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RESUMO 

 

O tema de análise da pesquisa acadêmica de mestrado que desenvolvemos é a Composição 

Cenográfica, com foco no estudo de processos intrínsecos às interferências cenográficas em 

espetáculos teatrais contemporâneos, praticados em "espaços de uso não convencional", du-

rante a Ocupação Cênica ou a Coabitação Teatral. Dedicamos em nossa pesquisa uma atenção 

especial às ações de caráter criativo e aos procedimentos técnicos inerentes à Composição 

Cenográfica, tendo em vista a importância dos espaços que foram eleitos, seus significados 

peculiares e suas contribuições para a dinamização da narrativa cênica. Acreditamos que a 

partir deste estudo e da análise dos espetáculos que participei ativamente enquanto diretor de 

arte, sejam ampliadas e potencializadas nossa percepção e nossas reflexões sobre a ressignifi-

cação do espaço enquanto "lugar teatral".  

 

PALAVRAS-CHAVE: coabitação teatral; composição cenográfica; espaço de uso não con-

vencional; ocupação cênica; teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El tema de análisis de la investigación académica de maestría que hemos desarrollado es la 

Composición Escenográfica, centrándose en el estudio de los procesos intrínsecos a las inter-

ferencias escenográficas en puestas en escena contemporáneas, realizadas en los "espacios de 

uso no convencional", durante la Ocupación Escénica o la Cohabitación Teatral. Dedicamos 

en nuestra investigación una especial atención a las acciones creativas y a los procedimientos 

técnicos inherentes a la Composición Escenográfica, en vista de la importancia de los espa-

cios que fueron elegidos, sus significados peculiares y sus contribuciones a la promoción de la 

narración escénica. Creemos que a partir de este estudio y de la análisis de los espectáculos 

que participé activamente en cuanto director de arte, sean ampliadas y potenciadas nuestra 

percepción y nuestras reflexiones sobre la reformulación del espacio en cuanto "lugar teatral". 

 

PALABRAS CLAVE: cohabitación teatral; composición escenográfica; espacio de uso no 

convencional; ocupación escénica; teatro. 
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"O construtivismo de Meyerhold ("Queremos fugir da 

caixa cênica usando palcos com superfícies fraturadas"), 

a revolução de Artaud ("uma noção nova do espaço utili-

zado em todos os planos possíveis") indicam o sentido de 

uma modificação radical no tratamento do espaço: trata-se 

de passar de um espaço perspectivo a um espaço em vo-

lume. Para além do construtivismo, ou da estilização que é 

cara aos encenadores do Cartel, para além até do espaço 

relativamente vazio de Vilar, pontuado por dispositivos 

cênicos, o trabalho imediatamente contemporâneo consiste 

em mudar eventualmente o lugar cênico, em fazer teatro 

em toda a parte e nos lugares menos feitos para isso". 

Anne Ubersfeld 

 



4 

INTRODUÇÃO 

 

O espaço do teatro contemporâneo é o centro de experiências demasiado 

numerosas para ser reduzido a algumas características. Toda dramaturgia, e 

mesmo todo espetáculo é objeto de uma análise espacial e de um reexame de 

seu funcionamento. O espaço não é mais concebido como concha em cujo 

interior certos arranjos são permitidos, mas como elemento dinâmico de toda 

concepção dramatúrgica. Ele deixa de ser um problema de invólucro para 

tornar-se o lugar visível da fabricação e da manifestação de sentido (PAVIS, 

2011, p. 135). 

O tema de análise desta pesquisa acadêmica é a Composição Cenográfica, com foco no estudo 

de processos intrínsecos às interferências cenográficas em espetáculos teatrais contemporâ-

neos praticados em "espaços de uso não convencional"
1
, durante a Ocupação Cênica e/ou a 

Coabitação Teatral.  

 

O interesse na pesquisa sobre a Composição Cenográfica surgiu no ano de 2009, após a fina-

lização de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Graduação em Teatro da Escola de 

Belas Artes da UFMG. A curiosidade prosseguiu em 2010, durante um Projeto de Ensino Do-

cente em caracterização cênica, voltado para a realização do Espetáculo Teatral de formatura 

do Teatro Universitário (TU), situado na mesma unidade de ensino. Em ambos os casos fui 

designado enquanto diretor de arte, cargo no qual vivenciei as práticas teatrais que aqui alme-

jo refletir e produzir conhecimento. 

 

Para a primeira experiência, o espetáculo teatral partiria da adaptação de uma obra literária de 

Gabriel García Márquez 
2
, intitulada “A Incrível e Triste História de Cândida Erêndira e sua 

                                                 
1
 Antônio Carlos de Araújo Silva, diretor do Grupo Teatro da Vertigem, em entrevista a Rogério Santos de Oli-

veira (OLIVEIRA, 2005), para finalidade de pesquisa acadêmica, nos ilumina sobre a inadequação dos termos 

que buscam identificar os espaços que são utilizados contemporaneamente pela arte teatral. Ao refletir sobre as 

questões espaciais, Antônio Araújo esclarece que "não é o espaço que é não convencional, é um uso não conven-

cional do espaço" que ocorre.  Pode ser visto em ANEXOS (OLIVEIRA, 2005, p. 18). Em nossa pesquisa utili-

zaremos a expressão "espaços de uso não convencional" como síntese desta reflexão, a fim de elucidarmos os 

espaços que são utilizados para a prática teatral contemporânea, que a princípio não possuem nem a finalidade e 

nem a funcionalidade enquanto edifícios teatrais. 

2
 Gabriel García Márquez foi um importante escritor de contos, novelista, jornalista e ativista político colombia-

no. Nasceu em 6 de março de 1927, no município de Aracataca. Faleceu em 17 de abril de 2014, aos 87 anos, na 

Cidade do México. É considerado pela crítica literária mundial como sendo um dos mais importantes escritores 

do século XX. Em 1982, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, pelo conjunto de sua obra. A obra mais popular 

de Garcia Márquez é "Cem anos de solidão", onde o autor mistura o épico com o realismo fantástico. FONTE: 

http://www.suapesquisa.com/biografias/gabriel_garcia_marquez.htm (Acesso em agosto de 2014). 
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Avó Desalmada”
 3

 (abaixo - FICHA TÉCNICA - PRANCHA XI)
4
, e para a segunda, o es-

petáculo surgiria da montagem de um texto teatral escrito por Fernando Limoeiro
5
, intitulado 

"Rosinha do Metrô ou (Xeque Mate na Rainha dos Peões) Noite Feliz!" (IMAGEM 51 - 

PRANCHA XXXIV). 

 

A imediata similaridade de conduta nos dois casos se deu, primeiramente, devido à escolha 

dos espaços em que aconteceria a encenação teatral. Ao contrário de se criar e executar uma 

estrutura cenográfica para ser utilizada dentro de uma clássica edificação teatral, foram eleitas 

outras edificações situadas no contexto urbano, nas quais a finalidade e a funcionalidade, en-

quanto edifícios teatrais, se encontrava distante.  

 

Em 2009, para a montagem de “Erêndira”, o espaço escolhido foi o Mercado Central de Belo 

Horizonte (ponto turístico situado no centro da capital mineira, aonde hoje se atribui o comér-

cio de produtos alimentícios, artesanato, entre outras mercadorias) (IMAGEM 17 - 

PRANCHA XVI). 

 

Já no ano de 2010, foi sugerida para a montagem de “Rosinha do Metrô” a intervenção no 

espaço conhecido por GRUTA (IMAGEM 52 - PRANCHA XXXV). Este espaço também 

está situado na cidade de Belo Horizonte e a princípio era uma antiga casa de gafieira na   

região do Bairro Horto (ao lado do Galpão Cine Horto). A GRUTA já foi sede da Maldita Cia 

de Investigação Teatral
6
 e hoje também é utilizada para atividades culturais e festivas pelo 

coletivo "Casa de Passagem". 

                                                 
3
 Ao analisarmos e/ou mencionarmos sobre a adaptação que fizemos do conto literário de Gabriel García Már-

quez, utilizaremos em nossos estudos a abreviação "Erêndira" como facilitador da nossa comunicação. Vale 

ressaltar que para a montagem do referido espetáculo teatral por nós montado, o título original da obra literária 

("A Incrível e Triste História da Cândida Erêndira e sua Avó Desalmada") foi utilizado na íntegra para a sua 

nomeação.   

4
 Nossa dissertação é ilustrada por inúmeras referências fotográficas. Para facilitar sua leitura no formato PDF e 

navegar do texto até a imagem mencionada, utilizaremos de referências cruzadas através de hiperlinks numera-

dos de acordo com cada imagem a ser visitada. Exemplo: (IMAGEM 52 - PRANCHA XXXV). Para retornar 

ao texto, basta clicar sobre a frase: (Voltar ao texto acima), situada ao final da descrição de cada imagem.  

5
 Fernando Limoeiro é de Pernambuco, mas reside em Belo Horizonte desde 1980. Exerce várias atividades 

artísticas: é professor de Teatro Universitário da UFMG, dramaturgo, diretor de teatro e bonequeiro. Seu traba-

lho é inspirado, sobretudo, no Teatro Popular e Mamulengo, o que já lhe rendeu muitos prêmios, como autor e 

diretor. FONTE: http://www.editoradimensao.com.br/detalhe-autores/37/fernando-limoeiro/F (Acesso em abril 

de 2014). 

6
 A MALDITA Cia. de Investigação Teatral é um agrupamento que desde 2002, desenvolve como eixo de seu 

trabalho a co-autoria da cena através dos princípios do processo compartilhado na criação. Visa construir uma 

dramaturgia que entre em interação sinestésica com o público e que envolva a ocupação de espaços, mecanismos 

narrativos (épico ao dramático), manipulação de objetos, mascaramento dos atuantes e fontes específicas de som 
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Uma segunda similaridade em ambos os casos, foi a ressignificação dos espaços com a inser-

ção de camadas cenográficas sobre as estruturas arquitetônicas de origem, realizada através 

das interferências sugeridas por mim enquanto diretor de arte, com a colaboração de toda a 

equipe de cena durante o processo de criação. 

 

Infinidades de outras situações surgiram durante o uso de cada um destes dois espaços. Estas 

foram observadas e redinamizadas para a possível execução dos espetáculos resultantes.  

 

Em resumo, seguem listados os fatores e as situações que se destacaram enquanto mais impor-

tantes durante os nossos processos de investigação cênica:  

 

a) O texto teatral ou "não teatral" enquanto detonador da criação cênica;  

b) A escolha ou o encontro de um "espaço de uso não convencional" para a encenação; 

c) O processo de ocupação e de coabitação do espaço eleito;  

d) O reconhecimento do espaço pela equipe de criação e equipe técnica;  

e) O mapeamento e a seletividade dos elementos constituintes da arquitetura;  

f) O vasto processo para a escolha de pontos específicos para cada cena; 

g) Os procedimentos utilizados para a composição da cenografia; 

h) A ressignificação do espaço enquanto "lugar teatral"; 

i) A itinerância pelos espaços durante a encenação; 

j) As relações existentes entre quem encena e quem não encena;  

k) A localização geográfica e a imersão do público no espetáculo;  

l) O modo de eleger a iluminação mais adequada para cada proposta;  

m) Os aspectos e condições temporais;  

n) A nova espacialização surgida pelas interferências e modificações advindas da ence-

nação;  

o) A percepção de todos os fatores não materiais que já existiam no espaço, tais como a 

presença de uma forte carga simbólica e a memória dos fatos que antecederam nossa es-

tadia. 

 

Diante de todos estes pontos intrínsecos às nossas práticas teatrais, decidimos dar atenção ao 

estudo acerca da ressignificação do espaço enquanto "lugar teatral", necessariamente quando 

existe a ocupação ou a coabitação de um "espaço de uso não convencional" e a realização de 

intervenções cenográficas pelo diretor de arte, com a finalidade de compor as estruturas que 

venham dinamizar a tessitura dramatúrgica
7
. 

                                                                                                                                                         

e luz. Casa das Misericórdias (2003) e Cara Preta (2009) foram gerados dentro desses princípios, abordando 

respectivamente a loucura e a normalidade e na segunda a negligência social, a criminalidade e a sobrevivência 

humana.". FONTE: http://cia-maldita.blogspot.com.br (Acesso em abril de 2014). 

7
  O termo dramaturgia, no seu sentido clássico, contém a particularidade da escrita de um texto por um drama-

turgo, para a dramatização de uma história. Sérgio de Carvalho no prefácio da tradução do livro "Teatro pós-

dramático", menciona que "dramático, para Hans-Thies Lehmann, é todo teatro baseado num texto como fábula 

http://cia-maldita.blogspot.com.br/
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Assim, nossos estudos serão apresentados metodologicamente da seguinte forma: 

 

1ª capítulo 

Apresentaremos algumas importantes definições acerca dos termos "espaço" e "lugar" através 

das lupas de Milton Santos e de Michael de Certeau. Estas definições possibilitam avançar-

mos em nossa pesquisa sobre questões ligadas à ressignificação dos "espaços de uso não con-

vencional" para/pela cena teatral contemporânea, quando nos são caros os estudos e conside-

rações de Lidia Kosovski
8
, de Luiz Carlos Garrocho, de Patrice Pavis e de Rogério Santos de 

Oliveira. 

 

2º capítulo 

Dissertaremos sobre a Ocupação Cênica
9
 e a Coabitação Teatral, buscando reforçar nossos 

pensamentos e pontos de vista através de exemplos de vivências teatrais em "espaços de uso 

                                                                                                                                                         

em que a cena teatral serve de suporte à um mundo ficcional [...]" (LEHMANN, 2007, p. 10). Em nossos estudos 

e de comum acordo com Eugênio Barba (2012), pensaremos dramaturgia por um viés híbrido, entendida enquan-

to tessitura dramatúrgica. Desta forma, ao analisar o caráter espacial e também cenográfico, a arquitetura eleita 

e as inserções de estruturas cenográficas nos "espaços de uso não convencional", influenciam a narrativa e tor-

nam-se elemento textual, que configuram também uma possível dramaturgia do espaço, em detrimento de se 

obter uma tridimensionalidade cênica enquanto simples ornamento, suporte, pano de fundo e/ou simples cenário 

ilustrativo. Portanto, falaremos desta trama híbrida, desta tessitura que é gerada e influenciada pelos outros 

vários "textos" advindos das questões temporais, da iluminação, dos figurinos, etc. 

8
 Lidia Kosovski mora e trabalha no Rio de Janeiro, onde nasceu. É graduada em Arquitetura e Urbanismo pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro –FAU UFRJ (1978), Mestre em Comunicação pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (1988) ECO – UFRJ e Doutora em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

ECO-UFRJ (2000). Tem ampla experiência na área artística como cenógrafa e Diretora de Arte, já realizou mais 

de uma centena de trabalhos em teatro, cinema e museus. Indicada inúmeras vezes, conquistou oito Prêmios em 

sua categoria, entre Shell, MINC e Coca-Cola. Foi Diretora de Artes Cênicas da RIO-ARTE /Órgão da Prefeitura 

do Rio de Janeiro em 2001/2002. Atualmente é professora Associada do Departamento de Cenografia e do Pro-

grama de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. 

Coordenou o PPGAC-UNIRIO no biênio 2009-2010. É pesquisadora de Produtividade da FAPERJ e do CNPQ. 

Na Pesquisa acadêmica atua principalmente nos seguintes campos de conhecimento: cenografia, teatro, espaço 

cênico e arquitetura teatral. É editora executiva e membro do Conselho Editorial da Revista O Percevejo online 

do PPGAC – UNIRIO. Criou e coordena o LINCE – Laboratório de Investigação Cenográfica da UNIRIO apoi-

ado pela FAPERJ. FONTE: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786663H2 (Acesso 

em março de 2016). 

