iluminação surgiu como
um  elemento  dramatúrgico  e  alguns  momentos  não  teriam  a  mesma
atmosfera e energia se não contasse com os conhecimentos experienciais
na disciplina acima citada. Conseguimos superar um lugar comum em que a
iluminação é apenas funcional  para um estágio  amadurecido onde a luz
valorizou  elementos  cênicos  e  ações  corporais.  Subvertendo  a  lógica
binarista de teoria e prática o professor nos orientou a testar técnicas e
conceitos  estudados  em textos  referenciais;  e  ao  testar  e  experimentar
processos criativos em cena nos ajudava a refletir teoricamente como forma
de fixarmos o conhecimento para além do corpo. O trocadilho é inevitável:
Cristiano trouxe luz para a construção dos nossos conhecimentos sobre a
relação do ator e a luz (FIRMATO, depoimento do dia 06 de maio de 2018).

Em 2013, o recém-formado Grupo dos Dois participou do A-Mostra.Lab com

uma  cena  curta  chamada  Gravidanza,  que,  em  2014,  tornou-se  o  espetáculo

Carolina, De Lorca. Fizemos circulações por espaços com poucos recursos técnicos

e, assim, a cada espaço de apresentação, fui desafiado a rever a luz, percebendo

que o que se mantinha era o conceito da luz em diálogo com a atriz Carolina Correa.

A cada espaço, parte da luz se modificava, alterando, também, a movimentação e

ocupação do espaço. Sendo assim, a atriz precisava entender qual era o conceito ou

o efeito da luz em cada cena para que, a cada mudança, pudéssemos manter a

relação que já estava estabelecida pelo texto espetacular.
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Figura 18 - Carolina, de Lorca. Foto: Cristiano Diniz 2016

Fonte: Arquivo pessoal.

Com o espetáculo  Carolina, De Lorca, o Grupo Dos Dois começou a fazer

circulação internacional pela América Latina. Em janeiro de 2015, conhecemos, em

Santiago,  Chile,  o  Diretor  e  Dramaturgo  valenciano  (Espanha)  Victor  Sanchez

Rodríguez,  com  quem  o  grupo  desenvolveu,  em  co-criação  e  juntamente  com

Ludmilla  Ramalho,  o  espetáculo  Temblor  –  un  solo  para  dos  actrices (projeto

convidado  para  estrear  no  encerramento  do  Festival  SantiagoOff  2016).  Foi  um

trabalho pelo qual pude aprofundar as relações de dramaturgia do texto, da luz, da

cena, do ator, buscando um maior diálogo entre os mesmos. A peça se passa em um

teatro após um grande terremoto  no Chile  e  estão soterradas duas atrizes,  que

esperam para a a estreia de Las amargas lágrimas de Petra Von Kant. A peça traz

duas facetas representadas pelas duas personagens: uma já foi uma grande atriz

reconhecida por todos, uma “diva de Almodóvar” (representada pela atriz Carolina

Correa) e a segunda é uma atriz em ascensão que busca a todo custo ser uma

grande  diva  (Léo  Kildare).  O  texto  tem  um  caráter  mais  absurdo13,  as  duas

13  O  texto  absurdo  tem  como  características: Retratação  de  temas
relacionados a  aspectos  e  fatos  inesperados do  cotidiano.  Apresentação,  nas  peças  teatrais,  de
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personagens estão em uma situação de espera, de conflito em relação ao que fazer,

frente  a  algo  que  não  se  modifica  ao  mesmo  tempo  em  que  se  modifica:  os

temblores ou tremores internos que nos fazem paralisar frente a vida, que nos torna

estáticos,  ao  mesmo  tempo  é  o  que  nos  move.  Para  dialogar  com  a  estética

proposta, busquei uma luz que criasse criava uma atmosfera mais onírica e não tão

realista. A luz inicial é inspirada nos fachos de luz que entrariam pelas frestas dos

escombros  e,  ao  propor  um  desenho  poético  para  esse  efeito,  chegamos  no

resultado retratado na Figura 19:

Figura 19 - Espetáculo Temblor. Foto: Cristiano Diniz, 2016

Fonte: Arquivo pessoal.

Quando finalmente chegamos a esse resultado, os atores da peça, Carolina

Correa  e  Léo  Kildare,  apresentaram outra  corporeidade.  Ludmilla  Ramalho,  que

atuou como provocadora durante o processo, disse, no ensaio geral, se referindo a

personagens com comportamentos estranhos e bizarros. Enredos teatrais absurdos,  muitos deles
sem possibilidades de existirem na vida real (PAVIS, 2001).
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coreografia  inicial  que  era  iluminada  pela  luz  da  foto  acima:  “Agora  sim  eles

entenderam  em  qual  espaço  estão.  A  luz  presentificou  a  situação  e  eles  se

localizaram, o corpo agora é outro”. Os atores começavam deitados, nus, cobertos

de farinha, assim como o espaço por objetos velhos e quebrados do próprio teatro

que encontramos e usamos para compor a cenografia. Também deixamos o espaço

repleto de fumaça para desenhar os fachos de luz e criar a atmosfera pós terremoto,

como se tivesse acabado de acontecer e teria fumaça e poeira espalhados pelo

espaço. Conforme se moviam, entrando e saindo dos fachos de luz, deixando um

rastro do movimento com a farinha pairando no ar por onde passavam, eram ora

vultos,  ora  silhuetas,  ora  visíveis,  ora  se  perdiam  em  meio  a  fumaça.  Esse

espetáculo teve grande repercussão no festival e fomos convidados a abrir o FETI,

em Buenos Aires, em julho do mesmo ano, mas, após a apresentação na Argentina,

infelizmente nunca mais a fizemos. O espetáculo foi um espaço no qual a luz pôde

compor  a  dramaturgia  e,  com  muito  diálogo  com  os  outros  criadores  e,

principalmente,  com  os  atores,  pudemos  ter  uma  relação  direta  da  atuação,

movimentação,  entendimento  dos  momentos  do  texto  espetacular,  em  que  era

visível a integração de todos esses elementos e como os atuantes os regiam como

maestros  da  cena.  O  Link  do  espetáculo  na  íntegra  está  no  ANEXO  B  deste

trabalho.

Em 2017, também participei do processo de criação do espetáculo teatral

Chão  de  Pequenos,  no  qual  busquei  um  trabalho  mais  onírico,  deixando  a

corporeidade  dos atores  e  a  imaginação  do  público  construir  as  espacialidades.

Nesse  trabalho,  além  da  presença  constante  nos  ensaios,  foi  necessária  a

construção  de  um vocabulário  em comum,  nomeando  os  efeitos  em relação  às

cenas, até mesmo para facilitar que os atores se apropriassem desses efeitos.
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Figura 20 - Chão de Pequenos. Foto: Lucas Brito, 2017

Fonte: Arquivo pessoal.

Durante o processo de criação do espetáculo, que durou quase quatro anos,

pude perceber uma outra questão em como a pele dos atores e seus corpos se

iluminavam com efeitos diferentes.  Foi  quando comecei  a  pensar  que,  além das

cores e ângulos de luz, ou cores e forma do figurino e cenário, também deveria

pensar em como a diversidade das cores das peles afetam a luz e são afetadas pela

mesma.  Ramon Brant  e  Felipe  Soares,  atores  da peça,  têm tons de pele muito

diferentes, o primeiro tem uma pele muito clara e o segundo, uma pele mais escura,
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e por uma falta de bibliografia, foi em experimentos e em parceria com o iluminador

Eliezer Sampaio que pude começar a testar um pensamento voltado para a pele

negra. Entretanto, por esse ser um outro tema e não ser meu lugar de fala, deixo a

discussão sobre a luz e a pele negra para outro momento a discussão sobre a luz e

a pele negra, pontuando-a aqui somente para não deixar de trazer uma questão tão

importante que surgiu no processo de criação do Chão de Pequenos.

Figura 21 - Chão de Pequenos. Foto: Lucas Brito, 2017

Fonte: Arquivo pessoal.

Ainda em 2017, o Grupo Dos Dois estreou no La Movida Microteatro, em

uma pequena sala para 15 pessoas, o espetáculo Trombo, elaborado para espaço

alternativo. Nesse trabalho, também assino a cenografia, pensada juntamente com a

dramaturgia da luz. Como vinha trabalhando com Carolina Correa há cinco anos, já

havíamos construído um vocabulário e um pensamento visual para o grupo. Então,

foi  um momento de experimentar a potencialidade do simples e como a atriz se

relacionaria com esses elementos. As radiografias ao fundo, em alguns momentos,
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faziam um efeito de estrobo que, em relação ao som, criava a sensação de que a

plateia  estava  dentro  de  uma ressonância  magnética.  O espetáculo  surgiu  após

Carolina  ser  diagnosticada  erroneamente  com  uma  trombose  no  cérebro.  A

sensação de impotência e dependência da medicina nos instigou a criar esta obra.

Em 2018, reestreamos para salas multiuso de teatro. Nessa adaptação, incluímos a

projeção como luz, utilizando uma imagem de ressonância do cérebro a pino no

centro da cena, como foco do início e do final. Por termos usado fumaça, os fachos

coloridos de luz pareciam danças sob os movimentos de Carolina.

Figura 22 - Espetáculo TROMBO. Foto: Guto Muniz, 2017

Fonte: Arquivo pessoal.

Tive  total  liberdade  para  criar  e  experimentar  a  cenografia  simples,  mas

sempre em relação ao espaço apresentado. A luz na construção das ambiências e

dramaturgia foi algo elogiado por onde passamos. Na apresentação do FETI, em
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Buenos Aires, 2017, o diretor e dramaturgo Sebastián Barrios disse que era claro

para ela que a luz era um segundo ator em cena.

Essa  busca  de  uma  construção  estética  que  tem  a  luz  como  elemento

significante  da  cena  só  foi  possível  pela  relação  que  a  atriz  Carolina  Correa

estabeleceu  com a  mesma:  uma relação  de  troca  mútua,  em que  o  atuante  se

empodera de tais elementos e pode jogar com os mesmos, assim como o criador da

luz  pode  tornar  potente  a  construção  de  sua  dramaturgia  visual,  trocando  e

dialogando  com  o  ator  durante  a  concretização  do  texto  espetacular.  Para  tal

façanha, sugerimos caminhos de instrumentalização do ator no capítulo seguinte.
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3. POSSÍVEIS CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO O ATOR EM RELAÇÃO A LUZ

“Para Bob Wilson, a luz é o que dá ritmo e fluidez à cena, agindo
diretamente sobre a percepção” 

(CAMARGO, 2012, p. 65).

Para ter um olhar de quem vivencia a cena de dentro e também pensa a sua

visualidade através da luz, entrevistamos o Ator e Iluminador do Grupo Armatrux

Cristiano Araújo (APÊNDICE A).  Em um momento da entrevista,  aprecem alguns

apontamentos de como ele vê e se relaciona com a luz. Transcrevo, aqui, um trecho:

Tem duas maneiras que me relaciono com ela, uma é enquanto ator e da
ciência que tenho desses elementos, do que tá sendo dito da história que a
gente tá contando, com um pouco mais de propriedade com o texto, com
cenário e com a luz, dessa primeira maneira estando mais a vontade eu
consigo jogar melhor com a luz, com ritmo que o operador tá propondo, com
a afinação que foi feita naquele dia, a presença da luz ali naquele momento,
com as características que ela tem naquele momento, ela me ajuda assim...
Eu  consigo  me  relacionar  com  ela  de  uma  maneira  mais  franca,  mais
presente. Outra forma é quando eu não estou tão seguro, não estou com
tanta propriedade do meu trabalho, a luz interfere de uma maneira menos
voluntária da minha parte (ARAÚJO, 2017, s/p).

Quando Araújo (2017) fala sobre entender  a afinação da luz,  é mais um

elemento dentro das possibilidades do que buscamos na instrumentalização, ou um

aprofundamento do trabalho proposto neste capítulo. Pensar sobre a afinação da luz

ampliou o que eu buscava, uma vez que, além de se relacionar com a luz durante a

criação, é preciso estar instrumentalizado para que se perceba as diferenças em

cada montagem, em cada espaço, e se tenha propriedade da teatralidade da luz

proposta para aquela mesma encenação, uma vez que, mudando o ângulo da luz,

muda como esta desenha o corpo, o cenário e o espaço, mas, sendo o mesmo

espetáculo, mantém ou descobre novas possibilidades, sempre dentro do conceito

da proposta de luz. Para que um ator perceba as diferentes afinações que cada
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espaço exige, é necessário um trabalho mais aprofundado e uma percepção mais

delicada ou fina da luz em relação ao texto  espetacular,  algo que leva anos de

trabalho e aperfeiçoamento.

Em um outro momento que me trouxe algumas reflexões sobre o que eu

buscava com essa dissertação, ele acrescenta que:

[…] assim como a gente tem ação verbal ação física a gente tem ação da luz,
sei lá, e aí eu penso dessa forma assim, é claro que tem momento tenho
cuidado que eu tenho que tomar aqui eu sei que eu tenho que me concentrar
em alguns aspectos da criação mais próprios do ator para não me deixar ser
levado demais pela pela criação da luz propriamente dita (ARAÚJO, 2017, s/
p)

Logo, para haver a percepção da ação da luz definida por Araújo (2017), é

preciso  instrumentalizar  o  ator,  de  modo  que  se  faz  necessário  a  aplicação  de

algumas práticas que potencializem o desenvolvimento deste processo de criação.

Para tanto, irei sugerir, neste terceiro capítulo, alguns exercícios (que aqui denomino

de “sequências”) que sempre estiveram ao meu lado enquanto ator-iluminador. Elas

são inspiradas em experiências com grupos e espetáculos que vivenciei ao longo da

minha formação. É justamente na sistematização reflexiva desses processos que

iremos nos deter a partir de agora. 

Vale  salientar  que,  durante  um  processo  de  treinamento,  não  precisa,

necessariamente,  encadear  as  sequências  referidas,  de  modo  que,  em  alguns

momentos, por exemplo, podemos relacionar a primeira com a terceira para alcançar

a quinta sequência, dependendo da necessidade do trabalho corporal do ator. 

Uma das experiências que me inspiraram para desenvolver algumas das

sequências aconteceu nos ensaios do Grupo Garabateios Investigações Teatrais,

durante as circulações que fizemos com o espetáculo Garatuja: Barba Azul e outras

histórias, entre 2008 e 2010. Naquele momento, percebi que o ator que permanece

em um espaço com determinada luz o iluminando acaba se habituando e, naquele

espaço, passa a perceber onde e como seu corpo está iluminado. 
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As sequências a seguir não precisam ser feitas na ordem em que eu as

enumero, mas algumas delas precisam ser feitas após a sequência 1 ou 2 ou 3, etc.

Para as sequências que precisarem de uma sequência anterior, haverá um aviso no

início da mesma. 

Sequência 1

Esta  primeira  sequência  busca  um primeiro  contato  das  relações  e

percepções do corpo e luz.

Antes de começar este trabalho, fui percebendo nos processos criativos que,

quanto mais sensorial e menos racional era a relação construída com a luz, mais

propriedade o ator tinha para se relacionar com a mesma. Então, antes de começar

o trabalho, peço para que os atores em formação deitem no chão e respirem de

olhos fechados, sentindo a respiração, a pele, o tato com a roupa, com o chão. Que

percebam quais partes do corpo encostam no chão e quais não encostam, qual

parte da roupa está mais justa, mais solta, a diferença entre os tecidos da roupa, a

temperatura  do  ar,  temperatura  do  chão.  Na  condução  do  exercício,  não  falo

diretamente da luz, deixo que essa percepção se dê ao longo do exercício,  pois

acredito que não focar na luz no primeiro momento faz com que, aos poucos, os

atores a percebam por um caminho que não é racional, além de evitar que fiquem

presos à percepção da luz desde o início do exercício.

Tudo  isso  tem  como  objetivo  trazer  os  atores  para  o  tempo  presente,

focando no trabalho que será realizado. A sala já se encontra preparada, com alguns

refletores acesos, despertando percepções de luminosidade e temperatura, mesmo

parados e de olhos fechados. Isso se dilui nas outras percepções: o corpo começa a

somatizar essas percepções da luz sem que seja por um caminho racional. Assim,

quando começo o trabalho de espreguiçar no chão para, depois, chegar ao trabalho

de  exaustão  –  que  potencializa  uma  relação  que  traz  a  luz  para  a  percepção

sensorial, não evidenciando, em um primeiro momento, a relação da luz com o corpo
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e  o  espaço  –.  Após  trinta  minutos  de  exaustão,  com partes  da  sala  de  ensaio

iluminadas e partes escuras, já é possível perceber em qual espaço do ambiente

seu corpo está iluminado e como está iluminado, mas, ainda, sem focalizar essa

relação,  deixando que cada um construa sua percepção de como a luz está  no

espaço.

Ao  final  deste  trabalho,  peço  que,  sem  conversarem,  registrem  o  que

quiserem e como quiserem em um caderno de artista, seja um desenho, foto, texto,

etc. Esse será o suporte para o desenvolvimento de todo o processo.

Sequência 2

Sugiro  essa  sequência  para  que  tenhamos  uma  progressão  de

percepção  em  relação  à  atividade  sugerida  na  sequência  1.  Aqui,  vamos

começar a direcionar a percepção dos atores à luz, começando a construir um

repertório de sensações para que, depois, possam se relacionar com ela com

mais consciência.

(A Sala  de ensaio  deve estar  parcialmente iluminada,  apenas com luzes

pontuais  de  refletores  de  teatro.  Este  exercício  vem  das  vivências  com  o

Garabeteios no espetáculo Garatuja e no Grupo Dos Dois em Carolina de Lorca e

Temblor).

Jogo do pausa na luz: Os alunos se movimentam pelo espaço e, quando

sentem o corpo iluminado, fazem uma pequena pausa. Este jogo foi trabalhado com

os alunos da UFOP no estágio docência e na UFMG, no primeiro semestre de 2018.