9
 Para Araújo (2011), a expressão Ocupação Cênica tem uma particularidade de uso e entendimento. O autor a 

explicita quando nos descreve algumas questões que envolvem o espetáculo "O Paraíso Perdido", (com estreia 

em 1992 pelo Grupo Teatro da Vertigem), dentre elas a escolha do espaço para a encenação. Vale ressaltar que 

tal publicação de Antônio Araújo é decorrente de sua dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de 

Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - ECA/USP, em 2002 

(ARAÚJO, 2002). Mais adiante em nossa dissertação, escreveremos sobre nosso entendimento e nosso ponto de 

vista sobre uma possível definição da expressão "Ocupação Cênica". Juntamente desta definição, utilizaremos de 

dois possíveis exemplos de seu uso, vistos no teatro contemporâneo. 
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não convencional" realizadas por três importantes grupos brasileiros de teatro: o Teatro da 

Vertigem
10

, o Grupo XIX de Teatro
11

 e o Teatro Invertido
12

. 

 

Mostra-se importante mencionar que há nos exemplos de vivências cênicas que veremos neste 

capítulo, um interesse maior voltado ao entendimento das terminologias Ocupação Cênica e 

Coabitação Teatral. Todavia não nos debruçaremos profundamente na análise dos processos 

que envolveram as Composições Cenográficas dos três espetáculos, visto que para falar com 

propriedade acerca de qualquer processo que envolva a Composição Cenográfica, é necessária 

a participação direta na sua criação e/ou na sua execução, ou ainda, no caso do pesquisador 

não ser o artista envolvido diretamente, é de valia a obtenção das entrevistas com as pessoas 

que participaram efetivamente do processo. 

 

Ademais, ao darmos ênfase aos estudos sobre a Ocupação Cênica e sobre a Coabitação Tea-

tral neste 2º capítulo, teremos um alicerce melhor estruturado destes termos para ser aplicado 

durante a análise dos espetáculos "Erêndira" e "Rosinha do Metrô" (que participei ativamente 

enquanto diretor de arte), que veremos no 4º capítulo. 

 

 

 

 

                                                 
10

 O grupo Teatro da Vertigem é um dos mais renomados grupos de teatro do Brasil. Seu surgimento se efetiva 

em 1992, em São Paulo, quando o encenador Antônio Araújo, hoje Professor Doutor do Departamento de Artes 

Cênicas da Escola de Comunicações e Artes, ECA/USP, reúne uma equipe de colegas advindos desta escola. São 

seus colaboradores nesse período os atores Daniela Nefussi, Johana Albuquerque, Lúcia Romano e Vanderlei 

Bernardino. "O grupo se reunia para desenvolver estudos prático-teóricos sobre a aplicação de princípios da 

mecânica clássica para o movimento expressivo do ator. A abordagem cênica do grupo privilegia a representação 

em espaços não-teatrais, tendo  desenvolvido desde seu início procedimentos que se apropriam dos depoimentos 

dos atores para a criação do texto, escolhendo os espaços não convencionais a partir do que cada espetáculo 

reclama como espaço de representação". FONTE: http://aqis.ceart.udesc.br/imagetica_grotesca/wp-

content/uploads/2009/09/2-Teatro-da-Vertigem.pdf (Acesso em Abril de 2014). 

11
 Coletivo nascido no Centro de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo – USP. Em seus espetáculos tea-

trais Hysteria (2001), Hygiene (2002) e Teorema 21 (2016), também exploram as dinâmicas da atuação em 

"espaços de uso não convencional", apresentados em edifícios antigos, invariavelmente abandonados, aprovei-

tando a arquitetura para além da simples cenografia, mas enquanto elemento que dinamiza a tessitura dramatúr-

gica, ou relacionando o espaço cênico enquanto personagem. Os atores tecem as relações condizentes à encena-

ção através de processos colaborativos, com a investigação da historicidade presente no século XIX (daí a deri-

vação do nome do grupo) e das suas reflexões e transformações advindas pelas reverberações cênicas. 

12
 Grupo de atores da cidade de Belo Horizonte, que surgiu no ano de 2004, no curso de graduação em teatro da 

UFMG, com o principal objetivo de aprofundar a investigação artística e a pesquisa em treinamento do ator para 

a criação cênica baseada em processos colaborativos. Atualmente possuem um repertório composto por cinco 

peças: “Nossa Pequena Mahagonny” (2003), “Lugar Cativo” (2004), “Medeiazonamorta” (2006), “Proibido 

Retornar” (2009) e “Estado de Coma” (2010). FONTE: http://teatroinvertido.com.br/ (Acesso em abril de 2014). 

http://aqis.ceart.udesc.br/imagetica_grotesca/wp-content/uploads/2009/09/2-Teatro-da-Vertigem.pdf
http://aqis.ceart.udesc.br/imagetica_grotesca/wp-content/uploads/2009/09/2-Teatro-da-Vertigem.pdf
http://teatroinvertido.com.br/
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3º capítulo 

Neste capítulo dedicaremos uma atenção especial às ações de caráter criativo e técnico, pela 

aplicação e/ou pela invenção de alguns procedimentos, todos em prol da criação e da constru-

ção da Composição Cenográfica. 

 

Nosso estudo acerca da Composição Cenográfica será realizado pela indicação de algumas 

definições mais contemporâneas do termo cenografia, vistas por cenógrafos, encenadores e 

artistas da cena. Assim, falaremos primeiramente sobre a cenografia e a Composição Ceno-

gráfica de uma forma geral, para posteriormente dissertarmos sobre questões mais específicas 

ligadas aos processos criativos e técnicos que envolvem estas composições, quando instaura-

das durante a Ocupação Cênica ou a Coabitação Teatral de um "espaço de uso não conven-

cional". 

 

Percebemos ainda, o quão necessário é escrever sobre os materiais que porventura venham a 

ser pertencentes destas composições, uma vez que parte da expressividade apreendida em uma 

encenação advém do uso e da aplicação destes materiais. 

 

O estudo dos materiais expressivos neste capítulo traz também um reforço conceitual para 

nossa pesquisa, pois busca o diálogo entre a Composição Cenográfica e o Palimpsest, no que 

tange ao entendimento das camadas que já se encontram dispostas em um lugar (ou em um 

espaço) ao ser ocupado e também às novas camadas que são criadas pelo diretor de arte para a 

encenação teatral. 

 

Como arremate de nossas questões sobre as Composições Cenográficas, escreveremos acerca 

da pessoa responsável pelas ações criativas e técnicas necessárias para suas realizações, apro-

ximando do nosso estudo teatral as terminologias diretor de arte e direção de arte. 

 

4º capítulo 

Através da dissertação de um último capítulo, abriremos campo para a aplicação da teoria e 

dos conceitos estudados nos capítulos anteriores. Assim, nesta fase da dissertação, faremos a 

análise dos processos inerentes à Composição Cenográfica dos espetáculos teatrais que foram 

praticados em "espaços de uso não convencional", mais especificamente àqueles nos quais 

participei ativamente enquanto diretor de arte.  
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Desta forma, analisaremos as questões que abrangem o pensamento sobre a Composição Ce-

nográfica dos espetáculos "A Incrível e Triste História de Cândida Erêndira e sua Avó Desal-

mada” (encenado em 2009) e "Rosinha do Metrô" (encenado em 2010), respectivamente du-

rante a Coabitação Teatral do Mercado Central e a Ocupação Cênica da GRUTA, ambos "es-

paços de uso não convencional" da cidade de Belo Horizonte. 

 

Por fim, utilizaremos dos conhecimentos que dissertamos no 3º capítulo, que envolvem a es-

colha e a aplicação dos diversos materiais para a Composição Cenográfica. Neste ponto, se-

remos mais específicos sobre o uso dos materiais e suas respectivas expressividades para cada 

um dos dois espetáculos.  

 

Em suma, torna-se importante para nossa dissertação as definições e os conceitos acerca do 

espaço e do lugar (vistos no 1º capítulo), o entendimento e a reflexão sobre a Ocupação Cêni-

ca e a Coabitação Teatral (tratados no 2º capítulo), os conceitos que envolvem a Composição 

Cenográfica, o palimpsesto e os Materiais Expressivos (abordados no 3º capítulo), para final-

mente, no 4º e último capítulo, termos embasamento conceitual e teórico para realizar a análi-

se dos processos inerentes à Composição Cenográfica dos espetáculos teatrais em que atuei 

diretamente. 

 

Nossos estudos dos processos que envolveram a Composição Cenográfica dos espetáculos 

que participei enquanto diretor de arte serão proferidos da seguinte forma: 

 

a) Através da escrita procedida da memória dos fatos que vivenciei; 

b) Utilizando como suporte de análise a documentação fotográfica e videográfica que foi 

realizada durante a investigação cênica e também durante as apresentações;  

c) Dialogando com os estudos conceituais e teóricos que realizamos ao longo da disserta-

ção, que nos possibilitarão verticalizar nossa reflexão crítica sobre as ações criativas e 

técnicas relatadas. 

 

Buscaremos analisar os dois casos, tendo em mente a importância dos espaços que foram elei-

tos, seus significados peculiares e as suas contribuições para a dinamização dos espetáculos.  

 



11 

Para Marcos Mota (2012, p. 45)
13

, "um espetáculo não tem de se amoldar a um espaço fixo. A 

pluralidade de formas de representação é correlativa à diversidade de espaços de exibição". 

Dentro de nossos estudos, perceberemos que os espetáculos aqui estudados estão extrema-

mente conectados aos seus correlativos espaços de representação, porém se distanciam dos 

espaços pré-formatados para a cena teatral, como, por exemplo, o "Teatro à Italiana"
14

.  

 

De certo, não se trata de uma pesquisa que venha delinear apontamentos absolutos sobre a 

Ocupação Cênica e a Coabitação Teatral. Tampouco nossos levantamentos têm por finalidade 

encerrar a discussão sobre as manifestações cenográficas em operação contemporaneamente. 

Para além de toda maneira de se eleger, ocupar ou formatar o lugar da encenação, existem 

inúmeras abordagens para cada situação, entre o que foi feito e o que está por vir a ser reali-

zado, com as possíveis variantes culturais de cada região do mundo e suas diversas maneiras 

de entender estes processos. 

 

Assim sendo, compreendemos que ao realizar a análise dos processos presentes nos espetácu-

los "Erêndira" e "Rosinha do Metrô", além de pontuarmos algumas questões presentes nos 

demais espetáculos que nos amparam em nossos estudos, realizamos também uma ampliação 

da nossa percepção e das nossas reflexões sobre a Composição Cenográfica evidenciada na 

Ocupação Cênica e na Coabitação Teatral de "espaços de uso não convencional", além da 

consequente ressignificação do espaço enquanto "lugar teatral". 

 

É inevitável que, como facilitador do entendimento, por vezes recorreremos a certas "receitas 

prontas" para a explicação de uma dada situação. Contudo, sabemos que certas situações fo-

gem do nosso controle de análise e de crítica. Portanto, cabe-nos alertar ao caro leitor que 

nossos estudos aqui apresentados são aproximações que propõem diálogos abertos para uma 

aprendizagem em tempo de ser repensada e modificada e em nenhuma circunstância devem 

ser consideradas conclusivas. Ou da mesma forma, nas palavras de Murray Schafer: 

 

Não se pode dizer que o trabalho é um produto acabado [...]. Como na arte 

das sociedades primitivas, sua vitalidade está precisamente no seu estado de 

constante revisão. Nesse aspecto, a forma do trabalho precisa ser considera-

da como nada a menos que a soma total das transformações (SCHAFER, 

2011, p. 52). 

                                                 
13 MOTA, Marcos. Fontes para os estudos teatrais I: Contribuições de A. Appia e Erwin Piscator. 

URDIMENTO - Revista de Estudos em Artes Cênicas. Volume 1, n.18. Florianópolis: UDESC, 2012, pp. 43-57. 

14 O Termo "Teatro à Italiana" também é entendido neste trabalho de acordo com KOSOVSKI (2000, p. 07), 

quando existem "as configurações que 'enquadram a cena' em visão privilegiadamente frontal, mesmo àquelas 

cuja plateia se organiza em forma de ferradura".  
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1. CAPÍTULO 1 - ESPAÇO E LUGAR 

 

 [...] o texto de teatro necessita, para existir, de um lugar, de uma espaciali-

dade em que se desenvolvam as relações físicas entre as personagens 

(UBERSFELD, 2005, p.91). 

 

Iniciamos nossas reflexões afirmando: para se fazer teatro existe a necessidade da existência 

de um espaço ou de um lugar. Esta afirmação pareceria rasa não fosse a enorme diferenciação 

de configurações e usos dos espaços e dos lugares exercida pelo teatro ao longo dos séculos. 

 

Aqui enumeramos a variação de algumas possíveis configurações espaciais vistas pelo teatro 

ocidental, apoiados nos estudos de Lidia Kosovski, considerando a multiplicidade de notáveis 

mudanças posteriores ao surgimento dos modelos das edificações arquiteturais em cada mo-

mento histórico. 

 

Em sua tese de doutorado
15

, Lidia Kosovski nos indica cinco configurações espaciais fundan-

tes do pensamento teatral visto pela lupa ocidental, todos em constante relação com a cidade. 

A autora nos fala sobre os princípios gerais do tetro grego (com o desenvolvimento posterior 

deflagrado pela cultura romana); as mansões medievais em seus diversos formatos e variações 

existentes entre Franca, Inglaterra e Alemanha; o palco elisabetano; os corrales espanhóis; e o 

"palco à italiana" e as suas incontáveis variantes elaboradas ao longo de cinco séculos.  

 

O palco do anfiteatro grego, como figura de uma conquista da cidade, como 

um espaço cultural; o palco múltiplo medieval com seus lugares descontí-

nuos; o palco triplo elisabetano denota a relação entre a 'vida feudal (a plata-

forma, lugar de combates e do desdobramento das multidões), a nova diplo-

macia maquiavélica (o recess, lugar das manobras excusas) e a interioridade 

da chamber' – DURAND, Gilbert, 1997, p. 243 – ; o espaço renascentista da 

tragédia clássica deve ser visto não como um espaço mimético, mas como 

um espaço abstrato que espelha a cidade como referência de ordem; e final-

mente o palco italiano, o espaço mimético, como espaço de espelhamento da 

realidade, criado progressivamente durante o decorrer do século XVIII para 

chegar ao seu coroamento no século XIX, na própria medida em que a bur-

guesia constrói o lugar concreto de suas próprias coisas (KOSOVSKI, 2000, 

p. 73, grifo da autora). 

 

                                                 
15

  KOSOVSKI, Lídia. Comunicação e Espaço Cênico. Do cubo Teatral à cidade escavada. Rio de Janeiro: 

Tese de Doutorado, ECO/UFRJ, 2000. 
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A partir destas observações, podemos indagar que o espaço e o lugar no teatro perpassaram 

por um significativo repertório de formulações específicas, em consonância com as necessi-

dades de cada cultura vigente, e que ainda denotaram mudanças e variações para cada caso 

em cada respectivo período. 

 

Em nossa dissertação, amparados pela produção de conhecimento advinda da Antropologia e 

das Ciências Sociais, faremos um breve estudo sobre o espaço e o lugar através de dois impor-

tantes autores: Michel de Certeau e Milton Santos. Acreditamos que, a partir do estudo do 

pensamento destes autores, teremos o respaldo teórico e conceitual necessários para o deline-

amento de nossos referenciais acerca do espaço e do lugar no teatro, mais precisamente sobre 

as questões que circundam o espaço cênico e o "lugar teatral". 

 

De acordo com Michel de Certeau no livro "A invenção do Cotidiano", o lugar denota uma 

apresentação estável de um certo arranjo ou ordenação de elementos. Ele nos fala da apropria-

ção de coisas e objetos realizada pelas pessoas no cotidiano, por uma perspectiva que também 

diz respeito à "configuração de posições" (KOSOVSKI, 2000, p. 85), que legitima a noção de 

algo enquanto "próprio" (um patrimônio). Certeau nos diz: 

 

Um lugar é uma ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elemen-

tos nas relações de coexistência. Aí se acha portanto excluída a possibilida-

de, para duas coisas, ocuparem o mesmo lugar. Aí impera a lei do "próprio": 

os elementos considerados se acham uns ao lado dos outros, cada um situado 

num lugar "próprio" e distinto que o define. Um lugar é portanto uma confi-

guração instantânea de posições. Implica uma indicação de estabilidade  

(CERTEAU, 2014, p. 184). 

 

Segundo o autor o "espaço é um lugar praticado", quando as ações e os deslocamentos de pes-

soas e coisas, em consonância ou aversão, impregnam os lugares de fluxos, significando-os 

enquanto espaços.  