No ANEXO C podemos encontrar algumas imagens e depoimentos nos  links dos

vídeos. Esse exercício tem como objetivo trabalhar a percepção de quando o corpo

está iluminado. Em um segundo momento, ao aprofundar nessa atividade, os alunos

fazem  um  movimento  acentuando  a  parte  do  corpo  que  está  mais  iluminada,

potencializando essa percepção. 

Jogo do acento na parte do corpo mais iluminada: Enquanto se movimenta

pelo espaço, quando sente o corpo iluminado, acentua com um movimento a parte

do corpo acredita estar mais iluminada. Esse jogo o ator a perceber melhor as áreas
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de  maior  intensidade  de  luz.  Na  entrevista  comAraújo  (2017),  o  ator  fala  sobre

perceber a afinação da luz, questão levantada no capítulo 2,  quando cito a atriz

Andreia Baruqui. Este é um exercício que começa a instrumentalizar essa percepção

mais delicada.

Jogo de dupla - estar completamente iluminado: É realizado em duplas para

que possamos ver a luz no outro e não apenas no próprio corpo. A dupla se divide

entre  aquele  que  guia  e  o  que  é  guiado.  Quem  conduz  o  exercício  procura

evidenciar  que  guiar  pode  ser  por  vários  caminhos:  pode  ser  pelo  som,  pela

temperatura do ar, do chão, pelo toque, ou seja, pelo caminho que a dupla entender

como é guiar. Essa é uma questão para trabalhar a escuta e as possibilidades de

perceber e responder ao outro. Essa atividade foi inspirada por alguns trabalhos com

o Grupo Dos Dois e com a Quik Cia de Dança, que dançavam com a luz em alguns

momentos do espetáculo,  sentindo a temperatura  do ar  ou  do chão onde a luz

estava.  Nesse sentido,  pensei  em potencializar  essas percepções trazendo mais

elementos, como som e o jogo de guiar e ser guiado.

Jogo de dupla - um fazer sombra no outro: Dividimos o grupo em duplas e os

alunos se movimentam pelo espaço, tentando manter relação entre si e buscando se

colocar  nos  focos  de  luz  de  modo  que  projetem  suas  sombras  nos  seus

companheiros de dupla. É um jogo em que o ator busca estar iluminado e não deixar

o  outro  se  colocar  na  luz,  mas sem impedi-lo  com o toque  direto,  apenas  pela

projeção de sombra. É um exercício que amplia as possibilidades de jogo com a luz,

iniciando um processo de sensibilização de como sair e entrar na luz, de como estar

na  sombra  ou  iluminado.  Pode  ser  potente  para  a  cena,  se  usado  de  forma

consciente, começando a despertar o olhar para a teatralidade da luz

Jogo de dupla - um não fazer sombra no outro: O grupo é dividido em duplas

e, enquanto se movimentam pelo espaço mantendo uma relação entre si, os alunos

buscam  ficar  nos  focos  sem  projetar  suas  sombras  nos  outros.  Esse  exercício

trabalha  a  percepção  que  é  necessária  quando  existe  um  corredor  de  luz,

geralmente lateral, e dois atores alinhados lado a lado. Normalmente é uma cena em

que os dois atores se olham, mas, mesmo assim, é comum que um projete sua

sombra no rosto do outro, sem perceber que devem mudar de posição para que o

rosto do companheiro fique iluminado.
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Jogo de dupla - conduzir o outro de olhos fechados pelo espaço e colocá-lo

na luz: Mais uma vez, os alunos são divididos em duplas, sendo que um deve ficar

de olhos vendados e outro de olhos abertos. Eles devem se movimentar pelo espaço

e o que está sem venda guia o de olhos vendados. O objetivo é conseguir, sem falar,

que quem está de olhos vendados fique com o corpo iluminado pelos focos. Nesse

exercício, o guia consegue experimentar e ver possibilidades de como o corpo pode

ser iluminado. Assim, trabalhamos as possibilidades de percepção de luz sem que

seja pelo olho, no caso de quem está vendado, e descobertas de ângulos de luz por

quem guia o jogo e está com os olhos abertos.

Após passar pela experiência da sequência 2, o ator começa a ganhar um

repertório  de  percepções  e  sensações.  Neste  momento,  ele  já  começa  a  se

instrumentalizar para perceber a luz em espetáculos.

Sequência 3

A sequência 3 começa a trabalhar a percepção de luz no outro, a luz em

relação ao corpo do outro, o que também traz um entendimento de como a luz

desenha  seu  próprio  corpo.  Aqui,  vamos  trabalhar  mais  tecnicamente  os

efeitos gerados no corpo por cada ângulo de luz. 

A proposta é ver o outro iluminado, então, todos se sentam e um vai para o

centro da sala de ensaio. Ele permanece parado e alternamos as luzes acesas para

que os alunos possam perceber a luz direta e indireta, difusa e dura. Appia (2016, p.

179) aponta que: 

Ora, a direção da luz só nos é perceptível pela sombra; é a qualidade das
sombras que exprime para nós a qualidade da luz. As sombras se formam,
assim, por meio da mesma luz que aquela que penetra a atmosfera. [...]. É
preciso então dividir a tarefa e ter de uma parte os aparelhos encarregados
de espalhar a luz, e, de outra, aqueles que pela direção precisa dos seus
raios  provocarão  as  sombras  que devem nos assegurar  a  qualidade  da
iluminação. Nós chamaremos os primeiros de “luz difusa”, e os segundos de
“luz ativa”. 
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Nesse caso, é um momento de percepção mais técnica de ângulo de luz em

relação ao espaço e ao corpo. Observando as mudanças de luz em um corpo ou

objeto parado, entendo que a luz de contra é a que gera profundidade; as luzes

laterais geram volume; uma luz diagonal  vinda do fundo do palco cria  volume e

profundidade parciais; a luz diagonal de Frente, volume parcial; já a luz de frente a

45º  gera  efeito  de  bidimensionalidade,  ângulos  de  90%,  75%,  etc.  Buscando

entender o que cada ângulo e direção de luz geram. Simões (2015, p. 123) fala

sobre esses ângulos:

[…]  cenógrafos-iluminadores  desenvolveram  as  bases  geométricas  do
desenho técnico de luz que usamos até hoje, diversificaram a posição das
fontes de luz e estudaram os ângulos de incidência, de forma a criar volume
e aumentar a noção de profundidade: o ângulo de 45º para iluminar de forma
harmoniosa, as luzes laterais para aumentar a noção de perspectiva, a luz de
um lado só para desenhar o volume, o contraluz para destacar a figura do
fundo. A composição do desenho de luz, suas 

regras e procedimentos, manhas e manias, todas baseadas na pujança da
pintura  renascentista  devem-se  à  racionalidade  genial  destes  artistas  da
técnica.

Esse  trabalho  de  sensibilização  em  relação  as  ângulos  de  luz  tem  um

caráter mais técnico para criar um vocabulário em comum com o iluminador e para

uma  maior  percepção  do  desenho  de  luz  no  corpo.  Quando  esse  exercício  é

realizado depois das sequências 1 e 2,, é mais potente. Quando este trabalho é o

primeiro a ser realizado, os atores ficam preocupados com esses efeitos e têm mais

dificuldade para deixar o exercício fluir, ficando presos mais ao que viram do que ao

que estão sentindo. Por isso, sugiro esta ordem de trabalho, assim, ao chegarem

neste ponto, já experimentaram e sentiram a luz sem se preocuparem muito com as

questões técnicas. Desse modo, ao descobrirem a nomenclatura de cada efeito, o

fazem partindo de uma experiência prática das possibilidades de sentirem a luz.

Sequência 4
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Neste momento do trabalho, vamos buscar uma relação mais ativa do

que foi feito na sequência três, para que os atores em movimento passem a

perceber os pontos do corpo que estão mais ou menos iluminados.

Para  tanto,  os  atores  irão  evidenciar  a  luz  no  corpo  do  outro,  criando

partituras em duplas. Inicialmente, os atores precisam caminhar em dupla e um dos

alunos  faz  um chamado para  o  outro.No  momento  em que  este  passe  a  estar

iluminado, o que está iluminado faz uma pausa na luz.  Logo depois,  a  ação de

passar pela luz e pausar o movimento se repete, sem o comando da sua dupla.

Seguindo  o  trabalho,  variamos  os  fachos  de  luz,  um  de  cada  vez,

experimentando-os em ângulos diferentes, incidindo, a cada momento, um facho em

cada ator. Aos poucos, os atores em dupla devem improvisar movimentos, criando

uma repertório de sensações, pensando no espaço, na luz, no escuro, nos planos

médio, alto e baixo, partes quentes do chão, do ar, o cheiro, a textura da roupa no

corpo enquanto se movimenta, deixando bem fluida a relação entre as sensações e

as imagens que estão vendo enquanto criam esse repertório. Lentamente, começam

a improvisar uma partitura corporal, evidenciando partes do corpo a cada momento

que esta parte do corpo está mais iluminada, acentuando, com um gesto, a parte

que recebe mais luz, experimentando evidenciar no escuro, penumbra e luz, com

movimentação fluida ou acentuada.

Depois de criarem a partitura que relaciona o repertório de sensações com

os acentos de movimento dentro e fora da luz, se inicia um momento de observação.

A turma é dividida em dois grupos e um assiste assiste ao improviso do outro, que

se  movimenta  necessariamente  passando  pelo  repertório  criado.  Em seguida,  o

grupo que estava apenas assistindo deverá se apresentar para aquele que, antes,

estava improvisando. 

Esse trabalho desperta a relação do estar em cena, entregue, e, ao mesmo

tempo, estar atento para os outros elementos, como luz, espaço, outros atores, etc.



76

Para um melhor exemplo, elaborei a Figura 23 para ilustrar os ângulos de luz

e seus efeitos:

Figura 23 - Ângulos de luz

Fonte: Elaboração própria.



77

Após essa vivência, o ator começa a entender as relações de volume do

corpo gerados pelas sombras nos ângulos de luz estudados na sequência 3.

Sequência 5 

Neste outro momento, repetimos o trabalho proposto na sequência 1.

Depois  de  aquecidos,  passam  por  seus  repertórios  de  sensações  e

movimentos, vivenciando mais uma vez, rememorando cada gesto, cada luz,

cada canto do espaço, para que os atores comecem a construir uma memória,

um repertório de sensações que irá ajuda-los a perceber a teatralidade da luz e

a se relacionar com ela.

Aos poucos,  cada um vai  criando uma partitura  solo  que será  mostrada

individualmente ao final  do trabalho.  No entanto,  não informamos que será uma

apresentação solo. A criação da partitura se dá em dupla, um em relação ao outro, e,

quando forem mostrar o trabalho, um vai para a mesa de luz e o outro para a cena e

repetem o jogo, um no espaço cênico e o outro manuseando as luzes e seus efeitos.

Durante as apresentações ou demonstrações, é fundamental que haja silêncio para

evitar  que os atores combinem racionalmente o jogo.  A ideia é que estejam em

relação, em jogo, mas no contexto de cena e operação de luz. Cada dupla apresenta

duas vezes para que os dois possam estar no espaço cênico jogar com a mesa de

luz.

Quando passamos por esse exercício com os alunos da UFMG, na disciplina

de Oficina de Iluminação, no primeiro semestre de 2018, uma fala comum entre os

alunos era sobre como havia mudado a relação de quem estava em cena com a luz,

como estava mais conciente do espaço e das possibilidades desenho de luz em seu

corpo e como a luz jogava com o ator por ser operada por alguém que conhecia a

cena, por ser alguém que esteve dentro dela e agora jogava com um outro corpo, a

luz. O entendimento da importância do operador de luz estar ativo em relação à

cena, ser mais um construtor do texto espetacular, é um tema profundo para uma

segunda dissertação e, por isso, não aprofundarei nessa questão. Entretanto, é algo

que dialoga com as propostas de encenação descritas no capítulo 2. Esse é um

ponto que apareceu novamente nos exercícios propostos na sequência 6.
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Sequência 6

Aqui, o intuito é o de profundar nas relações do corpo em movimento

no  que  diz  respeito  à  luz  e  entender  como  essa  luz  desenha  o  corpo  no

espaço.

Nesta  6ª  sequência,  proponho refazer  o  que fizemos ª  partir  da  terceira

sequência,  mas,  agora,  trazendo  texturas  e  cores  de  luzes  diferentes.  Nesse

momento, ainda não abordaremos o conceito do que seriam, apenas queremos que

os atores sintam e percebam as diferenças, os variados conceitos de luz, que são:

luz dura, que é direta e deixa as sombras bem definidas; luz difusa, sem sombra

bem definida e com uma margem que escurece até o ponto de menor luminosidade.

Estas  questões  ainda  não  são  levantadas  para  evitar  que  fiquem  presos  aos

conceitos antes de improvisarem. Repetimos todo o processo, incluindo o jogo de

manipular a luz em dupla que criou a partituras.

Depois dessa vivência, a aluna do curso de graduação em teatro da UFMG,

Nayara Cristina Costa Martins, disse que, ao final do experimento do dia 28 de maio

de 2018, na Disciplina de Oficina de Iluminação, 

[...] era muito visível que a luz era um elemento em diálogo com a cena, que
se outra pessoa que operasse a luz não seria a mesma coisa por não estar
dentro  do processo e que quem estava em cena tinha uma relação tão
bonita com a luz, que parecia que a luz complementava o corpo de quem
tava em cena.

Aqui,  pudemos  entender  melhor  não  só  a  potencialidade  da  luz  e

possibilidades dramatúrgicas, mas a responsabilidade de quem opera a luz para que

essa esteja em diálogo com a cena, sendo operador de luz e ator, dois brincantes da

cena, nesse caso, do exercício.
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Sequência 7

Essa  sequência  tem  como  principal  objetivo  rememorar  a  trajetória

vivenciada pelos atores até então.

A ideia  é  refazermos  as  sequências  de  movimentos  criadas  até  então,

começando  por  um  aquecimento  e,  em  seguida,  rememorando  as  partituras.

Enquanto os alunos se apresentam, vamos, aos poucos, pausando as cena para

explicar  os efeitos  das diferentes texturas  de luz e os  conceitos de luz direta e

indireta,  o que nos leva para um trabalho mais voltado para as relações de luz,

sombra e penumbra.

Lembrando  que,  a  cada  etapa,  deixamos um tempo para  que  os  atores

possam registar, em seus cadernos ou diários de artistas, cada experiência e nova

descoberta, para, desse modo, construírem um vocabulário que possam consultar

durante seus processos de criação.

Sequência 8

Partindo  das  partituras  já  estruturadas  e  registradas  em  suas

anotações,  vamos  seguir  aprofundando  o  trabalho  abordando  outras

possibilidades de fontes luminosas para além dos refletores convencionais de

teatro.
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Após criarem as partituras e entenderem um pouco mais dos efeitos de luz

no corpo, vale trazer outras fontes luminosas para não ficar apenas com refletores,

brincando com velas, lanternas, lampião, celular, etc. Para que seja algo produtivo, é

importante que criem novas partituras pensando em claro e escuro, quente e frio,

ocupação  do  espaço,  em  como  cada  fonte  luminosa  traz  outro  repertório  de

sensações.

Sequência 9

Nesta sequência, vamos trabalhar para aprofundar as possibilidades de

iluminar o corpo através de fontes luminosas não tradicionais do teatro, como

os  refletores  PAR,  PC,  Fresnel,  etc.,  e  alternativas,  como  abajur,  fósforo

lanterna, entre outros.

Depois de uma vivência de experimentos com o corpo em relação a outras

fontes  luminosas,  podemos  refazer  a  sequência  com  somente  essas  fontes

espalhadas pelo espaço, para quebrar um pouco com as partituras que tenham sido

criadas por um caminho mais racional  e técnico e não tão relacional  com esses

novos elementos. No entanto, para que os alunos sintam que existe um avanço, foi

proposta essa sequência 9 depois de já terem vivenciado partituras na sequência 8.

Cada um deve trazer uma fonte luminosa e fazer improviso com apenas uma parte

do corpo, jogando com claro e escuro.

Ao  final,  falamos  um  pouco  mais  sobre  a  luz  e  sobre  como  ela  cria

tridimensionalidade.  Vale lembrar  que Appia (2016)  trazia  a ideia  de mantermos,

através  da  luz,  a  tridimensionalidade  do  corpo  em  cena.  Sabendo  disso,  um

pensamento  para  tal  façanha  era  sobre  como a  sombra  influencia  nesta  tarefa.

Então, dentro do que foi proposto no presente capítulo, um dos trabalhos com os

atores  é  para  que  percebam,  em  um  primeiro  momento  e  em  meio  a  outras

informações,  a  presença de duas formas ou dois  caminhos para  iluminar:  a  luz

difusa e a luz dura, que criam o claro e escuro no palco, gerando imagens diversas,

por exemplo, ao olhar para o corpo do ator, para a cenografia etc. Conforme a luz
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incide  em uma  área  do  espaço  espaço  cênico,  ela  pode  gerar  mais  ou  menos

sombras; se for uma luz dura, as sombras bem marcadas com as bordas definidas,

se for uma luz difusa, essa sombra é mais ampla com uma área de transição do

escuro para a área mais clara, tendo uma maior área de luminosidade.

Sequência 10

Sugerimos que  esta  seja  a  última sequência.  Ela  tem o objetivo  de

aplicar  na  cena  o  que  foi  trabalhado até  então,  criando cenas  e  partituras

corporais em relação a luz.

Neste momento, os alunos/atores começam a estruturar cenas finais para

esse processo, recorrendo ao caderno de artista e buscando, nas partituras criadas

até então, sua relação com a luz, espaço e corpo, sem deixar de trazer a bagagem

criada  durante  todo  o  processo.  Para  isso,  começamos  com  um  aquecimento

proposto na sequência 1 e seguimos passando pela sequência 3 até deixarmos um

espaço de ensaio para criação da cena. A sequência 10 é a mais longa: a sugestão

é que seja realizada em, no mínimo, três dias, dividida em, pelo menos, 4h diárias,

trazendo novos olhares  para os  elementos já  trabalhados,  como texturas  de luz

diferentes e luzes alternativa, como vela, luz da tela do computador, celular, luz de

carrinhos  ou  outros  brinquedos,  abajur,  etc.  Cada  um  deve  trazer  uma  fonte

luminosa além das trabalhadas, que precisar estar em algum momento ou ação da

cena final.