 

Existe espaço
16

 sempre que se tomam em conta vetores de direção, quanti-

dades de velocidade e a variável do tempo. O espaço é um cruzamento de 

móveis. É de certo modo animado pelo conjunto de movimentos que aí se 

desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o 

circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalen-

te de programas conflituais ou de proximidades contratuais (idem). 

                                                 
16

  Grifo do autor. 
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Ao utilizar um dos referenciais teóricos de Michel de Certeau
17

, enquanto objeto de reflexão 

em seus estudos teatrais, Biange Cabral (2009, p. 9)
18

 nos fala da "cidade como um lugar a ser 

apropriado pelo uso".  

 

Certeau (apud CABRAL, 2009, p. 9), diz que "as pessoas caminhando pelas ruas criam textos 

e constroem seus próprios significados, e estes subvertem a lógica e a justificativa dos signifi-

cados oficiais que lhes são atribuídos". E é através destes fluxos que Cabral menciona que "a 

cidade em vez de um lugar torna-se um espaço" (2009, p. 09, grifo da autora). 

 

Ou ainda pelas palavras de Cabral (2009, p. 9), "o espaço, na acepção de Certeau, é o cruza-

mento de vários lugares, que são modificados constantemente pelas ações do sujeito". 

 

Já Milton Santos em seu estudo sobre a geografia e a leitura do espaço social, nos ilumina 

com sua possível definição de espaço. Para Santos (2012, p. 61), o espaço pode ser percebido 

como "um conjunto de fixos e fluxos".  

 

Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio 

lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e as condi-

ções sociais, e redefinem cada lugar. Os fluxos são um resultado direto ou indireto 

das ações que atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação e 

o seu valor, ao mesmo tempo que, também, se modificam (SANTOS, 2012, p. 61-2). 

 

E refinando o raciocínio sobre a constituição espacial, Santos completa: 

 

A Configuração Territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas naturais e-

xistentes de um dado país ou numa dada área e pelos acréscimos que os homens su-

perimpuseram a esses sistemas naturais. A configuração territorial não é o espaço, já 

que sua realidade vem de sua materialidade, enquanto o espaço reúne a materialida-

de e a vida que a anima (SANTOS, 2012, p. 62). 

 

Percebemos que entre o pensamento dos dois autores existe certa equivalência, ou seja, os 

dois olhares acerca do espaço e do lugar possuem um mesmo significado: o lugar com suas 

                                                 
17

 CERTEAU, M. The Practice of Everyday Life. Berkely/LA and Londres, 1984. 

18
 CABRAL, Beatriz. A. V. O TEATRO NO ESPAÇO DA CIDADE – O Lugar Praticado. IN: O Percevejo. 

Periódico do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas PPGAC. Volume 1, fascículo 1. Rio de Janeiro: 

UNIRIO, 2009.  
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determinantes que denotam permanência, ao passo que o espaço é caracterizado pelas ações 

humanas sobre estes lugares.  

 

Santos (2012) tem interesse no estudo da modificação da ação humana sobre o espaço, dando 

origem a um lugar ou redefinindo-o – afetivamente, culturalmente, moralmente, eticamente e 

tecnicamente. Veja que para o autor a redefinição de um lugar reside na ação humana sobre 

um espaço e o devido ajuste na sua consecutiva sedimentação. Por outro lado, Certeau (2014) 

pensa que o lugar é que sofre as modificações que geram, assim, o espaço. 

 

Evidentemente esses dois vieses se complementam: Certeau indo do lugar ao espaço e Santos 

do espaço ao lugar. Diante disso sobressai uma amplidão de novas possibilidades de leitura 

acerca dos conseguintes espaços e lugares através das Artes Cênicas, quando um dos aponta-

mentos presentes na nossa pesquisa diz respeito às atividades exercidas em um determinado 

espaço para a sua ressignificação enquanto o lugar no qual vai ocorrer a cena teatral.  

 

1.1. LUGAR CÊNICO, ESPAÇO CÊNICO E LUGAR TEATRAL 

O espaço cênico é o espaço rítmico no qual o corpo vivo do ator confronta-o 

(e provoca-o), transformando constrições em possibilidades criativas.  

Marcos Mota
19

 

Do ponto de vista propriamente vinculado às Artes Cênicas, Anne Uberfeld (2005, p. 93) em 

comum acordo com a definição do termo lugar que vimos em Certeau (2014), fala-nos acerca 

do "lugar cênico" como sendo "um lugar particular, com características próprias". E prossegue 

mencionando que "antes de mais nada é limitado, circunscrito, é uma porção delimitada do 

espaço". 

 

As características próprias do "lugar cênico" que Ubersfeld menciona, tem relação direta às 

especificidades presentes através da "mimetização" de algo que já existe no mundo. Esta codi-

ficação é efetivada através da materialização das indicações presentes em um texto teatral (ou 

literário) e também pela relação de codificação de uma imagem.  

 

                                                 
19

 MOTA, Marcos. Fontes para os estudos teatrais I: Contribuições de A. Appia e Erwin Piscator. URDIMENTO 

- Revista de Estudos em Artes Cênicas. Volume 1, n.18. Florianópolis: UDESC, 2012, p. 49. 
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Constata-se que o espaço cênico é o lugar específico da teatralidade concre-

ta, entendida como a atividade que constrói a representação. Já o lugar cêni-

co deve ser entendido como o espelho ao mesmo tempo das indicações tex-

tuais e de uma imagem codificada (UBERSFELD, 2005, p. 93, grifo da auto-

ra). 

 

Anne Ubersfeld prossegue com o mesmo raciocínio quando nos afirma que o espaço teatral é 

o próprio campo para as questões ligadas ao espelhamento ou reflexo de algo que se encontra 

no mundo, e que este duplo é gerado a partir de questões advindas de um texto: 

 

O lugar textual implica uma espacialidade concreta, com duplo referente, ca-

racterístico de toda prática teatral. Significa dizer que o espaço teatral é o 

próprio lugar da mimesis: construído com elementos do texto, ele deve afir-

mar-se ao mesmo tempo como imagem de alguma coisa no mundo 

(UBERSFELD, 2005, p. 93, grifo da autora). 

 

E complementa mencionando que:  

 

O espaço teatral é uma realidade complexa, construída de maneira autôno-

ma, sendo ao mesmo tempo a imitação (ícone) de realidades não-teatrais e de 

um texto teatral (literário) (UBERSFELD, 2005, p. 93) 

 

Apesar de Ubersfeld fazer referência ao espaço teatral enquanto espelhamento e imitação de 

algo, a autora também deixa claro que esta visão se enquadra mais presentemente num perío-

do específico do teatro ocidental e a um modo específico de concepção da cena. Assim, ela 

nos diz que: 

[...] essa concepção do espaço cênico como imitação de um espaço concreto 

"real", com seus próprios limites, superfície, profundidade, objetos que o o-

cupam – como se um fragmento do mundo fosse de repente transportado in-

tegralmente para a cena –, é, pois, relativamente recente no teatro e circuns-

crita ao Ocidente, mais precisamente ao Ocidente burguês (UBERSFELD, 

2005, p.94). 

E prossegue: 

 [...] o espaço do drama burguês ou do teatro naturalista não é somente a imi-

tação de um lugar sociológico concreto, mas a transposição topológica das 

grandes características do espaço social tal como é vivido por uma determi-

nada camada da sociedade (UBESFELD, 2005, p.102). 
20

 

                                                 
20

 Mais detalhes sobre este recorte específico relacionado ao "drama burguês"descrito pela autora, pode ser visi-

tado em (UBESFELD, 2005, pp. 116-117). 
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A autora também nos fala acerca do espaço cênico enquanto o lugar de desenvolvimento de 

ações que envolvem o corpo do ator e algumas de suas possíveis manifestações cênicas e ritu-

alísticas: 

[...] o espaço cênico é área de atuação (ou lugar da cerimônia), lugar onde 

se passa alguma coisa, que não remete a um "alhures", mas que investe o es-

paço pelas relações corporais dos atores, pelo desenvolvimento das ativida-

des físicas, sedução, dança, combate (UBERSFELD, 2005, p. 94, grifo da 

autora). 

 

De forma similar a este pensamento de Anne Ubersfeld, o espaço cênico pode ser entendido 

em Pavis (2011, p. 132) como "o espaço real do palco onde evoluem os atores, quer eles se 

restrinjam ao espaço propriamente dito da área cênica, quer evoluam no meio do público". 

 

Por essa lógica de entendimento do espaço cênico enquanto um campo totalizante
21

, ou seja, 

de relações que envolvem os atores e o público, Juan Jose Gurrola
22

 fala-nos acerca do espaço 

cênico de acordo com o olhar de Richard Schechner:  

 

Entendemos que, al referirnos al espacio escénico, el espíritu transgresor que 

busca borrar la barrera invisible que se levanta entre los espectadores y el es-

cenario – como plantea Schechner –, se fundamenta en no constreñir la ac-

ción dentro del marco del proscenio (pictórico), sino en usar la multidimen-

sionalidad del espacio de la sala (escultura). Esto que también se denomina 

“continuidad de forma”, o “polivalencia espacial” (aunque Picasso lo logro 

en un solo plano). En fin, el caso es olvidarnos de la línea divisoria entre el 

espectador y el actor (que suponíamos era la que constituía el principio de la 

simulación) y sustituirla por un numero n de puntos de fuga, cuyos princi-

pios regidores serian los contenedores limítrofes del ámbito –“crear una 

puesta en escena es crear un todo”– y la dinámica de la acción, incluida la 

del público, en sus “infinitas maneras de transformación y articulación… pa-

ra revelar verdades existenciales más profundas", según nos indica Richard 

Schechner
 23

 (GURROLA in: SCHECHNER, 1988, p. 2). 

                                                 
21

 Evitar confusões acerca da "obra de arte total" que mencionaremos em Richard Wagner, com "campo totali-

zante" que empreendemos em Richard Shechner.  

22
 Prefácio da tradução em espanhol do livro "Environmenthal Theather" de Richard Schechner – SCHECHNER, 

Richard. El Teatro Ambientalista. México: Árbol  Editorial, 1988.  

23
 A tradução é nossa: "Entendemos que ao referirmos ao espaço cênico, o espírito transgressor que busca apagar 

a barreira invisível que se levanta entre os espectadores e o palco – como sugerido por Schechner –, se funda-

menta em não comprimir a ação dentro do marco do proscênio (pictórico), senão em usar a multidimensionalida-

de do espaço da sala (escultura). Isto que também se denomina 'continuidade de forma', ou 'polivalência espacial' 

(ainda que Picasso o tenha realizado em um só plano). Enfim, o caso é esquecer da linha  divisória entre o espec-

tador e o ator (que pensamos que era a que constituía o princípio da simulação) e substituí-la por um número n 

de pontos de fuga, cujos princípios regedores seriam os pontos de contenção limítrofes do recinto –'criar uma 

encenação é criar um todo'– e a dinâmica da ação, incluindo a do público, em 'suas infinitas maneiras de trans-
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Assim, dentro do viés  antropológico dos estudos teatrais de  Schechner, a base do  teatro  

ambientalista vai além das convenções que foram estabelecidas entre o lugar da representação 

e o lugar de onde se vê. Schechner (1988, p. 14) fala da "plenitude do espaço, as formas infi-

nitas que o espaço pode se transformar, articular, animar"
24

. 

 

O autor propõe um espaço vivo em que os corpos presentes dialoguem com a totalidade espa-

cial e temporal, através de uma profusão de descobertas que são sempre sutis e mutáveis, pela 

abrangente possibilidade de variações de formas de organização do espaço, visto a multiplici-

dades de acontecimentos.  

 

Ao abordar a formatação espacial regida pelo acontecimento cênico em sua totalidade, em 

detrimento de uma pré-formatação espacial que venha condicionar e amoldar uma determina-

da representação
25

, Schechner nos fala sobre os princípios cênicos que vão reger o Teatro 

Ambientalista. 

El primer principio escénico del teatro ambientalista es crear y usar espacios 

completos. Literalmente esferas de espacios, espacios dentro de espacios, 

espacios que contienen, o envuelven, o relacionan o tocan todas las áreas en 

que esta el publico y/o actúan los intérpretes. Todos los espacios están invo-

lucrados activamente en todos los aspectos de la representación. Si algunos 

espacios se utilizan exclusivamente para la representación no se debe a una 

predeterminación convencional e arquitectónica, sino a que la producción 

especifica en que se está trabajando necesita que el espacio esté organizado 

de esa manera. Y el teatro mismo es parte de otros ambientes más grandes, 

que están afuera del teatro. Estos espacios más grandes fuera-del-teatro son 

la vida de la ciudad; y también espacios temporales-históricos – modalidades 

de tiempo/espacio
26

 (SCHECHNER, 1988, p. 14). 

                                                                                                                                                         

formação e articulação… para revelar verdades existenciais mais profundas', segundo nos indica Richard Sche-

chner". 

24
 "plenitud del espacio, las formas infinitas en que el espacio se puede transformar, articular, animar". Schech-

ner (1988, p. 14). A tradução em português é nossa. 

25
 Esse pensamento nos remete a Peter Brook em seu livro "O Teatro e seu espaço", quando o autor tece uma 

crítica acerca dos templos construídos em Cventry em comparação aos "templos teatrais" aos moldes italianos. 

Brook (1970, p. 25) menciona que ali "existe uma nova Catedral, boas ideias, vitrais lindos - só o ritual está 

puído [...] A Cerimônia, com todos os seus significados, que deveria ter ditado a forma do local [...] a forma 

exterior só pode ter verdadeira autoridade se a cerimônia possuir igual autoridade".  

26
 A tradução que segue é nossa: " O primeiro princípio cênico do teatro ambientalista é criar e usar espaços 

completos. Literalmente esferas de espaços, espaços dentro de espaços, espaços que contém, ou envolvem, ou 

relacionam, ou tocam todas as áreas em que está o público e/ou que atuam os intérpretes. Todos os espaços estão 

envolvidos ativamente em todos os aspectos da representação. Se alguns espaços são utilizados exclusivamente 

para a representação não se deve a uma predeterminação convencional e arquitetônica, ao menos em que a pro-

dução específica em que se está trabalhando necessite que o espaço esteja organizado desta maneira. E mesmo o 
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É notório ao mencionarmos o entendimento do princípio cênico visto por Richard Schechner, 

que nos manteremos um pouco distante das noções de representação pronunciadas por outros 

autores ligados diretamente à arte teatral, visto que uma grande parte dos estudos de Schech-

ner está relacionada aos atos performativos e/ou aos rituais dos mais variados, em contraposi-

ção à representação orientada pelas práticas desenvolvidas por referenciais necessariamente 

dramatúrgicos.  

 

Neste sentido, mantendo o diálogo da expansão de possibilidades de uso dos espaços e dos 

lugares no teatro, mas ainda assim mantendo a conexão ao texto dramatúrgico, Patrice Pavis 

(2011, p. 127) nos fala acerca da "encenação vinculada a um determinado lugar", que é quan-

do um lugar impregnado de significados é encontrado por artistas cênicos no meio urbano e se 

torna por fim o propulsor de forças que dinamizam a encenação. 

 

Encenações e espetáculos concebidos a partir e em função de um lugar en-

contrado na realidade (e, portanto, fora dos teatros estabelecidos). Grande 

parte do trabalho reside na procura de um lugar, muitas vezes insólito, carre-

gado de história ou impregnado por uma forte atmosfera: barracão, fábrica 

desativada, parte de uma cidade, casa ou apartamento. A inserção de um tex-

to, clássico ou moderno, neste local descoberto lhe confere uma nova ilumi-

nação, uma força insuspeitada, e instala o público numa relação completa-

mente diferente com o texto, o lugar e a intenção. Este novo quadro fornece 

uma nova situação de enunciação que, como na Land art, faz-nos redescobrir 

a natureza e a disposição do território e dá ao espetáculo uma ambientação 

insólita que constitui todo seu encanto e sua força (PAVIS, 2011, p. 127). 

 

É por esta mesma questão, ou seja, da cena vinculada em função de um lugar encontrado na 

realidade (PAVIS, 2011), que Lidia Kosovski nos pontua outro estudo relacionado ao enten-

dimento acerca do espaço cênico. No que diz respeito à noção da espacialização da cena tea-

tral fundada na ideia de praticar cenicamente um lugar a pesquisadora nos diz: 

  

Se o palco convencional, suas representações e relações são preestabeleci-

dos, ou indicados pela conformação arquitetônica, tal não ocorre nas ruas, 

praças ou certos interiores urbanos não-especializados. A determinação do 

espaço cênico se estabelece no ato de praticar o espetáculo (KOSOVSKI, 

2000, p. 12). 

 

                                                                                                                                                         

teatro é parte de ambientes maiores, que estão fora do teatro. Estes espaços maiores 'fora-do-teatro' são a vida da 

cidade; e também espaços 'temporais-históricos' – modalidades de tempo/espaço" (SCHECHNER, 1988, p. 14). 
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De modo semelhante aos apontamentos de Lidia Kosovski, Rogério Santos de Oliveira (2005, 

p. 18) realiza um estudo sobre o "Teatro do Migrante"
27

 e abre-nos campo acerca da "modifi-

cação do lugar em espaço cênico, a partir da adaptação do artista que aí realiza sua perfor-

mance. A transformação se dá então do encontro entre duas realidades simbólicas, a do lugar 

e a do criador". Refere-se, portanto, ao ato de migrar
28

 para outros lugares distintos do edifício 

teatral e transformá-los pelo acontecimento cênico.  

 

Por esta mesma acepção, Biange Cabral, também em acordo com o sentido de lugar em Mi-

chel de Certeau e aos apontamentos proferidos por Lidia Kosovski, nos fala da formulação 

espacial no cotidiano das pessoas e da ressignificação de um lugar quando este é escolhido 

para a encenação. 

Os espaços são re-significados [sic] através dos movimentos coletivos da-

queles que os habitam. Mudanças em seu uso se dão lentamente de geração 

em geração. Ao se optar por um lugar para a realização de uma determinada 

cena se está indicando uma possível re-significação [sic] do mesmo; o lugar 

próprio passa a ser o lugar praticado. A experiência deste lugar, por todos 

aqueles que participaram daquela cena, permanece nas histórias de vida dos 

atores e espectadores, embora o sentido do lugar possa ser alterado com os 

usos que caracterizam a sua mobilidade (CABRAL, 2009, p. 10). 

 

Desta forma, partimos do princípio de que um espaço cênico não é tão somente uma caixa 

preta ou um espaço retangular, no qual se instala um pano de fundo, com um ator situado à 

frente a interpretar um texto e do outro lado uma plateia para assisti-lo. Existem outros espa-

ços nos quais a ação cênica pode se desenvolver e que contemporaneamente podemos enten-

der por "espaços de uso não convencional"
29

. 

                                                 
27

  Uma pequena distinção entre os estudos de Lidia Kosovski e de Rogério Santos de Oliveira, são os autores em 

que cada um dos pesquisadores apoiam suas pesquisas. Assim, os estudos acerca do "Teatro do Migrante" de 

(OLIVEIRA, 2005) tem como ponto de partida a reflexão de Milton Santos sobre o "migrante" (SANTOS, 2012, 

p. 327) e as mudanças que ocorrem com o espaço geográfico e com a cultura, pelas ações de ocupação de uma 

determinada região. E os estudos de (KOSOVSKI, 2000) partem da teoria encontrada em Schechner (1988) 

sobre a espacialização do lugar através das ações que ali são praticadas e similarmente em Certeau (2014), no 

que tange as noções de espaço enquanto lugar praticado. 

28
 Discutiremos um pouco mais adiante em nossa pesquisa que o ato de migrar também possui outra denotação 

para o teatro, para além do fato dos artistas deixarem as edificações tradicionais para buscarem sentido no seu 

fazer teatral em outros espaços (pela Ocupação Cênica e também pela Coabitação Teatral). Este outro viés refe-

re-se ao fluxo, à itinerância ou aos deslocamentos espaciais que estão presentes nos espetáculos por nós estuda-

dos. Junto deste estudo sobre a itinerância durante a encenação, nos interessa dissertar acerca das diferentes 

Composições Cenográficas evidenciadas e criadas para cada uma das paradas, quando buscaremos sustentar a 

noção de "Estações Visuais" e suas respectivas experimentações cênicas.  

29
 Relembrando que esta terminologia surge para nós a partir da entrevista de Antônio Araújo concedida a Rogé-

rio Santos de Oliveira, quando o entrevistado diz que "não é o espaço que é não convencional, é um uso não 

convencional do espaço" que ocorre (Ver “Anexos” in: OLIVEIRA, 2005, p. 18).  
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Nos "espaços de uso não convencional" ocorrem outros trâmites, devido à mutabilidade de 

situações que podem ser dinamizadas para uma encenação (quando se encontram impregna-

dos de significações) e devido, também, às diferentes escolhas que terão de ser tomadas em 

cada caso para atingir a fluidez das atividades propriamente ligadas à finalidade teatral. 

 

No "Teatro à Italiana", existe uma pré-codificação tipológica que divide o palco (onde quase 

sempre ocorrem as encenações) de uma plateia que irá assistir ao espetáculo.  

 

Ao lançarmos esta afirmação, devemos levar em conta que a princípio estas condições se efe-

tivaram por convenções históricas que delimitaram e circunscreveram a edificação teatral ins-

titucionalizada. Assim, contrariando esta lógica, a configuração de um "Teatro à Italiana" po-

de ser revista e remodelada, quando existem espetáculos teatrais que ludibriam os códigos 

pré-estabelecidos e fazem do lugar do público parte da área de atuação ou mesmo situam a 

plateia em cima do palco. Através destes dois supostos exemplos de novos arranjos dentro da 

caixa cênica (quando ainda são possíveis outros tantos), refletimos que os códigos da pré-

formatação de um "Teatro à Italiana" podem sofrer alterações e assim colocar em xeque a 

imediata divisão entre a área de atuação e o público, além da frontalidade cênica que mencio-

namos há pouco
30

. 

 

Na grande maioria dos casos, o "Teatro à Italiana" conta ainda com a existência de uma estru-

turação que venha atender às demandas que se fazem presentes para uma apresentação teatral, 

tal como o domínio da sonorização e da iluminação, compostos de instrumentação específica. 

 

Por não possuírem nem a similaridade tipológica da espacialidade teatral mais tradicional, 

nem a estruturação e o instrumentário a que venham condicionar e regulamentar a sua utiliza-

ção para a realização de espetáculos teatrais, "os espaços de uso não convencional" fazem da 

ação de praticar o espetáculo a condicionante máxima para sua determinação enquanto espaço 

cênico (KOSOVSKI, 2000).  

 

                                                 
30

 Um exemplo bastante instigante destas reconfigurações da caixa cênica foi a livre interpretação espacial do 

Teatro Ipanema (RJ) no ano de 1971, idealizada por Luiz Carlos Ripper e José Luiz Ripper, para a montagem do 

espetáculo "Hoje é dia de Rock", de José Vicente. Pode ser visitado em KOSOVSKI, Lidia; PINHEIRO, Cláudia 

(Orgs.). A mão livre de Luiz Carlos Ripper. Catálogo da exposição A MÃO LIVRE DE LUIZ CARLOS 

RIPPER. Centro Cultural Correios. Rio de Janeiro: DOIS UM PRODUÇÕES, 2013. 
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De certa forma este é o trunfo que a encenação, a ação performática e as apresentações tea-

trais contemporâneas irão esquadrinhar: as possíveis tramitações que existem nas práticas 

inerentes à um espetáculo teatral durante a ocupação ou a coabitação de um espaço (e possi-

velmente de um lugar) e que vão gerar força para a vivência desta nova ação cênica que está 

sendo proposta. 

 

Conectados aos estudos de Oliveira (2005) acerca do "Teatro do Migrante" e de Ubersfeld 

(2005) acerca do "lugar cênico", conjuntamente dos apontamentos de Pavis (2011) sobre a 

"encenação vinculada a um determinado lugar" e ainda, dialogando com as definições dos 

termos "espaço" e "lugar" vistos em Certeau (2014) e Santos (2012) e os estudos de Kosovski 

(2000) sobre a espacialização da cena teatral através das práticas num determinado lugar, en-

tendemos que dentro dos espetáculos teatrais praticados em "espaços de uso não convencio-

nal" que analisaremos nesta dissertação
31

, as ações criativas e técnicas para a Composição 

Cenográfica denotarão a reformulação dos espaços e consequentemente o seu entendimento 

enquanto "lugar teatral". 

 

É importante esclarecermos que de modo similar ao entendimento acerca da constituição do 

lugar que vimos através de Santos (2012), encontra-se o estudo sobre o "lugar teatral" proferi-

do por Rogério Santos de Oliveira em sua tese de doutorado (OLIVEIRA, 2009). Neste estu-

do, a configuração do "lugar teatral" está intimamente ligada aos processos coletivos confir-

mados em uma sala de ensaio (com suas particularidades de espaço e tempo próprios), pelas 

ações que ali são condicionadas (considerando a espontaneidade e a criatividade das pessoas 

envolvidas nestes processos e vivências) e a consecutiva estruturação e delimitação do espaço 

para a sua compreensão enquanto lugar.  

 

O "lugar teatral" a que nos referimos em nossos estudos se equipara, de certa forma, pelas 

premissas regidas nos estudos de Oliveira (2009), mas com algumas principais diferenças:  

 

a) No nosso caso é o diretor de arte que promove as ações criativas e técnicas (em cons-

tante diálogo com o restante da equipe); 

b) A pesquisa das ações criativas e técnicas ocorre em grande parte no próprio "espaço de 

uso não convencional" (em detrimento dos estudos estarem focados na sala de ensaio);  

                                                 
31

 Os espetáculos aos quais nos referimos neste ponto são "Erêndira" e "Rosinha do Metrô", que serão analisados 

no quarto capítulo da nossa dissertação. 
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c) Em nossa pesquisa estão acrescidas às questões relativas à Composição Cenográfica, 

que vestem ou que interferem nos elementos arquiteturais, quando novas camadas são 

inseridas e denotam a ressignificação do espaço e seu consecutivo entendimento en-

quanto "lugar teatral"; 

d) Existe uma conexão direta aos apontamentos de Anne Ubersfeld sobre o "lugar cêni-

co", devido ao fato da Composição Cenográfica surgir através de uma mediação literá-

ria, a partir das "indicações cênicas" presentes nos textos teatrais/"não teatrais" que fo-

ram lidos. 

 

1.2. O ESPAÇO E O LUGAR VISTOS CONTEMPORANEAMENTE PELO TEATRO 

 

Tendo tal definição de espaço cênico como local em que se desenvolve a a-

ção, podemos libertá-lo do edifício teatral, na medida em que a ação não se 

obriga a acontecer dentro desses espaços específicos, construídos e equipa-

dos para abriga-la. E é o que tem sido feito: escolha de espaços alternativos 

para a ação teatral faz com que o espaço cênico seja mutável e se aproprie do 

espaço pré-concebido para a sua realização. Se antes o cenógrafo possuía es-

se espaço “vazio”, a caixa preta, como uma tela em branco para compor a 

cenografia, munido da tridimensionalidade do espaço, agora, ele possui o es-

paço construído, a tela rabiscada, onde, aliado ao que já existe, ele construirá 

o espaço de jogo, ou seja, o espaço cênico. 

Ela Nascimento
32

 

 

Entendemos que o teatro contemporâneo possui uma amplitude de possibilidades de arranjos, 

inclusive quando se trata da escolha e do uso dos espaços e dos lugares. Por este mesmo mo-

tivo, surge a consecutiva dificuldade de se definir com precisão os eixos e os limites de todas 

as gavetas destes conhecimentos que estão à nossa disposição. 

 

Para Hans-Thies Lehmann, em seus estudos sobre o Teatro Pós-Dramático, surgem novos 

recortes sobre os traços estilísticos que configuram a cena contemporânea, sendo eles: 

 

a) "Parataxe", Lehmann (2007, p. 143) ou a "des-hierarquização dos recursos teatrais";  

b) "Simultaneidade", Lehmann (2007, p. 145) ou a condição de "abarrotar o leitor e o 

espectador com tanta coisa ao mesmo tempo que seria impossível assimilar tudo";  

                                                 
32

 O texto completo "Sobre Espaço, Imagem e Cenografia" de Ela Nascimento, pode ser visto através do meio 

digital: http://vestindoacena.com/sobre-espaco-imagem-e-cenografia/ 
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c) "Jogo com a densidade dos sígnos", Lehmann (2007, p. 147) ou a "superabundância 

ou notável diluição dos signos"; 

d) "Superabundância", Lehmann (2007, p. 149) com entendimento similar ao conceito 

de "Rizoma" de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que visa "designar realidades nas 

quais ramificações intangíveis e conjunções heterogêneas impedem a síntese";  

e) "Cenografia, dramaturgia visual", Lehmann (2007, p. 153-4) quando “'Dramaturgia 

Visual' não significa aqui uma dramaturgia organizada de modo exclusivamente visu-

al, mas uma dramaturgia que não se subordina ao texto e que pode desdobrar sua lógi-

ca própria”. Por este pensamento, Lehmann (2007, p. 155) diz que ocorre a “'destitui-

ção' dos signos linguísticos e a despsicologização que a acompanha”; 

f) "Irrupção do real", quando Lehmann (2007, p. 163) nos fala que no teatro pós-

dramático se faz presente a constante invasão da própria realidade, que antes se apre-

sentava em forma de narração e/ou imitação. 

 

A ideia tradicional do teatro parte de um cosmos fictício fechado, de um "u-

niverso diegético", que pode ser assim chamado ainda que ainda que resulte 

dos recursos da mimese (imitação), a qual normalmente é contraposta à dié-

gesis (narração). Embora o teatro conheça uma série de rupturas convencio-

nalizadas (aparte, apóstrofe ao público), a representação cênica é compreen-

dida como diégesis de uma realidade distinta e "emoldurada", na qual impe-

ram leis próprias e um nexo interno dos elementos que se destaca como rea-

lidade "encenada" em relação ao ambiente em torno (LEHMANN, 2007, p. 

163, grifos do autor).  

 

Apesar dos apontamentos de Lehmann estarem voltados especificamente ao teatro alemão 

realizado entre as décadas de 1970 e 1990, percebemos que parte dos acontecimentos cênicos 

contemporâneos perpassam por sua teoria, quando existe assim, uma amplidão de possibilida-

des para a articulação da cena teatral e uma difícil tarefa de se conseguir delinear com preci-

são todas estas manifestações cênicas. Nesta lógica, Gerd Bornheim em seu livro "O sentido e 

a máscara", nos acena que:  

 

O período contemporâneo é marcado por uma grande variedade de possibili-

dades e experiências para o teatro (por assim dizer um período rico) ao passo 

que à toda esta gama de possibilidades é difícil encontrar uma unidade ou 

forma, ou mesmo estabelecer os critérios básicos que possibilitem uma visão 

orgânica e unitária do conjunto (BORNHEIM, 2007, p. 9). 

Assim, entendemos que no início do séc. XX o teatro começa a expressar necessidade de vida 

nova e de novos rumos, ampliando a variedade de experiências vivenciadas. De acordo com 
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Bornheim (2007, p. 15): "começaram a pulular as interpretações sobre a origem do teatro e 

perseguia-se a realização de uma arte a mais integral possível, que coubesse atender aos ele-

mentos primevos do teatro" em prol de uma "reteatralização do teatro".  

 

Neste cenário surge a necessidade de "redescoberta" dos modelos com visão não-aristotélica, 

como o teatro oriental, os mistérios medievais, o auto-sacramental de Calderón, o teatro elisa-

betano e Shakespeare, que vão influenciar consideravelmente encenadores e autores como 

Lorca, Claudel, Schehadé, T. Wilder, Beckett, Ionesco, Adolphe Appia, Gordon Craig, Anto-

nin Artaud, entre outros. 

 
O que estes autores combatem é precisamente a ideia de ilusão cênica, tudo 

aquilo que pretende fazer do palco a própria realidade. Lutar por um teatro 

teatral é lutar por algo que aceita o teatro por aquilo que ele é: teatro 

(BORNHEIM, 2007, p. 16). 