Fiz uma pequena montagem com alguns exercícios e dois depoimentos que

estão no Link do ANEXO C, chamado exercícios (editado).  Esse foi  um trabalho

desenvolvido com os alunos da UFOP em 2017, sob orientação da Professora Dra.
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Letícia  Andrade.  Assim,  podemos  ver  um pouco  de  como  foi  uma  das  práticas

realizadas.
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CONCLUSÃO

Figura 24 - Cadernos de artista da disciplina de Oficina de
Iluminação da Graduação em teatro da UFMG. Foto: Cristiano Diniz

Fonte: Arquivo pessoal.

A possibilidade de fazer um mestrado é algo enriquecedor, com muito ganho

pessoal ao entrar em contato com outras teorias, outros olhares, ter um pesquisador

me orientando, entre outras coisas que não passavam pela minha cabeça quando

entrei.  Meu primeiro objetivo era pensar algo para ajudar meus companheiros de

cena  a  perceberem  a  luz  e,  talvez,  aprofundar  a  relação  deles  com  esse

componente. Claro que parto de um pouco mais de 10 anos trabalhando como ator e

iluminador, ou seja, eu tinha de onde partir, tinha vivência e experiência prática, mas

estruturar  a  pesquisa  acadêmica  foi  um  desafio  que  me  trouxe  um  grande

enriquecimento enquanto pessoa.
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Para construir essa dissertação e estruturar os exercícios, precisei pensar o

“entre”: o que seria o entre no trabalho do ator e o trabalho do iluminador? Um está

em relação ao outro, para o outro. Só vemos o que a luz nos permite ver, sem ela

não há visão, então como se dá essa relação? Como pensar nas possibilidades que

fazem parte desta questão? Para entender os processos que me trouxeram até aqui,

passei pela rica experiência em Barão Geraldo, onde pude me inspirar pelos grupos

da cidade, entender como esses grupos são diversos e como as artes do espetáculo

podem potencializar o trabalho de ator. Mas foi apenas na graduação, em contato

com o Ernani  Maletta,  que pude compreender melhor  o  que buscava na época.

Dentro do pensamento do ator polifônico, pude perceber um pouco mais esse amplo

campo da visualidade da cena e como ainda era frágil a formação dos atores nesse

sentido nos cursos estudados na Iniciação Científica em 2006. Foi quando comecei

a  ficar  inquieto  e  instigado  sobre  o  que  o  ator  deveria  saber  sobre  iluminação.

Reconheço que, nessa dissertação, existem apenas apontamentos influenciados por

uma estética mais contemporânea. Disto, surgiu o recorte para um trabalho em que

o atuante se instrumentalizaria para entender ou perceber como a luz desenha seu

corpo no espaço e, para isso, se sensibiliza a fim de perceber a teatralidade da luz e

sua relação com seu próprio corpo e o corpo dos companheiros de cena, algo do

qual acredito que nos aproximamos com os exercícios propostos.

Posso dizer que, na busca por vocabulário e conceitos sobre o que seria

uma estética mais contemporânea, percebi o quão amplo era o assunto e passei a

ler  mais  sobre  encenação.  Foi  em  Dort  (2013),  com  a  ideia  de  encenação

emancipada, associada a do ator maestro Burnier (2009), que comecei a estruturar

minha ideias, pensando nas várias dramaturgias que compõem o texto espetacular,

como a do texto, da luz, do espaço, do movimento, etc., e que o ator inserido nesse

contexto precisa ter consciência para poder dialogar ou, como diria Burnier (2009),

reger os elementos da cena.

No  que  se  refere  à  relação  proposta  por  Linke  (2008)  sobre  o  espaço

performático descrito no capítulo  1,  pensando na relação do espaço,  cenografia,

encenação, gostaria de focar na relação que o ator estabelece com essa cenografia

para estabelecer um contato mais profundo e direto com o espaço e o cenário. O

pensamento do espaço cênico como algo propositivo para a construção de sentido
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na cena é o mesmo que podemos fazer sobre a luz. Tudella (2013), professor de

Iluminação da UFBA entende que a luz como duas possibilidades:

Diferenciações entre  a  visibilidade e a  visualidade,  nos termos que serão
aplicados ao longo da presente tese. Ou seja: a adição de luz pode tornar a
cena “visível”,  como se fosse possível  acionar a visão apenas como uma
operação  físico-química,  sem que  a  visualidade  resultante  –  a  afirmação
visual  –  de  tal  visibilidade  atenda  a  quaisquer  critérios  artísticos.  A
visualidade, como abordada no presente trabalho, está relacionada à atitude
crítica  que  orienta  o  iluminador  e  confere  postura  estético-poética  à  sua
contribuição para a práxis  cênica.  Desse modo, projetar  luz sobre a cena
promoverá visibilidade. A análise de aspectos técnicos, estéticos e poéticos
de tal ação, identifica a visualidade de um espetáculo, ou a qualidade das
imagens [cênicas] que estabelecem a articulação do seu discurso artístico-
visual (TUDELLA, 2013, p. 32). 

O que busco nessa dissertação é, justamente, instrumentalizar o ator para

que ele possa assumir essa posição ativa nesse contexto em que a visualidade da

cena é mais propositiva na construção do texto espetacular, por isso, busquei em

Burnier (2009)  e Ratto  (2001) a ideia de “ator maestro”  e,  em Maletta (2005),  o

chamado “ator polifônico”. 

Para  que  esse  ator  maestro  possa  se  relacionar  com  a  luz  cênica,

propusemos um caminho trilhado para a instrumentalização do ator em formação. A

pesquisa  realizada  durante  os  dois  anos  de  mestrado  foi  fundamental  para

conseguirmos sistematizar os exercícios contidos no capítulo 3. Acreditamos que, ao

trabalhar as sequências propostas, pensando nas texturas da luz, ângulos, etc., é

possível construir um repertório próprio de sensações de como esses atores sentem

a luz, a veem em seus corpos, nos corpos dos colegas, etc. Fazendo este trabalho e

a partir  dos  depoimentos  dos atores  e  alunos consultados  e,  principalmente,  se

pensamos nos resultados  alcançados,  acreditamos  ser  possível  pensar  em uma

formação para atores que possibilite um maior diálogo com a luz, tanto em cena,

quanto no processo de criação.

Picon-Vallin nos traz a ideia de que a memória do espectador no século XX

se  torna  uma  memória  visual.  Essa  noção  relacionada  às  questões  levantadas

anteriormente me fez pensar que, para além de uma questão de saber ou não se

relacionar com a luz, é uma questão ética o ator ter consciência da imagem que será
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lida  pelo  espectador.  Esse  ponto  foi  algo  que  me  moveu  para  além  da

sistematização de um possível caminho para que o ator perceba a teatralidade da

luz e como essa desenha seu corpo no espaço. Entendendo que, em um processo

de criação, o ator cria em uma sala sem luz cênica e, ao iluminar o corpo do ator,

podemos gerar uma leitura oposta a que este criou, passei, também, a pensar as

questões éticas com as quais esse trabalho pode contribuir,  como, por exemplo,

empoderar o ator sobre o discurso da luz que ilumina sua cena.

As experiências descritas no capítulo 2 foram fundamentais para chegar ao

que propusemos no capítulo 3. A cada processo de criação, a cada disciplina de

iluminação ministrada,  era  uma nova descoberta.  Em alguns momentos,  em um

ensaio, era apenas uma gota que me alimentava para refletir sobre as inquietações

deste  ator/iluminador.  Não foi  um caminho linear  de descobertas,  assim como a

criação não o é. O processo não foi cronológico, as experimentações iam e vinham,

dependendo do processo de criação. Estruturar um pensamento não linear foi meu

grande desafio.

O  entendimento  dos  ângulos  de  luz,  a  sombra,  a  penumbra,  o  corpo

parcialmente iluminado, as sensações geradas em um espectador passa, primeiro,

por um entendimento de quem está em cena, do ator regente da obra. Buscamos

contribuir para a concretização do texto espetacular do ponto de vista do ator e sua

relação  com a  visualidade  da  cena,  como  a  iluminação  contribui  para  isso  e  a

relação que o ator estabelece com a mesma.

Entendemos  que  o  trabalho  apresentado  ainda  não  responde  todas  as

questões levantadas no texto, mas acreditamos que os exercícios propostos podem

apontar para um caminho pelo qual o ator pode perceber melhor a teatralidade da

luz e como essa desenha seu corpo no espaço. Defendo que esta dissertação ajuda

todos os artistas cênicos que tenham interesse em entender as relações entre corpo,

luz e espaço, trazendo a possibilidade de instrumentalização para que eles possam,

em seus processos criativos, trabalhar com a luz cênica com uma abordagem mais

consciente. 