 

Como consequência do inconformismo acerca da milenar tirania da estética aristotélica
33

, 

transparece o dissolving view, que de acordo com Bornheim (2007, p. 42), é quando "a reali-

dade começa a ser desfeita, a ser despida da sua substancialidade".  

 
Expressando-se a si próprio e buscando substituir as convenções vigentes 

por novas normas, o artista já não "imita" o real, e inaugura, com esta até en-

tão inusitada conduta, uma feroz e progressiva crítica à milenar tirania da es-

tética aristotélica, que, com passos ao que tudo indica seguros, começa a en-

trar em declínio (BORNHEIM, 2007, p. 42). 

 

Neste turbilhão de dissoluções notamos a exaustiva necessidade também de abandono das 

salas especializadas, a fim de encontrar o sentido para a realização do teatro em outros lugares 

e espaços.  

Assim, abandonando as salas teatrais existentes, usaremos um galpão ou um 

celeiro qualquer, que reconstruiremos segundo os procedimentos que resulta-

ram na arquitetura de certas igrejas e certos lugares sagrados (ARTAUD, 

2006, p. 110). 

                                                 
33

 Gerd Bornheim cita em "O Sentido e a Máscara" as principais características da estética aristotélica, sendo 

elas: 1) Unidade da ação; 2) Coerência dos caracteres; 3) O princípio da imitação e a ideia de que a ação dramá-

tica deve ter início, meio e fim; 4) A importância da intriga, da peripécia e também do reconhecimento; 5) A 

compreensão do herói trágico; 6) Favorecimento da catarse, ou seja, o espectador como mero fruidor do espetá-

culo teatral sem a dimensão pedagógica; 7) A ideia de que a comédia representa "homens inferiores" (ao contrá-

rio da tragédia); 8) Independência do texto em relação ao espetáculo; 9) Tensão dramática, conflito e progressão 

regular da ação. Os itens sinalizados podem ser revistos na totalidade de seus apontamentos em Bornheim (2007, 

p. 26). 
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1.2.1. O ESPAÇO ENCONTRADO E O LUGAR ENCONTRADO 

En algunas ocasiones el espacio se divide en muchos espacios. A veces se le 

da al publico un lugar especial desde el cual observar. A veces se trata al es-

pacio fluidamente, cambiándolo durante la representación. A veces no se le 

hace nada al espacio. La cosa con el espacio en el teatro ambientalista no es 

nada más una cuestión de cómo acaba uno por utilizar al espacio. Es una ac-

titud. Hay que comenzar con todo el espacio que haya y luego decidir que 

usar, que no usar, y como usar lo que vaya uno a usar.
34

   

Richard Schechner 

 

Contemporaneamente o artista cênico pode encontrar um espaço ou um lugar distinto do "Te-

atro à Italiana", que venha fazer mais sentido ao fazer artístico proposto, a partir das próprias 

questões estruturais destes espaços e destes lugares, pela especificidade de suas condicionan-

tes temporais e simbólicas e também pelos fluxos que ali são evidenciados. 

 

De acordo com Luiz Carlos Garrocho: 

 

A cena contemporânea tem demonstrado um interesse marcante na utilização de es-

paços não configurados de antemão como circuitos de exibição e apresentação artís-

tica. Entre estes, focalizamos os “espaços encontrados”, numa referência à expressão 

da encenadora Ariane Mnouchkine (ODDEY, Alison e WHITE, Christine, 2008), ao 

procurar definir um topos da encenação que dialoga com a materialidade do lugar, 

entendido este na sua existência concreta, independente e anterior à intencionalidade 

e aos códigos estabelecidos para a recepção (GARROCHO, 2010b, p. 1). 

 

Para o autor, no "espaço encontrado" ocorrem algumas diferenciações em seu uso, devido à 

ausência de interferências sobre os elementos que determinam o lugar. Nesta lógica, para a 

apresentação de alguns processos cênicos em um "espaço encontrado", existe um corpo espa-

cial base, que será explorado para a criação de uma cena e/ou o todo que será apresentado, 

sem a existência de artifícios construtivos de representação para a concepção cênica. 

 

 

                                                 
34

 A tradução que segue é nossa: "Em algumas ocasiões o espaço se divide em muitos espaços. Às vezes é dado 

ao público um lugar especial de onde observar. Às vezes o espaço é tratado fluidamente, modificando-o durante 

a representação. Às vezes não se faz nada ao espaço. A coisa com o espaço no teatro ambientalista não é nada 

mais uma questão de como se utilizar o espaço. É uma atitude. Deve-se começar com todo o espaço que existe e 

logo decidir o que usar, o que não usar, e como usar o que se vai usar" (SCHECHNER, 1988, p. 28). 
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Luiz Carlos Garrocho nos diz: 

 

Os espetáculos que ocorrem em lugares como galpões ou salas costumam ser 

revestidos, ou seja, caracterizados cenicamente para a montagem. Mesmo 

que utilizem do máximo do "Espaço Vazio" tais criações tendem à abstrair 

dessa materialidade, a fim de configurar um universo ficcional. Diferente 

disso, no espaço encontrado não há essa "cobertura" sobre a arquitetura exis-

tente (GARROCHO, 2010a, p. 59).35 

 

Assim, nestes casos não existe um desenho ou a concepção de imagens cenográficas à priori. 

A composição espacial surge através do uso direto da arquitetura (através do uso de seus pla-

nos, contraplanos, elevações e condicionantes estruturais), por objetos e móveis que normal-

mente já são os encontrados durante a ocupação do ambiente e também pela presença do ator 

(por vezes sugerida pela plasticidade formal dos figurinos).  

 

Praticamente inexistente a construção de novas estruturas, tais como painéis pintados, andai-

mes, escadas, etc. Além, disso, denotamos a ausência de apelo para uso de efeitos de ilumina-

ção artificial e cromática. O espaço apresenta-se como é: com a sua iluminação própria e com 

as suas particularidades arquitetônicas de origem. 

 

Assim, poderíamos pensar que no "espaço encontrado" existem camadas que foram sedimen-

tadas durante o seu tempo de uso e que estão à disposição dos artistas cênicos para serem uti-

lizadas da forma como melhor convier 
36

. 

 

Este uso do espaço gera estalos para a elaboração de uma dramaturgia que também é germi-

nada pelas negociações acontecidas durante sua utilização. 

Em casos específicos, este tipo de abordagem espacial trata o trabalho cênico mais como a 

apresentação de um processo do que propriamente a encenação de um espetáculo com resul-

tado codificado, completo e finalizado. 

 

                                                 
35

 Dentro destes aspectos, podemos pensar junto à Lehman (2007, p.204), acerca do "espaço partilhado", pela 

"radicalização de princípios não-miméticos".  

36
 Mais adiante retornaremos com este breve apontamento acerca das camadas evidenciadas em um "espaço 

encontrado", para as aproximações que almejamos tecer entre a Composição Cenográfica e o Palimpsesto. 
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Partindo de aspectos análogos aos apresentados, Kosovski (2000, p. 88) nos fala acerca do 

"lugar encontrado (found place)"
37

, noção elaborada por Richard Schechner, aonde se "cele-

bram as contribuições que as características do lugar podem proporcionar à cena".  

 
O lugar encontrado tem por princípio básico a percepção e a negociação 

com os seus elementos físicos, a sua arquitetura, as suas qualidades de textu-

ra, a sua topografia, a sua luz, e a sua socialidade - para os explorar. 

(KOSOVSKI, 2000, p. 89) 

 

E por incluir a socialidade enquanto ponto para exploração, Kosovski (idem, p. 88) também 

deixa clara a possível relação de transformação do lugar pelas relações dos novos fluxos, e 

menciona ainda que "Schechner inclui no encontro do lugar não só a sua identificação como a 

prática do lugar, a sua espacialização".  

 

1.2.2. SITE SPECIFIC 

 

Site specific é uma nominação consolidada no final da década de 1960 e início da década de 

1970, que, em suma, propõe a construção de poéticas a partir da relação com os próprios lo-

cais aos quais são fabricadas. Refere-se à exclusividade de lugares eleitos para a proposição 

de obras artísticas, nas quais as condicionantes espaciais, bem como as variantes temporais, 

atuam diretamente no planejamento, na construção, na permanência e na durabilidade da o-

bra
38

.  

 

As Artes Visuais nos ajudam a compreender esta questão acerca do site specific, quando o 

artista sai para o espaço urbano na tentativa de buscar se relacionar diretamente com este 

campo da realidade. Nota-se, portanto, uma passagem da representação ou da ficção para a 

operação direta (ou a intervenção) sobre os fatos reais (informação verbal)
39

. 

 

                                                 
37

 Em oposição ao lugar encontrado, Kosovski (2000, p. 88) nos fala do "lugar transformado", onde existe "o 

palco como lugar neutro a ser transformado em outros a partir da encenação teatral". E complementa: "no palco 

transformado considera-se a sua neutralidade como matéria-prima para a transformação".  

38
 Ver Schiocchet (2011) e Kwon (2008).  

39
 Dados pronunciados por Renato Bolelli Rebouças durante a oficina "Processos Contemporâneos em Cenogra-

fia", pelo Centro Técnico de Produção - CTP, da Fundação Clovis Salgado, em Sabárá - MG (em 2011). 
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Uma vez escolhido o espaço, a obra de arte ali instaurada se torna inviabilizada para execução 

ou apresentação em outros lugares, devido à especificidade dos fatores que a condicionou, a 

influenciou e a transformou.  

 

Metaforicamente, poderíamos associar o site specific a uma prótese dentária feita para uma 

pessoa em particular. Todas as questões estruturais e mecânicas
40

 da boca para a qual a próte-

se foi pensada e construída serão incompatíveis caso exista o interesse de transportar e encai-

xar a mesma prótese em outra boca. 

 

A eleição destes lugares teve grande força através da Land Art (a partir do final da década de 

1960), quando artistas como Robert Smithson, Robert Moris, Sol LeWitt, dentre outros, esco-

lheram lugares em um determinado território e teceram suas obras em consonância com estes 

lugares. Tanto suas obras artísticas, quanto os lugares eleitos sofreram transformações pelos 

próprios agenciamentos naturais e, também, pela alteração dos fluxos advindos das pessoas 

que vivenciaram suas obras.  

 

Outro artista que também merece destaque dentro da abordagem sobre o site specific é o nor-

te-americano Richard Serra, através do trabalho intitulado Tilted Arc, de 1981. Trata-se da 

instalação de um imenso paredão curvo de chapa de metal no centro da Federal Plaza, ao sul 

da cidade de Manhattan. Durante o tempo de sua existência a obra alterou a compreensão e o 

uso do espaço e a partir daí a relação do próprio lugar foi modificada com esta instalação. Por 

dividir a praça ao meio e por criar áreas não seguras para com os transeuntes, identificaram a 

obra como mecanismo que causava uma série de malefícios para as pessoas. Diante desse 

fato, o governo exige de Richard Serra a remoção da obra e sua consecutiva instalação em 

outro lugar. Para Serra só fazia sentido a existência da obra naquele lugar, que foi pensada 

exclusivamente para aquele lugar. Neste sentido, para o artista, a realocação da obra é a pró-

pria destruição da obra. A partir deste posicionamento, e após longa disputa judicial com o 

governo federal dos Estados Unidos, a escultura foi destruída em 1999.  

 

Assim, afirmar a ideia de site specific é tornar plausível o entendimento de apropriação, de 

interação e de compreensão do lugar mais do que como tema, mas enquanto situação.  
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 Nota-se que para o caso do site specific ainda são acrescidas as questões simbólicas, temporais e também os 

fluxos, fatores estes que tornam possível tal abordagem da obra artística que daquele lugar se origina. 
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No que tange estes conhecimentos sobre o site specific para a cena teatral, a cenografia come-

ça a ser compreendida enquanto campo em expansão e, em alguns casos, as arquiteturas que 

foram eleitas no meio urbano, tanto os interiores quanto os espaços externos, tornam-se mais 

que estruturas específicas de uso, mas elementos para o acontecimento daquele trabalho cêni-

co que está sendo proposto (informação verbal)
41

.   

 

No teatro quem também nos fala sobre essa questão é Antônio Araújo, quando assinala a es-

pecificidade dos lugares eleitos pelo Grupo Teatro da Vertigem para a montagem dos espetá-

culos da Trilogia Bíblica
42

. 

 
O corpo do ator inseminando o corpo arquitetônico. A memória passada do 

espaço impregnando o tempo presente da cena. A história a ser contada por 

meio de personagens, em tensão com a história das paredes concretas daque-

les edifícios. A carnalidade do lugar, a ossatura dos objetos, as vísceras dos 

alicerces se fundem com volumes corporais, arquiteturas ficcionais e cons-

truções emocionais. Não à bizarrice ou ao banal ineditismo novidadeiro do 

espaço. O lugar escolhido é o único possível para aquela encenação. A ne-

cessidade do sentido do espaço para a construção dos sentidos de espetáculo 

(ARAÚJO, 2002, p. 83). 

 

Assim, a especificidade dos lugares para a cena teatral pode ser confirmada através de suas 

questões semânticas e também de suas questões estruturais, que condicionam e transformam 

os espetáculos que ali são praticados.  

 

Na maioria das vezes a escolha destes lugares ocorre com base no pensamento dramatúrgico 

que move o espetáculo.  

 

Dentre os espetáculos que vamos trazer a seguir como exemplos acerca da Ocupação Cênica e 

da Coabitação Teatral, somente o espetáculo "Medeizonamorta" (do Grupo Teatro Invertido) 

foi encenado em um único lugar. Contudo, em conversa informal com o diretor do espetáculo, 

                                                 
41

 Idem. 

42
 A Trilogia Bíblica do Grupo Teatro da Vertigem é composta pelos espetáculos Paraíso Perdido (1992) de 

Sérgio de Carvalho, livremente inspirado no poema barroco de John Milton; O Livro de Jó (1995) com drama-

turgia de Luis Alberto de Abreu; e  Apocalipse 1,11 (1999) de Fernando Bonassi, inspirado no Apocalipse, de 

São João. Estes espetáculos foram apresentados em várias regiões do país, respectivamente nos seguintes espa-

ços: igreja, hospital e presídio. 
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Amaury Borges, existe parecer favorável para exploração de outros lugares que porventura 

venham criar diálogo com a dramaturgia trabalhada neste espetáculo
43

. 

 

Já o espetáculo "BR3" (do grupo Teatro da Vertigem) e o espetáculo "Hygiene" (do Grupo 

XIX de Teatro), foram encenados em vários lugares diferentes, com procedimentos específi-

cos em cada novo acontecimento cênico, quando estes lugares também se tornaram importan-

tes elementos que dinamizaram a narrativa cênica em cada situação.  
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 O mesmo vale para os dois espetáculos em que eu atuei diretamente enquanto diretor de arte ("Erêndira" e 

"Rosinha do Metrô"), que também foram encenados cada um em um único espaço, mas caso fosse de interesse a 

continuidade da pesquisa cênica, ambos espetáculos poderiam ser articulados em outros possíveis "espaços de 

uso não convencional" que contribuíssem para suas realizações. 
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2. CAPÍTULO 2 - OCUPAÇÃO CÊNICA E COABITAÇÃO TEATRAL  

 

Nesta dissertação trataremos de algumas definições e relações dos termos ocupação e coabi-

tação. Apesar das identificações ligadas diretamente à moradia, nos ateremos em nossa escri-

ta e em nossos estudos a algumas definições dos termos ocupação e coabitação que se relacio-

nam com o teatro contemporâneo. 

 

Partiremos da premissa de que um espaço, abandonado ou em uso, pode vir a ser ocupado por 

artistas cênicos e se tornar, desta forma, um "lugar teatral".  

 

Descreveremos algumas das relações existentes no ato de ocupar um espaço que se encontra 

abandonado e/ou inativo, mas também buscaremos discorrer sobre algumas das relações exis-

tentes ao ocupar um espaço que possui atividades cotidianas e o fluxo de pessoas diariamente. 

 

Usaremos enquanto base teórica a expressão Ocupação Cênica presente nos estudos de Antô-

nio Araújo (2002; 2011), nos quais o autor nos descreve algumas razões que levaram o grupo 

Teatro da Vertigem a eleger um espaço diferente do palco italiano para a encenação do espe-

táculo "O Paraíso Perdido"
44

, estreado em 1992.   

 

É exatamente por essa razão que, sob o nosso ponto de vista, o significado 

(simbólico, histórico, institucional) do lugar era mais importante do que as 

suas possibilidades cênico-arquitetônicas. Abrimos mão de uma arquitetura 

mais "teatral" em prol do sentido - ou sentidos - que um determinado local 

pudesse evocar. Daí, o espaço escolhido ser o único possível para aquela en-

cenação (ARAÚJO, 2002, p. 129). 

 

Dentro da nossa pesquisa, decidimos utilizar a expressão Ocupação Cênica para delinear os 

exemplos que se enquadram nos casos de ocupação de espaços em desuso, abandonados, bal-

                                                 
44

 De acordo com Silva (2002, p. 20), a principal temática para a criação e a montagem do espetáculo "O Paraíso 

Perdido" é a discussão sobre o sentido do sagrado no mundo contemporâneo. Uma Igreja e seus vários nichos 

são explorados para o acontecimento cênico, que tem como um dos pontos de partida algumas referências bibli-

ográficas que abordam ou remetem ao tema religioso do Paraíso e da queda, como as obras "Paraíso Perdido" e 

"Paraíso reconquistado" de John Milton, o "livro do Gênesis" e o "Cântico dos Cânticos" inscritos na Bíblia 

Sagrada, "O Trabalho e os Dias" de Hesíodo, a obra "Prometeu Acorrentado" de Ésquilo, "A Divina Comédia" 

de Dante, "A Humanidade e a Mãe-terra" de Toynbee e "Mistério e Surgimento do Mundo" de Eudoro de Souza, 

além de uma "bibliografia de apoio, de caráter suplementar e não obrigatório, que poderia servir como fonte de 

consulta esporádica durante os trabalhos".  
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dios ou em ruínas. Isso se justifica diante do fato da palavra "ocupar" nos apontar uma relação 

mais direta com a condição de tomar posse de algo que se encontra abandonado ou inabitado.  

 

Como forma de contribuir para o pensamento acerca dos casos de ocupação em que os espa-

ços se encontram ativos e possuem cotidianamente outras finalidades, trazemos para a refle-

xão os apontamentos acerca do "Teatro de Invasão" engendrado por André Carreira
45

 

(2008;2009a) e buscamos sustentar a ideia de Coabitação Teatral, quando possivelmente as 

atividades cotidianas venham participar da encenação e quando o espaço que foi eleito per-

passa por uma transformação durante o seu novo uso pela cena teatral. 

 

Neste capítulo nos ateremos em escrever basicamente acerca das questões que envolvem a 

Ocupação Cênica e a Coabitação Teatral (ainda que possam surgir alguns apontamentos sobre 

a Composição Cenográfica), pois entendemos que ao darmos ênfase por hora a estes estudos, 

teremos um alicerce melhor estruturado para ser aplicado durante a análise dos espetáculos 

"Erêndira" e "Rosinha do Metrô", no 4º Capítulo. 

 

Nos interessa discutir sobre algumas das reverberações cênicas advindas da ação de ocupar 

e/ou da ação de coabitar um "espaço de uso não convencional", necessariamente através da 

lupa teatral, visto que os termos ocupação e coabitação também podem ser abordados por ou-

tros vetores ligados às Ciências Sociais, à Antropologia, à Arquitetura e ainda às outras possi-

bilidades de leitura ligadas às Artes Cênicas, tais como as ocupações pensadas por via das 

Ações Performáticas, da Dança, das Artes Circenses, do Cinema, do Audiovisual, etc. 
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André Luiz Antunes Netto Carreira - Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1A - CA AC - 

Artes, Ciência da Informação e Comunicação. Graduado Licenciatura em Educação Artística (artes plásticas) 

pela Universidade de Brasília (1984) e doutor em Doutorado em Teatro pela Universidad de Buenos Aires 

(1994). Atualmente é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Departamento de Artes Cênicas 

e no Programa de Pós-Graduação em Teatro (Mestrado - Doutorado). Pesquisa com ênfase em Teatro na cidade 

e procedimentos de interpretação. André Carreira também dirige os grupos teatrais Experiência Subterrânea de 

Florianópolis e Teatro que Roda. Seu trabalho criativo está centrado na noção de risco físico e na exploração de 

fronteiras no trabalho do ator. FONTE: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781625J3 
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2.1. OCUPAÇÃO CÊNICA 

 
A Ocupação Cênica é uma ação recorrente no teatro realizado contemporaneamente. Muitos 

artistas optam pela realização de seus espetáculos a partir da ocupação de determinados espa-

ços abandonados, com o intuito de usufruírem das premissas físicas ali já instauradas, presen-

ciadas através das tridimensionalidades arquiteturais e dos elementos de composição estrutu-

ral (pilastras, muros, portas, portões, grades, corredores, janelas, rede hidráulica, iluminação 

artificial ou natural diferenciada) e também dos objetos encontrados (livros, garrafas, apare-

lhos, maquinarias, cadeiras, abajures, macas, instrumentário cirúrgico, etc.).   

 

Nestas Ocupações, além das características atribuídas às questões estruturais, identificamos 

relações mais profundas, por vezes de caráter metafísico, que influenciarão consideravelmente 

a dramaturgia e a encenação, das quais podemos citar: (a) as temporalidades diversas de cada 

espaço; (b) a dimensão simbólica e substancial que denotam vários sentidos ao espetáculo 

teatral; (c) O princípio de se instaurar uma atmosfera diferenciada para o espetáculo; e (d) as 

formas de manifestação ou protesto imbuído nas entrelinhas da encenação
46

.  

 

Assim, percebemos que na maioria das ações realizadas através de uma Ocupação Cênica, 

existe um desejo por parte dos artistas envolvidos em cada processo de também se apropria-

rem da carga simbólica do espaço de modo que esta venha participar e interferir no trabalho 

criativo durante sua investigação e também durante a encenação em si. Mesmo incluindo no-

vas camadas pictóricas ou estruturais sobre a arquitetura que já existe – como pinturas sobre 

as paredes, dispositivos cênicos ou aparatos de iluminação –, o espaço ocupado ainda assim 

reverbera e revela aspectos referentes à sua carga simbólica, substancial. 

 

Os encenadores e outros artistas de teatro buscam novos lances em seus espetáculos ao otimi-

zarem os elementos estruturais e também os simbólicos que estão presentes em um espaço 

abandonado, baldio ou em ruínas. Grande parte destes processos investigativos partem da 

leitura de um texto, seja ele propriamente dito teatral, seja ele advindo de uma adaptação lite-

rária para o teatro, seja um rascunho, ou até mesmo seja a partir de um estímulo gerado pela 

leitura de acontecimentos históricos. 

 

                                                 
46

  De forma diluída e não tanto sistemática, abordaremos frequentemente cada um dos itens sinalizados. 
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Ocupar um espaço abandonado traz significativas reverberações para as realizações cênicas, 

que talvez não seriam encontradas ou surgidas durante a execução da mesma ideia dramatúr-

gica dentro de uma sala especializada. Diante deste pensamento, entendemos que se torna um 

equívoco, por parte dos artistas que se apropriam destes procedimentos, ignorar as possíveis 

interferências que surgem durante a ocupação de um "espaço de uso não convencional".  

 

Ocupar, no sentido cênico, significa criar um diálogo com o que já está oferecido no espaço e 

no tempo, de forma que, após investigar o espaço e praticar o espetáculo teatral, estes elemen-

tos e estas forças venham interferir, transformar e potencializar o espetáculo. 

 

Apesar do conhecimento de inúmeras obras deste caráter espalhadas pelo mundo e também 

evidenciadas no Brasil em tempos não muito longínquos – como a ocupação do buraco da 

construção da obra do metrô do Rio de Janeiro na Cinelândia da década de 1970 
47

, feita por 

Aderbal Freire Filho para a montagem de "A Morte de Danton", de Büchner 
48

 – buscaremos 

tecer as possíveis relações entre a Ocupação Cênica e as encenações que são realizadas mais 

recentemente.  

 

2.1.1. MEDEIAZONAMORTA - TEATRO INVERTIDO 

 

Em busca de exemplos para a discussão sobre a Ocupação Cênica de espaços abandonados e 

suas reverberações pela cena teatral, nos chama a atenção na cidade de Belo Horizonte o espe-

táculo teatral "Medeiazonamorta”, criado em 2006 (encenado ainda hoje) pelo Grupo Teatro 

Invertido (abaixo - FICHA TÉCNICA - PRANCHA II). 

Espetáculo de ocupação/intervenção em espaços urbanos abandonados que 

conta a história da mulher traída e abandonada pelo marido, que mata sua ri-

val e os próprios filhos por vingança. Este espetáculo, resultado da pesquisa 

sobre o mito grego e sua relação com a contemporaneidade, apresenta uma 

Medeia que revive sua memória no espaço do abandono e da desolação hu-

manas. Medeiazonamorta é um ato público que apresenta o teatro de ho-

mens e mulheres na condição de estrangeiros em sua própria pátria. Pátria-

mãe que, traída, vinga seus filhos e filhas com a morte.
49

 

                                                 
47

 A construção do metrô do Rio na década de 1970 possui um relevante interesse nesta dissertação, quando mais 

adiante, no CAPÍTULO 4, trataremos da análise de um espetáculo teatral que teve sua dramaturgia ficcional 

baseada a partir deste episódio.  

48
 Pode ser visitado em: Kosovski (2000, p. 191) e Oliveira (2005, p.21). 

49
 FONTE: http://teatroinvertido.com.br/ (Acesso em Junho de 2014). 

http://teatroinvertido.com.br/
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O espaço destinado à sua encenação foi o laboratório de engenharia sanitária de experimentos 

para a purificação das águas do Rio Arrudas
50

. Apesar de ainda estar sediado no atual Centro 

Cultural da UFMG, desde antes da Ocupação Cênica realizada pelo grupo o laboratório já se 

encontrava inativo e abandonado.   

 

Justamente pelo fato do laboratório se encontrar sob o domínio da UFMG e os atores serem 

ex-alunos do Curso de Graduação em Teatro da UFMG, a negociação para a utilização do 

espaço enquanto "lugar teatral" foi bastante facilitada.   

 

Durante o período de ocupação e investigação do espaço, os atores encontraram vários objetos 

que eram usados na época dos testes laboratoriais (garrafas, frascos, tubos de ensaio, mesas de 

aço), além dos elementos arquitetônicos que ali estavam presentes (torneiras, pias, bancadas, 

escadarias, armários de alvenaria).  

 

A fim de dinamizar o mito, foram realizadas várias intervenções, dentre elas a composição de 

estruturas cenográficas que se sobrepunham à arquitetura de gênese, como a inserção de ban-

cadas de metal aonde eram realizadas algumas cenas e uma geladeira branca que era ressigni-

ficada durante todo o espetáculo (enquanto esconderijo, enquanto ventre materno, enquanto 

caixão). 

 

A iluminação utilizada contou com a própria instalação elétrica presente no laboratório, atra-

vés das lâmpadas incandescentes que estavam instaladas. Houve também a inserção de ins-

trumentário de iluminação teatral, através dos refletores que proporcionavam atmosferas dife-

renciadas pela utilização da cor.  

 

A entrada do público durante a encenação se fazia através da Rua Guaicurus (zona de baixo 

meretrício do centro urbano) e criava já de antemão um forte estranhamento no público que ia 

assistir ao espetáculo (IMAGEM 1 - PRANCHA I). 

 

Após adentrar o espaço, havia uma primeira sala aonde tinha uma mesa com várias taças de 

plástico, garrafas de espumante de qualidade inferior e frutas artificiais. Em um telão que foi 

                                                 
50

 O Rio Arrudas que circunda a região (que já havia sido canalizado), acabou por ser coberto e pavimentado 

pela política de ampliação da malha rodoviária local realizada pela Prefeitura Municipal e se tornou, portanto, o 

principal duto de esgoto e dejetos da cidade. 
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instalado ao alto era realizada a exibição de vídeos pornográficos. Nesta parte do espaço havia 

duas escadarias de metal, aonde as personagens faziam evoluções gestuais e discorriam seus 

textos (IMAGEM 3 - PRANCHA II). 

 

Ao ser conduzido por um corredor e convidado a depositar moedas numa fonte dos desejos 

(que também tinha sido instalada para o espetáculo), o público chegava ao laboratório princi-

pal, aonde era acomodado no centro da sala, em arquibancadas que foram construídas. Dali os 

espectadores acompanhavam a encenação, num misto de passividade e interatividade, com 

uma aparente tensão devido à sua imersão cênica. 

 

A grande maioria das estruturas arquiteturais existentes nesta sala principal foram reutilizadas 

em cena, tais como as bancadas de alvenaria, os armários sob as bancadas, as caixas de água 

que ficavam no piso inferior, a escada de metal que subia para o piso superior, além do pró-

prio paredão de vidro e metal onde ficava uma das portas de entrada para este espaço.   

 

O aspecto antigo e decadente, a umidade e o frio, denotados pela estrutura do lugar revestida 

de azulejos brancos (IMAGEM 2 - PRANCHA I) , a localização do espaço na rua Guaicurus 

(habitada por mendigos e usuários de craque), o forte cheiro de urina e fezes, dentre outros 

aspectos substanciais, deslocava o público de um lugar de conforto e o inseria na própria situ-

ação do abandono.  

 

A ação de ocupar o laboratório que estava desativado trouxe ao espetáculo "Medeiazonamor-

ta" uma gama de possibilidades que favoreciam as ações criativas do grupo. Primeiramente, 

devido ao fato do espaço já possuir ligações com a dramaturgia no que tange a questão do 

abandono, por exemplo. Em segundo lugar, porque houve a dinamização da tessitura cênica, 

através do uso de seus elementos arquitetônicos (estruturais e simbólicos) e dos objetos que 

ali foram encontrados.  

 

Ao final de cada apresentação, era possível ouvir recorrentemente os comentários críticos 

acerca do tamanho descaso dentro da cidade representado por aquele espaço. Além disso, ha-

via impressões favoráveis sobre o modo como os atores conseguiram dinamizar o mito grego 

ao ocupar aquele espaço abandonado, criando a partir disso – uso do espaço e ação cênica – 

uma atmosfera diferente ao espetáculo, impregnada de significados e de sensações.  
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2.1.2. HYGIENE - GRUPO XIX DE TEATRO 

 

De forma a reforçar nossos apontamentos acerca da Ocupação Cênica, lembramos o Grupo 

paulistano, Grupo XIX de Teatro. 

 

Para a montagem do espetáculo "Hygiene" (2002), o Grupo XIX partiu de estudos sobre o 

habitar e o conviver, tendo o elemento casa como propulsor para a investigação cênica. 

 

Janaína Leite e Sara Antunes, atrizes do grupo, em uma publicação pertencente ao projeto 

"Casa em Obras", contemplado pelo Prêmio Funarte Petrobrás de Teatro Myriam Muniz - em 

2006, relatam:  

O ponto de partida temático de Hygiene foi a casa, o ato de morar como ma-

nifestação de caráter cultural. A casa tomada como símbolo de um imaginá-

rio coletivo, as prosaicas parcelas do 'sonho da casa própria', a transcendên-

cia metafísica da 'casa dos sonhos', a casa como útero, a arquitetura que es-

conde mistérios em seus porões e provoca devaneios em seus sótãos. A his-

tória da moradia é a história do espaço em que ela se inscreve. (LEITE; 

ANTUNES, 2006, p.57, grifo das autoras). 

 

A partir da pesquisa sobre esta temática, evidenciou-se ao grupo um padrão de habitação da 

construção civil brasileira no final do século XIX e início do século XX, que, a princípio, viria 

sanar os problemas de expansão habitacional desordenada, devido à grande quantidade de 

imigrantes nas terras brasileiras. De acordo com Renato Bolelli Rebouças
51

 (2010, p. 62)
52

: 

"neste período, o Estado, inspirado por modelos urbanos europeus, coloca em prática a ideia 

de uma casa unifamiliar baseada nos princípios da higiene". 