Para  finalizar,  gostaria  de  deixar  o  depoimento  feito  em 2018  pela  atriz

Carolina Correa do Grupo Dos Dois, onde atuo como iluminador há cinco anos. Ela
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fala do ponto de vista da atriz que está em cena e em um processo de criação, no

qual buscamos, na prática, as ideias e conceitos levantados nesta dissertação:

A luz no teatro é responsável por uma grande parte da qualidade de um
trabalho de um grupo. No Grupo Dos Dois ela foi essencial e me afetou em
todos os sentidos enquanto atriz. A luz contracena comigo, dialoga, interfere
nas emoções e  na  presença.  Cristiano  Diniz  criou  nas  quatro  peças  que
realizamos juntos, Carolina, de Lorca, Temblor, Trombo e Roma, uma obra
prima, ele compõe a arte do espetáculo. Nuances, cores, desenhos, quase
uma dança junto com o ator. Cristiano é um criador que está atento a todos
os detalhes, respirando junto, pulsando com os movimentos e cenas.

A  relação  entre  luz  e  cena  constitui  um  processo  de  trocas  e  de
complementação recíproca. A luz afeta a cena, que, por sua vez, afeta a luz,
produzindo um diálogo incessante, um acordo de mudanças e adaptações
ininterruptas, à medida que uma se põe diante da outra. São dois processos
vinculados, indissociáveis, em estado de co-dependência.

O depoimento de Carolina Corrêa e a fala de alguns alunos levantaram uma

outra questão que me fez querer refletir para uma próxima pesquisa: se a luz é mais

um  personagem  ou  mais  um  agente  construtor  de  sentido,  qual  a  relação  do

operador de luz com o ator? Como estes dois se relacionam na construção do texto

espetacular? Se, aqui, apresentamos um caminho para instrumentalizar o ator para

se relacionar com a luz, também precisamos pensar na formação do operador de

luz. Mas se, como foi apresentado no capítulo 2 dessa dissertação, existe, no Brasil,

em um contexto  com pouca formação artística no campo da luz,  como se dá a

formação do operador de luz? E, principalmente, qual a relação da sua operação de

luz para a construção da teatralidade da luz? Como se relacionaria operador de luz

ao  trabalhar  com  um  ator  instrumentalizado  pelo  trabalho  proposto  por  essa

dissertação? Qual seria o caminho de formação ou instrumentalização para esse

operador?

Essas são algumas questões que se abriram durante a pesquisa e ainda

estão abertas. Pretendo, em um outro momento, leva-las para a sala de ensaio e

começar a buscar material. O que me instiga agora é entender a relação desses dois

agentes da cena, os atores e o operador de luz.



88

REFERÊNCIAS

APPIA, Adolphe A música e a encenação. Trad. Flávio Café. Revista do Laboratório 
de Dramaturgia - LADI - UnB - V. 2 e 3, Ano 1, 2016, p.158-201. Disponível em: 
<http://periodicos.unb.br/index.php/dramaturgias/article/view/21918/15629>. Acesso 
em: 10 jun. 2018. 

ARAUJO, Cristiano. Entrevista concedida a Cristiano Diniz Aguiar. Nova Lima, 06 
jun. 2017. [ A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação].

BABLET, Denis. Le revolutions scéniques du Xxème siècle. Paris: Societé 
Internationale D’Art Xxème siècle, Sd.

BABLET, Denis. A luz no teatro in O teatro e sua estetica. Lisboa , ed. arcadia, 1964.

BARBA, Eugenio e SAVARESE, Nicola. A arte secreta do ator, Dicionário de 
antropologia teatral. Trad. Luis Otávio Burnier (sup.). São Paulo – Campinas: 
HUCITEC-UNICAMP 1995.

BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008.

BONFANTI, Guilherme. Desenho de Luz – Traquitanas. Dossiê Bom Retiro: 958 
metros – O processo de criação e a recepção. Revista Sala Preta do Programa de 
Pós-Graduação em Artes Cênicas da ECA-USP, vol. 12, n. 2, dez.

BURNIER, Luis Otávio. A arte de ator: da técnica à representação. Campinas: 
Editora Unicamp, 2009.

CAMARGO, Roberto Gil. Função estética da luz. São Paulo: Perspectiva, 2012. 

COSTA, Ronaldo. Diálogos com a iluminação teatral: uma proposta de ensino. 2005.
Monografia (Especialização em Ensino de Teatro) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2005.

http://periodicos.unb.br/index.php/dramaturgias/article/view/21918/15629


89

CRAIG, Edward Gordon. Da Arte do Teatro. Lisboa: Ed.Arcádia, 1957.

DINIZ, Cristiano. Adaptação polifônica do mito Xangô para a cena. In: Caderno de 
encenação, vol 3 n 11, 2010

DORT, Bernard. A representação emancipada. Sala Preta, vol 13, n1, jun 2013, p. 
47-55, USP. São Paulo, 2013.

FIGUEIREDO, Laura Maria de. Luz: a matéria cênica pulsante – apontamentos 
didáticos e estudo de caso, 2007. 160 f. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) – 
Escola de Comunicações e Artes-Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.

GAULME, Jacques. Architectures scenographiques et decors de theatre. Paris: 
Magnard, 1985.

GROTOWSKI, Jerzy. Para um teatro pobre. org. BARBA, Eugenio, Editora Dulcina, 
Brasília, 2013.

LEHMANN, Hans-Thies. Teatro pós-dramático. Trad. Pedro Sussekind. São Paulo: 
CosacNaify, 2007.

LINKE, Inês. O espaço performático. In: ArteFilosofia - Publicação Semestral Revista
de Estética e Filosofia da Arte do Programa de Pós-graduação em Estética e 
Filosofia da Arte – UFOP. UFOP, Ouro Preto, 2017.

MALETTA, Ernani. A Formação do Ator para uma Atuação Polifônica: Princípios e 
Práticas. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação – Universidade Federal de 
Minas Gerais. Belo Horizonte, 2005.

MANTOVANI, Anna. Cenografia. São Paulo: Ática, 1989.



90

MENDES, Daniel. Estudos de processos de composição cenográfica em 
espetáculos teatrais praticados em espaços de uso não convencional durante a 
ocupação cênica e a coabitação teatral. Dissertação (Mestrado) – Instituto de 
Filosofia, Artes e Cultura, Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2016.

PAVIS, Patrice. A análise dos Espetáculos. Trad. Sérgio Sálvia Coelho. São Paulo: 
Perspectiva, 2003.

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001.

PEREIRA, Miguel Serpa. Cinema e Ópera: uma encontro estético com Wagner. 
Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicação e Artes – USP. São Paulo, 1995.

PICON-VALLIN, Béatrice. A arte do teatro entre tradição e vanguarda: Meyerhold e a
cena contemporânea. Fátima Saadi (org.). Rio de Janeiro: Teatro do Pequeno Gesto:
Letra e Imagem, 2006.

PICON-VALLIN, Béatrice; SAADI, Fátima. A cena em ensaios : Béatrice Picon-Vallin.
Seleção e organização Béatrice Picon-Vallin e Fátima Saadi ; tradução: Fátima 
Saadi, Cláudia Fares e Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Perspectiva, 2008.

RATTO, Gianni. Antitratado de cenografia: variações sobre o mesmo tema. São 
Paulo: SENAC, 2001.

RICHARDS, Thomas. Travailler avec Grotowski sur les actions phisiques. Paris: 
IBSN, 1995.

RIOS, HILMAR TOSCANO; UNIVERSIDADE DE MINAS GERAIS. Introdução ao 
estudo da cor. Universidade de Minas Gerais,1962. Tese (livre docência).

ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral. Trad.Yan Michalki. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998



91

ROUBINE, Jean-Jacques.. Introdução as grandes teorias do teatro. Trad. André 
Telles.Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.2003.

SARRAZAC, Jean-Pierre. A invenção da teatralidade. Sala Preta, vol 13, n1, jun 
2013, p. 58-70, USP. São Paulo, 2013.

SIMÕES, Cibele Forjaz. À luz da linguagem. Dissertação (Mestrado) – Escola de 
Comunicação e Artes – USP. São Paulo, 2008.

SIMÕES, Cibele Forjaz. À luz da linguagem – um olhar histórico sobre as funções da
iluminação cênica. Sala Preta, vol 15, n 2, 2015. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/105752>. Acesso em: 08 jul. 2018

SIMÕES, Cibele Forjaz; GUINSBURG, Jacó; FERNARDES, Sílvia.O Pós-Dramático:
Um Conceito Operativo? . São Paulo: Perspectiva, 2010.

TUDELLA, Eduardo Augusto da Silva. Práxis cênica como articulação de 
visualidade: a luz na gênese do espetáculo. Tese (doutorado) – Universidade 
Federal da Bahia, Escola de Teatro, Salvador, 2013. 

http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/105752


92

ANEXOS

ANEXO A - Ementas

UNICAMP

Disponível em: <https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2016-/

coordenadorias/0018/0018.html#AC148>. Acesso em: 30 mai. 2018

AC013 – Laboratório de Prática Teatral: Iluminação OF:S-6 T:001 P:001 L:000 O:000

D:000  HS:002  SL:002  C:002  AV:N  EX:S  FM:75%

Pré-Req.: Não há  Ementa: Atividades práticas de produção teatral, voltadas para a

realização da Mostra dos espetáculos teatrais do PICC.