 

Diante destes pressupostos históricos, o interesse do grupo não era a história contada pelos 

"higienistas" de forma oficial no início do século XX. Segundo as atrizes já mencionadas 
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 Renato Bolelli Rebouças é Arquiteto pela Universidade Estadual de Londrina (2002). Atua como arquiteto, 

cenógrafo, diretor de arte e artista pesquisador com ênfase nos seguintes temas: cidade, espaço público, memó-

ria, intervenção, ocupação, ambiente, arte, território, situação, performance, transdiciplinariedade. Assinou a 

direção de arte do Grupo XIX de Teatro de 2004 a 2009, ganhando Prêmio Shell por Arrufos (2008). Atualmente 

dedica-se ao projeto Poética da Destruição, além de projetos de direção de arte e ocupação artística em teatro, 

cinema, performance e exposições, junto a plataforma artística coletiva Usina da Alegria Planetária, em Cotia/SP 

e a outros criadores. FONTE: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766768T9 (Acessa-

do em março de 2016) 

52
 REBOUÇAS, Renato Bolelli. A construção da espacialidade teatral: os processos de direção de arte do 

grupo XIX de teatro. São Paulo: Dissertação de Mestrado, USP, 2010. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766768T9
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(2006, p.57), o empenho se fez em buscar a "história de operários, imigrantes, lavadeiras, me-

retrizes, ex-escravos, curandeiros e comerciantes, que o grupo trouxe à tona, com suas carac-

terísticas que marcaram profundamente a construção da identidade brasileira".  

 

Com base nestes dados e após relatos da existência de uma vila operária na zona leste da ci-

dade de São Paulo, em constante processo de abandono e reestruturação, o grupo decide in-

vestigar mais a fundo. Num primeiro momento (no segundo semestre de 2003), veio o espan-

to, a perplexidade e a indignação.  

 

Num segundo momento, através da oportunidade de um projeto contemplado pelo Programa 

Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo (em Janeiro de 2004), intitulado 

"A Residência", o diretor, os atores e demais membros da equipe de criação puderam entrar 

em contato mais afinco com aquelas pessoas. Diante dessa nova condição, teceram relações 

mais íntimas, conheceram a história daquele lugar e, conjuntamente a isso, promoveram as 

ações narrativas pautadas no processo da crise da habitação social do Brasil no final do século 

XIX, ancorados, sobretudo, pela ocupação dos prédios históricos abandonados. 

 

Assim, na gênese de criação do espetáculo "Hygiene", a equipe do Grupo XIX de Teatro tinha 

como ponto de partida a ocupação e a residência do interior dos cortiços abandonados da Vila 

Operária Maria Zélia, (IMAGEM 7) e (IMAGEM 8) - PRANCHA VII, aonde as ruas, o 

entorno dos edifícios históricos e a vida dos moradores da região também foram fundamentais 

para o delineamento da narrativa cênica.  

 

Este espetáculo circulou por várias regiões do Brasil e do mundo e ainda é realizado aonde é 

disponibilizado ao grupo outros casarões antigos, que, mesmo distintos daqueles sobre os 

quais eles haviam estabelecido suas criações, ainda assim trazem à tona as questões referentes 

ao abandono e ao descaso, permitindo, deste modo, novas proposições cênicas e novas leitu-

ras a cada apresentação.  

 

Para o espetáculo, quando apresentado em outros lugares, existe invariavelmente um trabalho 

de reconhecimento das edificações que se encontram disponíveis. Caso exista relação com a 

pesquisa deflagrada pelo grupo, a equipe promove então o mapeamento do espaço, conjunta-

mente com a eleição dos locais internos e externos de suas edificações, dos planos arquitetu-



40 

rais que serão utilizados para a atuação, além da escolha dos pontos específicos aonde o pú-

blico acompanhará e permanecerá durante a encenação.  

 

Um fator importante na pesquisa do grupo e descritos pelo diretor de arte Renato Bolelli Re-

bouças (2010, p. 87), é que a arquitetura possui uma significativa conduta para a proposição 

de "deslocamentos e aceleração, sendo o espaço tomado como lugar de práticas, de movimen-

tos, de conexões e de interações", em que a "geografia do corpo que redefine a arquitetura 

estabelecida"
53

.  

 

O espetáculo não conta com a inserção de instrumentários e iluminação artificial específica de 

espetáculos teatrais, quando a luz natural revela os acontecimentos (IMAGEM 11 - 

PRANCHA IX). Este fato é fundamentado pelo Grupo XIX por dois principais motivos, am-

bos conectados à referências históricas do século XIX: primeiramente através do uso da ilu-

minação e ventilação naturais para a garantia de salubridade aos ambientes; e, em segundo 

lugar, o uso da iluminação orgânica também é baseado como referência aos espetáculos dos 

ambulantes do final século XIX, que montavam seus "tablados" próximos das áreas de saída 

dos agricultores, para que durante a luz do dia tivessem público em seus espetáculos 

(REBOUÇAS, 2010).  

 

Outro ponto importante das Ocupações Cênicas realizadas pelo grupo para este espetáculo, é 

o garimpo dos materiais encontrados pelos espaços ocupados e suas reformulações para a 

construção visual das cenas e as atmosferas por eles alcançadas. Devido à variação dos espa-

ços eleitos para as apresentações e às próprias questões que os condicionam, Renato Bolelli 

Rebouças (2010, p. 137) menciona que a utilização destes materiais surge a partir de uma dita 

"lógica da precariedade". Neste sentido, existe um jogo com a efemeridade dos dispositivos 

cênicos que são construídos e suas novas reformulações a cada remontagem (IMAGEM 9) e 

(IMAGEM 10) - PRANCHA VIII. 

                                                 
53

 Neste ponto notamos uma similaridade ao trabalho de Adolphe Appia no início do século XX, do qual men-

cionaremos mais adiante no capítulo 3 da nossa dissertação, ainda que as relações estabelecidas com a plateia se 

efetivem de forma diferenciada (num caso dentro da caixa cênica com a nítida divisão entre quem atua e quem 

vê e noutro caso a imersão do público no espetáculo teatral). Segundo Lidia Kosovski (2012, p. 92), para Adol-

phe Appia, "o cenário deveria ser criado a partir do ator e, ao mesmo tempo, em oposição a ele. Isto significa que 

é através de uma relação dinâmica, de tensão, de oposição entre cenário e ator que se cria um espaço vivo, por 

meio de resistência ao corpo móvel, traduzido cenicamente na utilização de obstáculos a serem superados, de 

rampas, de planos diferenciados de representação". 
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Percebemos, portanto, que é através destes exemplos de Ocupação Cênica de um espaço e a 

sua consecutiva reformulação enquanto lugar (neste caso o lugar da cena teatral), que ganham 

força nossos estudos dos conceitos de espaço e de lugar que trouxemos como base teórica no 

primeiro capítulo, através do olhar de Milton Santos (2012) e de Michel de Certeau (2014). 

 

É importante trazer novamente os estudos de Rogério Santos de Oliveira (2005) acerca do 

"Teatro do Migrante", pois neste trabalho tem suscitada a questão da migração dos artistas 

cênicos para outros lugares distintos do edifício teatral e a consecutiva transformação destes 

lugares dada pelo acontecimento cênico.  

 

Mencionar este exemplo de Ocupação Cênica realizado pelo Grupo XIX de Teatro, e ainda o 

outro exemplo que demos através do trabalho do Grupo Teatro Invertido, nos ajuda a refletir e 

compreender acerca das nossas práticas teatrais que serão aqui discutidas.  

 

Assim, de maneira similar aos exemplos de Ocupação Cênica que mencionamos (no que tan-

ge o ato de ocupar um espaço, mapeá-lo, conhecer suas condicionantes estruturais e simbóli-

cas e, enfim, ressignificá-lo enquanto "lugar teatral") encontram-se as práticas que iremos 

analisar no 4º capítulo, durante a Ocupação Cênica do espaço conhecido como GRUTA, para 

a encenação do espetáculo "Rosinha do Metrô", no ano de 2010.  

 

2.2. COABITAÇÃO TEATRAL - "BR-3" – TEATRO DA VERTIGEM 

 

Entendemos que também existe outro sentido presente nas Ocupações Cênicas, denotado nas 

ocasiões em que o espaço eleito se encontra ativo e de certa forma já habitado, por possuir 

funcionalidades específicas em seu uso cotidiano. Trazemos para esta acepção o entendimento 

de coabitação, ou seja, de um "habitar com". Estas seriam, assim, as ocasiões em que as 

arquiteturas e o meio urbano deixam por alguns momentos suas funções cotidianas, para então 

se enveredarem pelo acontecimento teatral, chegando, em alguns casos, a comporem a trama a 

partir de suas funcionalidades diárias, os seus fluxos e as suas cargas simbólicas, característi-

cas estas inerentes ao próprio espaço. São nesses casos, portanto, que deixa de existir as recor-

rentes medidas de separação entre ficção e realidade, entre teatralidade e performatividade. 
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Como exemplo disso trazemos para o diálogo o trabalho cênico do grupo brasileiro Teatro da 

Vertigem, que perpassa por estes direcionamentos conceituais em algumas produções.   

 

Ao estudar sobre o trabalho deste grupo em sua dissertação e escrever sobre a transformação 

do espaço e a utilização de todos os fatores que o constituem, Rogério Santos de Oliveira nos 

esclarece: 

Quando o grupo se apropria de um lugar através de uma intervenção artísti-

ca, como no caso de um espetáculo teatral, esse lugar se transforma em algo 

mais. Ele passa a ser construído pelos sentidos e pela memória já a ele im-

pregnados, somados à intervenção realizada (OLIVEIRA, 2005, p. 52).  

 

E prossegue: 

 

O espaço a ser escolhido não é apenas um espaço a ser preenchido, e ser re-

significado [sic]. Sua estrutura pré-existente, tanto física quanto carga sim-

bólica, será transformada, criando uma nova possibilidade de leitura, tanto 

para o lugar quanto para o teatro (OLIVEIRA, 2005, p. 53).  

 

Já Antônio Araújo, ao falar sobre as razões que levou a equipe do Teatro da Vertigem à utili-

zação de outros espaços que não o “Palco à Italiana”, chega ao seguinte apontamento: 

 

O cenário de um templo budista ou de uma sinagoga, feito com o máximo de 

exatidão e fidedignidade, não conseguiria superar ou substituir a experiência 

sensível intrínseca à esses locais. Por isso, parece-me que mais do que um 

jogo de representações, buscávamos a concretude da imanência. (ARAÚJO, 

2002, p. 129). 

E continua: 

A ideia-chave era criar uma zona híbrida, de intersecção, entre o " real " ou a 

"realidade" do espaço,  e o "ficcional" ou o "teatral", trazido pelo roteiro e 

pelo espetáculo. Esse terreno intermediário e movediço, acreditávamos 

nós, poderia ser capaz de desestabilizar o espectador, interferindo concreta-

mente na sua percepção, e afetando a sua leitura e recepção da obra  

(ARAÚJO, 2002, p. 129-30). 

 

Estudaremos o sentido de coabitação teatral realizada pelo grupo Teatro da Vertigem através 

de um breve relato de algumas das relações presentes no espetáculo "BR-3", de Bernardo 

Carvalho (abaixo - FICHA TÉCNICA "BR-3" - PRANCHAS V E VI).  
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A trajetória deste trabalho foi desenhada de forma teórico-prática engloban-

do, desde a leitura - ou releitura - de grandes intérpretes do país, tais como 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Hollanda, Caio Prado Júnior, Raymundo 

Faoro, Darcy Ribeiro, Milton Santos, até uma pesquisa de campo que com-

preendeu um percurso geográfico por três diferentes "Brasis": Brasilândia 

(bairro da periferia da cidade de São Paulo), Brasília (capital da nação, situ-

ada no centro do país) e Brasiléia (cidade no extremo do Acre, quase na 

fronteira com a Bolívia).
54

 

 

Da periferia ao centro e de volta à periferia, o processo de montagem do espetáculo teatral 

BR-3 iniciou-se em janeiro de 2004 através de uma residência na Vila Brasilândia, bairro da 

periferia de São Paulo - SP. 

 

Após a temporada de residência, o grupo realiza uma viagem de mais de um mês pelo trecho 

que se estende de Brasilândia até Brasiléia, passando por Brasília, em curso pelas três regiões 

brasileiras (Sudeste/Centro-Oeste/Norte). O intuito era o de seguir as pistas do processo civi-

lizatório que evidenciassem a identidade e o caráter nacional.  

 

Em entrevista concedida no ano de 2005, ao Jornal da USP, Bernardo Carvalho afirma: 

 

A peça fala da crise de identidade brasileira e da destruição do ser humano, 

uma espécie de ser suicida que tem consciência da destruição que provoca, 

mas que mesmo assim não para de agir dessa forma.
55

 

 

Durante a estreia do espetáculo, o espaço coabitado foi o rio Tietê (IMAGEM 4 - 

PRANCHA III), na cidade de São Paulo, com o público sobre um barco a navegar sobre o 

leito do rio, que se encontrava (e ainda se encontra) muito poluído e com um cheiro insupor-

tável. Os atores, por sua vez, permaneciam em trânsito por outras embarcações (IMAGEM 5 

- PRANCHA III) e pelas bases instaladas nas margens do rio. 

 

Antonio Araújo comenta que o que eles queriam com este espetáculo era "chamar a atenção 

para a condição do rio, que adoeceu por nossa causa, e promover uma ‘ressensibilização’ no 

olhar do público”.
56

 

 

                                                 
54

 FONTE: http://www.teatrodavertigem.com.br/site/index2.php. (O grifo é nosso) (Acessado em maio de 2014). 

55
 FONTE: http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2005/jusp747/pag15.htm (Acessado em maio de 2014).  

56
 Idem.  

http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2005/jusp747/pag15.htm
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Nos Anais do Seminário de Design Cênico, evento que aconteceu em 2013 na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (na cidade de Curitiba), Luiz Fernando Pereira nos fala sobre a 

participação intensa das pessoas que vivenciam um espetáculo do grupo Teatro da Vertigem: 

 
O Teatro da Vertigem ao envolver o público em suas apresentações faz com 

que o espectador tome uma posição político-social de intervenção, pois ele 

faz parte desta performance, não mais como espectador, mas sim como um 

elemento que é envolvido cenicamente, ele faz parte da ação, pois ao posi-

cionar-se para ver “a cena” ele é um elemento componente da própria cena 

(PEREIRA, 2013, p. 48). 

 

Nessa esteira, Patrice Pavis nos fala acerca da relação entre o público, a encenação e os possí-

veis entrecruzamentos dos olhares sobre o meio social em que estão inseridos. Ainda que sua 

fala esteja direcionada ao acontecimento cênico em uma caixa cênica convencional, torna-se 

possível trazer seus apontamentos para as situações teatrais vivenciadas em um "espaço de 

uso não convencional".  

 
O Teatro sempre tem um lugar no espaço que é delimitado pela separação 

entre o olhar (o público) e o objeto olhado (a cena). O Limite entre jogo e 

não-jogo é definido por cada tipo de  representação e de cena: a partir do  

momento em que o espectador adentra a sala, ele abandona seu papel de    

"olhante" para  se tornar um participante de um evento que não é mais teatral 

e, sim, jogo dramático ou happening; o espaço cênico e o espaço social são 

então confundidos (PAVIS, 2011, p. 136). 

 

Da mesma forma, Garrocho (2010b, p. 03), acerca do trabalho do Grupo Teatro da Vertigem, 

diz que "o grupo vem desvelando as experiências mais radicais e inusitadas do lugar, num 

diálogo intenso entre encenação e real, produzindo uma dramaturgia ramificada, levando o 

espectador a pensar a sua existência e a nervura do social". 

 

No ano de 2007, através do evento Rio Cena Contemporânea, o espetáculo foi remontado, 

mas tendo desta vez a cidade do Rio de Janeiro como elemento para o acontecimento teatral. 

Naquele momento, a encenação também ocorreu através das embarcações (que iam desde à 

Bahia de Guanabara até a região do Fundão) e ainda com a utilização de plataformas constru-

ídas sobre os alicerces de concreto da ponte Rio-Niterói (IMAGEM 6 - PRANCHA IV).  
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Este tipo de Coabitação Teatral, num trato com a "linguagem cênica de invasão da silhueta 

urbana" estudada por André Carreira (2008, p. 67), perpassa pelo conceito de cidade enquanto 

dramaturgia, em que a cidade existe para além de ser simples suporte ou cenário.  