UFBA

Disponível  em:  <http://www.etufba.com.br/wp-content/uploads/2013/12/PP-Escola-

de-Teatro-UFBa-2014.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2018

Nome e código do componente curricular: Departamento: Carga Horária Iluminação I

TEA277 Técnicas de Espetáculo 34T/34P/00E

Modalidade: Disciplina Função: Básica

Natureza: Obrigatória
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Pré-requisito:  Disciplinas  obrigatórias  da  etapa  propedêutica  do  curso  de

Bacharelado em Artes Cênicas Módulo de alunos: 30*

Ementa: Técnica de Iluminação Teatral, seus aspectos físicos, óticos, sua relação

com a cor do pigmento, o tempo e o espaço do objetivo cênico na evolução histórica

do espetáculo.

Programa: Identificação dos métodos e procedimentos da Iluminação cênica.

UFMG

Disponível  em:  <https://www.eba.ufmg.br/graduacao/teatro/wp-content/uploads/-

2014/08/UFMG_EBA_DISCIPLINAS-OPTATIVAS_LICENCIATURA.pdf>. Acesso em:

30 mai. 2018

Oficina de Iluminação – FTC175 Carga Horária: 45h-03Cr

Tipo: ___ Obrigatória, _X_Optativa

EMENTA:  Fundamentos  da  criação  de  luz  cênica.  Funções  e  relações  desse

elemento com a criação cênica.

UFOP

Disponível em: <https://cartescenicas.blogspot.com/search?q=ilumina%C3%A7%C3-

%A3o>. Acesso em: 30 jun. 2018

Iluminação I
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Ementa: Apresentação  dos  conhecimentos  básicos  da Iluminação Cênica.

Exposição sobre a evolução técnica e estética da Iluminação Cênica. Práticas de

criação da iluminação cênica. Leituras sobre os estudos recentes de usos e técnicas

de iluminação teatral. Criação de projeto de iluminação de uma cena teatral.

Iluminação II

Ementa:  História  da  Iluminação.  A  Iluminação  cênica  como  parte  de  uma

dramaturgia  cênica;  Arte da iluminação e princípios de semiologia do espetáculo

cênico. Iluminação Cênica no discurso artístico da encenação. Teoria de cor na luz

projetada. Filtros de cor. Temperatura/Correção de cor. Equipamentos de controle.

Técnica  e  Arte:  Posicionamento  das fontes  de luz.  Técnica  e  Arte:  Montagem e

Afinação. Posições de colocação de projetores na cena; Técnica e Arte: Luz Geral.

Técnica e Arte: Projetos e Roteiros de operação. Sistemas de potência e controle.

Técnica  e  Arte:  desenvolvimento  de  um  projeto  de  Iluminação.  Concepção  e

produção  de  um  “desenho  de  luz”.  Princípios  da  Iluminação  de  cenografia  e

figurinos.  Prática  de  montagem  e  de  afinação  de  projetores.  Concepção  e

concretização de um projeto de iluminação.
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ANEXO B – Links de espetáculos e exercícios

Link de Exercícios (editado)

- https://youtu.be/MksixY6B88Y     

Link de Exercícios (completo)

- https://youtu.be/m-fWF5dwjJM 

Carolina, De Lorca:

- https://www.youtube.com/watch?v=8mV2XmYycM8 (português)

- https://www.youtube.com/watch?v=HXiFY6Coe2E (espanhol)

Temblor:

- https://youtu.be/Y2qXg0tyf20 (espanhol)

Chão de Pequenos:

- https://vimeo.com/232645630 (português)

Trombo:

- https://www.youtube.com/watch?v=beZIv9E54tM (espanhol - microteatro)

https://vimeo.com/232645630
https://youtu.be/m-fWF5dwjJM
https://youtu.be/Y2qXg0tyf20
https://www.youtube.com/watch?v=beZIv9E54tM
https://www.youtube.com/watch?v=HXiFY6Coe2E
https://www.youtube.com/watch?v=8mV2XmYycM8
https://youtu.be/MksixY6B88Y
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- https://www.youtube.com/watch?v=GIWQJal9lsI&feature=youtu.be (português - 

peça longa)

https://www.youtube.com/watch?v=GIWQJal9lsI&feature=youtu.be
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Entrevista com Cristiano Araújo

Transcrevo,  aqui,  a  entrevista  com Cristiano Araújo,  integrante  do Grupo

Armatrux de Nova Lima, realizada no dia 06 de Junho de 2017. A entrevista tinha

como objetivo saber um pouco sobre seus processos criativos como atores e como a

luz e sua relação com a luz se dá quando estão no palco.

CD – Cristiano Diniz (eu): Durante seu processo criativo como ator, como você

pensa  na  iluminação  da  cena  criada?(mesmo  se  for  outro  iluminador  que

criou)

CA – Cristiano Araújo: Eu, como ator no processo criativo no momento da criação da

cena como que eu penso a luz... Olha, eu penso a luz, considero mais um recurso

elemento  de composição criativa,  e  ela  entra  para  mim como texto  como ação,

sabe? Assim como a gente tem ação verbal, ação física, a gente tem ação da luz. Eu

penso assim, e é claro que tem momento que tenho cuidado, que eu tenho que

tomar. Aqui, eu sei que eu tenho que me concentrar em alguns aspectos da criação

mais próprios do ator para não me deixar ser levado demais pela pela criação da luz

propriamente  dita  assim...  Mas  eu  a  considero  demais.  Aqui  nos  processos  do

Armatrux,  a  gente  sempre  considera  a  cenografia,  o  figurino,  a  iluminação,  a

maquiagem... Qualquer outro recurso de áudio visual, a música... Inclusive, a gente

tá nos últimos trabalhos executando a música em cena com instrumentos, então a

gente sempre considera isso muito durante processo criação. A gente saía com luz

montada, a gente experimenta luz durante todo processo... Então ela tá muito... Tá

diretamente ligado ao processo de criação do ator, sabe? Então não só eu que te

respondo  mais  pela  parte  técnica  pela  iluminação  aqui  no  grupo,  mas todos os

atores  se  envolvem  com ela,  fazem sugestões,  dão  opinião  e...  Contaminam  o
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processo de criação de luz e se deixam contaminar por ele, sabe? Bom, é assim

que, como ator, me relaciono com a luz no processo de criação de cena.

CD  –  Quando  está  em  cena,  como  pensa  ou  vê  a  iluminação  durante  a

encenação?

CA – Tem duas maneiras que me relaciono com ela,  uma é enquanto ator e da

ciência que tenho desses elementos, do que tá sendo dito da história que a gente tá

contando, com um pouco mais de propriedade com o texto, com cenário e com a luz.

Dessa primeira maneira, estando mais a vontade, eu consigo jogar melhor com a

luz, com rítmo que o operador tá propondo, com a afinação que foi feita naquele dia,

a presença da luz alí naquele momento, com as características que ela tem naquele

momento, ela me ajuda assim... Eu consigo me relacionar com ela de uma maneira

mais franca, mais presente. Outra forma é quando eu não estou tão seguro, não

estou com tanta propriedade do meu trabalho, a luz interfere de uma maneira menos

voluntária da minha parte... Ela... E, aí, ela pode contribuir, ela pode... Ela, muitas

vezes, me auxilia alí, na condução de alguma coisa, e ela pode também... Como

nessa  opção  eu  não  estou  com  tanta  propriedade,  ela  vai  acabar  interferindo

também negativamente. Se é uma luz que tem uma proposta que eu não entendo alí

naquele  momento  enquanto  ator,  ou  se  teve  um erro  alí  na  luz,  eu  acabo  me

desconcentrando muito, fortemente, me desconcentra... Eu entendo que tem alguma

coisa errada, mas não sei o que é... Fico inseguro... Diferente da primeira opção, é...

Que...  entendo que pode mesmo ter havido um erro, eu consigo me situar alí,  e

contribuir de alguma maneira... Não sei se fui claro... Durante a encenação, Cris, é

meio aquilo que eu comentei antes. Assim, no momento que está apresentando, se

eu tô com mais propriedade, mais a vontade com o que tô fazendo, com o que a

gente tá apresentando com que a gente tá dizendo... Se eu tô com mais propriedade

exatamente, eu consigo me relacionar melhor com iluminação, com a presença dela

alí, né? Com qualquer coisa que ela venha a contribuir, com qualquer diferença que

ela  faça,  seja  positiva,  seja  negativa,  mas  eu  a  percebo  um  pouco  mais

intencionalmente se tô com mais propriedade... E aí... consigo jogar com ela. Por

outro lado, se tô com menos propriedade com trabalho, se ainda tô alí... E isso não é

negativo no processo de temporada, de encenação, é só um momento diferente de

um que a gente já tá com mais propriedade, mas se não tô com tanta propriedade,

se ainda tô... Se o processo ainda tá mais veloz e mais forte do que talvez meu
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entendimento ali, a luz ela entre nesse bolo aí... Ela vai me dizendo coisas que eu

não assimilo racionalmente e, às vezes, pode impactar uma maneira positiva, me

ajudar  a  entender,  ou  pode me assustar,  ou  pode fazer  com que eu fique mais

perdido ainda, né? Assim, eu acho que houve algum erro na luz e, do meu ponto de

vista, o erro é... É parte constituinte do processo a ser considerado, se algum erro

com essa... Com esse caráter, assim, diz que eu não tô com tanta propriedade, ele

pode me desestabilizar um pouco, sabe? Durante a encenação. Porque aí eu me

ligo na luz de alguma maneira assim, ela me puxa pra ela, me dar uma certa rasteira

e eu não consigo e vira uma camada muito forte a todas as camadas que estão na

encenação, sabe? Mas, caso contrário é mais um alimento para compor, para julgar,

e também muito forte.

CD – Quando cria a luz de um espetáculo como é sua relação com os atores?

CA –  Cris,  para  mim,  enquanto  iluminador,  é  interessante  que  toda  a  equipe,

inclusive os atores, que no processo de criação, eles não sejam alheios ao processo

de criação de luz, sabe? Mesmo que essa relação com o processo de criação de luz

seja uma relação silenciosa, menos racional, não sei... Mesmo que ela seja assim,

para  mim, é mais interessante  que exista  uma consideração,  assim...  Que esse

elemento seja considerado. Por que isso é melhor para mim? Não sei, cara... Pelo

fluxo de criação mesmo, assim, entre todos os elementos constituintes alí, daquele

processo, né? E aí, daí.. Eu vejo a importância desse processo de criação de luz

permear o processo de criação da cena desde muito cedo assim, né? Para mim é

interessante,  faz muita  diferença quando...  Quando eu tô  no processo e quando

chego no processo já existe um ouvido, né? Assim, um olhar para para luz, por mais

ingênuo que ele seja para o mais inexperiente... Tentasse, se tem um feeling ali do

ator, em relação a luz, para mim, é um prato cheio assim, né? Agora, eu terminar

também quanto que maneira que operacional claro da iluminação, do executivo, o

burocrático, é... não chegue nele de nenhuma maneira, apesar de que a gente sabe,

sempre chega, assim... é, muitas vezes chega. Muitas vezes, os atores, se é um

trabalho de grupo, os atores também são proponentes, são os produtores, então...

Ou podem ser até, ou podem estar envolvidos com as técnicas, então eles acabam

absorvendo um pouco isso, mas eu tento fazer com que isso não não recaia sobre
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eles,  esse  operacional,  esse  executivo,  esse  burocrático...  E  tento  privilegiar

aspectos da criação mesmo, da fruição, né? Com o ator, não sei, cara, processo

criação  mesmo  assim,  sabe?  Focando  nisso  sim,  como...  Com  tudo  que  um

processo pode trazer. A gente poderia falar vários aspectos, mas tento trabalhar o

momento ali de criação, assim, na sala de ensaio. Se a gente está com os atores,

entender  o tempo daquele coletivo,  nessa de entender  o tempo do ator,  se é o

momento de interferir  ou não, por alguma questão ligada a luz, se vejo que tem

alguma coisa pontual  que eu posso dizer que pode ajudar em relação a luz,  eu

interfiro  de  uma  maneira  que  também não  vou  entrar  de  sola...  Assim,  é  isso,

percebendo o tempo da pessoa... Quando eu vejo que tem alguma coisa que pode...

Pode trazer surpresa ou espanto para o ator, eu converso, eu falo, mostro, sempre

faço questão de mostrar... Olha... tá o efeito que aqui da entrada da cena você vai

ver assim, mas vem para cá, aqui fora e vê que desse outro ponto de vista, vai tá

sendo  visto.  Acho  que  isso,  por  exemplo,  pode  contribuir  com trabalho  de  ator.

Enfim, né? Isso que ele tem um pouco mais de diálogo com a luz, sabe? Com que tá

sendo, nem sempre a gente tem tempo para isso, às vezes a coisa é muito de

momento, né? Assim, e aí concentração total  e ficar bem atento para fazer valer

aquele tempo que agente tá junto em relação à criação da luz e essas demandas,

sabe? De aproximar dos atores, Cris,  falando montão, eu tô pensando enquanto

falo, vou dar mais uma passadinha aqui e volto nessa eu acho que pode tá faltando

alguma coisa …

Cris  é  a gente  quando vai  fazer  luz,  para  quem quer  que seja,  encontra  várias

realidades  também,  né,  cara?  Assim,  dependendo  do  caráter,  do  trabalho,  do

coletivo,  do  tempo  de  estrada  da  turma,  propriamente  da  ligação  deles  com  a

iluminação.  Se  eu  vejo  que  existe  um hiato  entre  processo  criação  da  luz  e  o

processo de criação da obra, se há um hiato muito grande, eu eu tento fazer uma

uma... uma... sei lá... uma pré, uma conexão, não sei... E aí, assim, converso com

todos, desde os produtores, ao diretor e aos atores, mais para que eles entendam o

que que eu tô fazendo ali, né? Porque que, às vezes, eles chamam a gente e não

sabem porque te chamaram, né? Assim, é por que tem que ter luz? É por que tava

na ficha técnica? Nessa, então, esse primeiro entendimento, assim, eu acho bom de

ter, sabe? Que ele vá para além disso, por que tá na ficha técnica ou por que tem

que ter luz, né? Assim, E por que que tem que ter uma luz complexa? E aí por que
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que a luz têm que ser simples demais, né? Assim, que tanto que isso inviabiliza a

criação as  duas  coisas,  uma luz  simples  demais  ou  uma complexa demais.  Na

verdade, tem aspectos da produção, de logística, de circulação, de custo, e tem os

aspectos da criação propriamente dita, assim, o que ela pede uma luz, enfim. Tento

situar um pouco a turma, e aí falando dos atores, os atores e assim: ô, gente, to me

propondo a isso,  a  isso,  meu trabalho aqui  com você vai  ser  esse,  a  gente vai

estabelecer relações em tais níveis, parará, parará, parará... E aí a gente sai, por

exemplo, acontece, também, em momentos em que tá aproximando de uma data de

estreia, ou que seja no meio do processo, a gente sabe que... A gente vê, às vezes,

atores  flutuando  muito,  assim,  em relação  ao  estado  emocional,  ao  humor,  né?

Assim, e ele ali se expondo, frágil, se sujeitando... Eu procuro também ter um olhar

cuidadoso com isso, de maneira que a luz seja ali no meio daquele processo um

elemento agradável, que o processo de criação da luz seja agradável para os atores.

Por mais que a gente possa ser, em alguns momentos, pesaroso, difícil, gostoso,

desgastante.. Tudo que seja, procuro não passar isso para os atores, para que esse

processo de criação da iluminação perante  a  eles  seja  um processo prazeroso,

agradável, leve... e aí considero... Eu acho bom ator ... Assim como eu acho o ator

considerando o trabalho iluminador, eu acho o importante, que o ator perceba que

iluminador considera o trabalho dele, respeita o trabalho dele, entende o trabalho

dele, né? Assim, e com isso se aproxime, fiquem mais juntos nesse processo de

criação, acho importante, né? E aí, cara, eu vou voltar aí na questão das variações

de humores, procuro ser cuidadoso com isso, sabe? Porque, às vezes, o cara ali no

processo ele não tenho um escape, está sufocado, ele.. né? Assim, a equipe... Sei lá

tá meio saturada e se você está em um coletivo, ele te dá uma possibilidade de

trazer uma outra perspectiva para o cara, um respiro, pode fazer uma diferença, né?

No processo de criação, né? Porque esse coletivo pode ter os vícios deles de muito

tempo, então, se eu sou uma pessoa que vem de fora, isso também é um aspecto.

Eu vou contribuir com o que é novo, né? Dentro daquelas relações, acho importante

se  atentar  a  isso  também.  Agora  vou  pensar  que  um  pouquinho,  eu  enquanto

iluminador num coletivo que já tá junto há muito tempo, que você trabalhando com

pessoas...  Porque  isso  faz  diferença,  trabalhar  com  gente  nova  pela  primeira,

segunda vez, né? Assim, é tudo... Parece tudo, a primeira vez tão agradável, né?

Assim, todo mundo bacana, tudo é novidade... Costuma, por esse aspecto, ser mais

fácil,  mais  prazeroso...  O  que  pode  acontecer  de  desinteressante  neste  tipo  de
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processo  em  que  as  pessoas  não  se  conhecem  tão  bem  é  que,  aí,  deixa  de

conhecer o processo do outro mesmo, os limites, as condições, né? Assim, normal.

Agora, quando você trabalha muito tempo com a turma, é isso, já tem um ganho,

assim, né? Você já sabe como é o processo, como é o procedimento, se você tá no

fluxo, se você tá rompendo, se você tá propondo uma quebra, né? Assim, você pode

propor sabendo que tá fazendo, assim... é isso.


	PRÓLOGO
	INTRODUÇÃO
	1. Luz cênica: concepções estéticas
	2. Reflexões sobre iluminação na minha trajetória e apontamentos para se pensar a formação do ator
	3. Possíveis caminhos para a formação o ator em relação a luz
	CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS
	ANEXOS
	APÊNDICES