 
Lançar o teatro na rua, e mais particularmente, propor um teatro que invade a 

cidade é buscar um instante de reorganização do que reconhecemos como 

cotidiano. [...] é preciso considerar a ideia de invasão teatral não apenas des-

de uma perspectiva definida pela ação política ou por um compromisso radi-

cal, mas sobre tudo desde uma perspectiva que toma a cidade como um 

campo simbólico no qual o teatro se instala, inevitavelmente, como elemento 

de ruptura com os fluxos do cotidiano. A invasão cênica é um gesto que se 

politiza por que representa uma ocupação objetiva de um espaço definido 

por um repertório de usos cotidianos, no qual o teatro não pertence natural-

mente (CARREIRA, 2009a, p. 3).57 

 

A cidade é a própria escritura viva. Neste direcionamento, os artistas incorporam a multiplici-

dade de significados e significantes da cidade, seus fluxos e seus contra-fluxos, na construção 

da linguagem cênica (CARREIRA, 2008).  

 

Cada espectador terá uma versão de um caso, de uma  situação que lhe chama mais atenção 

que outra, contaminados inclusive pela relação de afetividade presente nas outras pessoas que 

participam daquele acontecimento. 

  

O espetáculo na rua parece intensificar tendências da teatralidade que com-

põe as rotinas na rua. O sujeito que se desloca pela cidade com o fim de che-

gar a algum espaço fechado, ou aquele sujeito que está na rua – vivendo ou 

trabalhando momentaneamente – desempenham papéis no “espetáculo” que 

é a rua. O vendedor ambulante e sua prática comercial, o policial de trânsito 

e seu apito, a velha senhora que leva sua pequena mascote para passear, o 

morador de rua que ocupa um banco de praça, e até mesmo o mais invisível 

pedestre que cruza apressado uma rua, estão fabricando o ambiente da rua e 

produzindo a teatralidade que representa a matriz das intervenções teatrais 

que tem o espaço aberto da cidade como lugar. Todas as tensões que se ma-

nifestam na rua compõem o material que constitui o substrato da cena na si-

lhueta urbana. Essa cena fala a partir de sua relação com esse material que 

está sempre ali na rua ainda que seja extremamente mutável e variável em 

frações de tempo muito curtas (CARREIRA, 2009a, p. 3). 

 

                                                 
57

 CARREIRA, André Luiz Antunes Netto. AMBIENTE, FLUXO, E DRAMATURGIAS DA CIDADE: materi-

ais do Teatro de Invasão. IN: O Percevejo. Periódico do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas PPGAC. 

Volume 1, fascículo 1. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2009. 
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Tal envolvimento entre o espectador/vivenciador, o acontecimento cênico e a escritura viva da 

cidade, faz com que nos aproximemos mais uma vez dos estudos do Teatro Ambientalista, 

proposto por Richard Schechner. 

 
En el teatro ambientalista la luz y el arreglo del espacio hacen imposible ver 

una acción sin ver a otros espectadores que, por lo menos visualmente, son 

parte de la representación. Y puesto que el interpretar significa asumir una 

función ejecutoria, la arquitectura del teatro ambientalista obliga a cada es-

pectador a que lo haga hasta cierto punto. Los espectadores experimentan 

grandes opuestos: de participación profunda y quizás activa; después, de dis-

tanciamiento crítico, viendo a la representación, al teatro y a los demás es-

pectadores como si estuvieran muy lejos. A veces algún espectador se des-

concertara, se meterá tan profundamente en la experiencia que se perderá en 

ella. En mas de varias ocasiones he tenido que hablarle a alguien para que 

volviera de algún sitio muy lejano. Pero también ocurre lo contrario. He pa-

sado muchas horas viendo las funciones desde un punto de vista desprendido 

y desinteresado; y he visto a otros hacer lo mismo (SCHECHNER, 1988, p. 

23).
58

  

 

A relação afetiva e experimental com a cidade, a partir desta Coabitação Teatral, faz por vezes 

despertar a consciência que os participantes deste experimento levam para suas vidas. 

  

O teatro de ocupação – uma dessas forças – deve perceber as lógicas institu-

cionais e descobrir os espaços intersticiais como frestas através das quais in-

troduzir propostas de comportamento que estimulem um novo olhar sobre a 

cidade. Olhar a cidade desde outra perspectiva que não a cotidiana e repetida 

é revisar o lugar de cada um dentro do mecanismo simbólico de poder inscri-

to na cidade (CARREIRA, 2009b, p. 17).59 

 

Aqui percebemos que lidamos com exemplos de Coabitação Teatral que se efetivaram no es-

paço público: no Rio Tietê (São Paulo) e na Bahia de Guanabara (Rio de Janeiro). Assim, nos 

foi possível aproximar a pesquisa de André Carreira e de Richard Schechner à nossa disserta-

ção. Contudo, algumas perguntas surgem: a ideia de coabitar um espaço através da cena tea-
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 A tradução é nossa: "No Teatro Ambientalista a luz e o arranjo do espaço torna impossível ver uma ação sem 

ver os outros espectadores que, pelo menos visualmente, são parte da representação. Visto que interpretar signi-

fica uma função de realização, a arquitetura do Teatro Ambientalista obriga a cada espectador que o faça até 

certo ponto. Os espectadores experimentam grandes opostos: de participação profunda e talvez ativa; depois, de 

distanciamento crítico, vendo a representação, ao teatro e aos demais espectadores, como se estivessem muito 

distantes. Às vezes algum espectador se desconcertará, se meterá tão profundamente na experiência que se per-

derá nela. Em muitas ocasiões foi necessário falar à pessoa para voltar de um lugar muito distante. Contudo, 

também ocorre o contrário. Passam-se muitas horas vendo o espetáculo a partir de um ponto de vista desprendi-

do e desinteressado; e vê outros fazerem o mesmo" (SCHECHNER, 1988, p. 23). 

59
 CARREIRA, André Luiz Antunes Netto. O teatro de rua como ocupação da cidade: criando comunidades 

transitórias. URDIMENTO - Revista de Estudos em Artes Cênicas. Volume 1, n.13. Florianópolis: UDESC, 

2009, p. 17. 
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tral somente se configura através da cena vinculada ao espaço público? E quando a prática de 

um espetáculo teatral se efetiva dentro de um espaço que é privado? Ainda assim é possível 

pensarmos pelo viés da Coabitação Teatral?  

 

Estas perguntas surgem pra nós pelo fato de analisarmos mais adiante um caso de prática tea-

tral dentro do Mercado Central da Cidade de Belo Horizonte, portanto um espaço privado 

(ainda que aberto às pessoas). Para esta análise nos foram apontadas algumas das mesmas 

questões que levantamos através da Coabitação Teatral no espaço público. 

 

No que tangem às questões que envolvem a recepção, devemos sinalizar que em ambos os 

casos de Coabitação Teatral existe um fator chave que se assemelha. Para o caso do "teatro de 

invasão da silhueta urbana" (via André Carreira através do teatro realizado no espaço públi-

co), pode existir pessoas em trânsito que esbarram com um evento teatral, mas que continuam 

seus fluxos pois não estão interessadas no espetáculo, ou estão com pressa, etc. Como também 

pode haver transeuntes que vão parar e acompanhar o espetáculo (em parte ou na íntegra).  

 

Já para o caso de Coabitação Teatral em lugares privados (lembrando de antemão o fato de 

estudarmos as ações nos "espaços de uso não convencional"), a princípio existe um público 

que se encontra disponível em função do espetáculo teatral, mas também existem outras pes-

soas naquele espaço desenvolvendo suas atividades, distintas das atividades ligadas ao evento 

teatral e que, em momentos ocasionais, estas pessoas venham fazer parte da encenação. 

 

Um exemplo claro desta relação é visto na ocasião das apresentações do espetáculo "Erêndi-

ra", em 2009. Apesar do horário escolhido para a apresentação ter sido o noturno, ainda assim 

existia o fluxo das pessoas que trabalhavam no Mercado Central durante este período. E, por 

este mesmo motivo, vez ou outra, participavam da encenação um guarda noturno à paisana, 

um vendedor fazendo saldo de mercadoria fora do horário de serviço e/ou também alguma 

pessoa responsável pela limpeza dos corredores.   

 

Vários acontecimentos desta natureza estão presentes no registro videográfico que possuímos 

de uma das apresentações. Um destes acontecimentos ocorreu no ponto central do Mercado 

Central (caracterizado pela encruzilhada dos dois principais eixos de corredores) durante a 

fala do ator Cristiano Diniz, enquanto "O Homem do Correio":  
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Aqui é o meio do deserto. Pra sua direita, nesse corredor, tudo é mundo!      

É zona de contrabando. Mas pode ficar tranquilo que todo mundo fala dos 

contrabandistas do deserto, mas ninguém os vê.  

 

Quando o ator termina de falar essa frase, surge ao fundo, no meio do corredor vazio, um 

guarda noturno e outro jovem rapaz. O "homem do correio" prossegue com a itinerância entre 

uma Estação e outra e passa pelos dois homens que são gentilmente cumprimentados através 

de um sonoro "Boa noite!".  

 

Depois desta passagem, de certa forma, os dois homens que não eram atores passam a fazer 

parte da encenação e promovem uma imediata interferência dramatúrgica, com uma vasta 

possibilidade de leitura.  

 

Por estes episódios, dentre outros tantos, indiferente da Coabitação Teatral se efetivar em um 

espaço público ou em um espaço privado, de acordo com Carreira (2009, p. 3) as pessoas que 

se encontram no espaço "compõem o material que constitui o substrato da cena", tanto as pes-

soas presentes em função da encenação, quanto às pessoas que seguem seus fluxos cotidianos 

e são confrontadas com o acontecimento cênico. 

 

2.3. SÍNTESE ACERCA DA OCUPAÇÃO CÊNICA E DA COABITAÇÃO TEATRAL 

 

Percebemos que durante a Ocupação Cênica e a Coabitação Teatral, existe a ressignificação 

dos espaços, seja por meio da utilização da própria materialidade dos lugares e suas determi-

nantes simbólicas (sem interferências estruturais), seja através da inserção de novas camadas 

(físicas e também sensoriais) sobre seus elementos já presentes. 

 

O "espaço de uso não convencional" pode se encontrar abandonado, em desuso, inabitado, 

denotando sua ocupação. Como também pode ainda ter utilidade, a circulação de pessoas e 

assim apresentar uma coabitação.  

 

Certamente existirão diferenciações entre adentrar um espaço abandonado e adentrar um es-

paço em que ainda existe a passagem de indivíduos. Se tomarmos como exemplo um presídio, 

encontram-se admissíveis alguns tipos de situações, como, por exemplo, presídios abandona-
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dos e desertos, presídios que mantém a atividade de encarcerar criminosos e, ainda, pode ha-

ver o espaço de uma prisão que sofreu modificações para se tornar lugar de outras atividades, 

tal como um museu. A adequação e a prática de um espetáculo teatral em cada um destes ca-

sos será diferenciada e as reverberações em cena também serão distintas. 

 

Da mesma forma outras releituras surgem quando o espaço a ser ocupado artisticamente é um 

hospital, um laboratório inativo, um mercado municipal de uma cidade ou um conjunto habi-

tacional desativado, dentre outras tantas possibilidades. 

 

Ao escolher um "espaço de uso não convencional" para a criação de uma cena ou a prática de 

um espetáculo teatral, é interessante pensar os principais pontos das significações do espaço 

que será residido: desde as funções que já estabeleceram diretrizes numa determinada época e 

que se encontram presentemente fora de uso, até noutros casos em que estas funções ainda são 

desempenhadas nos dias atuais. Salvo é claro, voltando ao exemplo do presídio, nos casos em 

que o espaço funcione apenas enquanto um suporte para a cena teatral – visto que em algumas 

situações trata-se de uma apresentação de um grupo de teatro contratado pela direção do pre-

sídio, como forma de entreter e envolver os detentos. Neste aspecto, daria no mesmo apresen-

tar o espetáculo em um presídio ou em um Shopping Center, sem a mínima preocupação com 

o que o espaço foi ou é nos dias de hoje. Este processo de deslocamento do suporte para a 

encenação não comprometeria as relações da existência do espetáculo em questão, ainda que 

houvesse diferenciações para a comunicação do espetáculo e percepções diferenciadas para a 

recepção em cada um dos casos. 

 

Desta forma, em nossos estudos e em nossas práticas fazemos jus ao confronto entre a espaci-

alidade escolhida e a dramaturgia estudada, o tema e/ou a ação que decorrerá sobre este espa-

ço. A memória espacial, ou mesmo a atmosfera existente do próprio espaço, quando utilizadas 

a favor dos direcionamentos principais para uma encenação (dramaturgia, atuação, gestos, 

movimentos, sons, luz e espaço), fomentam uma potência criadora que transforma a conse-

quente tessitura cênica. Assim, os próprios elementos que constituem uma edificação escolhi-

da, preenchidos de suas próprias significações, podem em muito colaborar para gerar impul-

sos a favor das cenas construídas, ou a favor das cenas que ainda estão em processo. Sejam 

estes elementos advindos dos vestígios da passagem de pessoas e/ou dos indícios de suas exis-

tências em tempo real, e ainda, sejam eles sobrevindos da memória que ali permeia. 
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Compreendemos que não é regra condicional não interferir na materialidade de um espaço ao 

ocupá-lo. De antemão pode haver a utilização cênica do lugar já existente sem interferência 

alguma, mas, em contraponto, também pode existir a criação de novas estruturas sobre as ca-

madas já pertencentes àquele lugar
60

.  

 

Percebemos que os termos Ocupação Cênica e Coabitação Teatral estão intimamente relacio-

nados ao ato de ocupar um espaço, usufruir de suas premissas constitutivas (tanto as premis-

sas de ordem estrutural e física, quanto às de caráter simbólico) e, finalmente, transformá-lo 

em lugar do acontecimento teatral. 

 

O diretor, o diretor de arte, o cenógrafo, o dramaturgo, o ator, o iluminador, o figurinista, o 

sonoplasta, todos juntos, cada um com sua contribuição específica, além de mapearem a lógi-

ca da estruturação formal de um determinado lugar
61

, percebem o deslocamento e o fluxo dos 

objetos e coisas ali inseridos, a fim de transformá-los de acordo com cada evento. 

 

Em suma, é pelo acontecimento dado pelo fluxo da Ocupação Cênica e da Coabitação Teatral, 

em conjunto ou em oposição ao fluxo dos espaços e, sobretudo, pela experiência adquirida do 

observador/fruidor/vivenciador, que é rematada a ressignificação do espaço enquanto "lugar 

teatral". 

                                                 
60

 Este ponto nos é bastante caro nesta dissertação, visto que um dos pilares da nossa pesquisa é a Composição 

Cenográfica: quando são criadas e acrescidas novas estruturas cenográficas sobre a arquitetura de origem do 

espaço, na intenção de ressignificá-lo enquanto lugar da cena teatral. 

61
 Ainda que também pudéssemos mencionar acerca da lógica da estruturação formal de um determinado espaço,  

de acordo com as variantes que estudamos em nossa dissertação das possíveis definições dos termos espaço e 

lugar, através dos teóricos Santos(2012) e Certeau(2014). 
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3. CAPÍTULO 3 -  FATORES E ELEMENTOS QUE DETERMINAM A 

COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA  

 

Neste terceiro capítulo buscaremos dissertar sobre alguns fatores e elementos que estão intrín-

secos ao pensamento acerca da Composição Cenográfica. 

 

No primeiro momento, vamos refletir sobre o que significa compor através da cenografia.  

 

Posteriormente, traremos possíveis definições e questionamentos que se relacionam ao traba-

lho do diretor de arte em espetáculos teatrais praticados em "espaços de uso não convencio-

nal", no que se refere à criação e a execução da Composição Cenográfica. 

 

Abriremos uma parte deste capítulo para escrevermos sobre a expressividade dos materiais 

que porventura venham a ser pertencentes destas composições; e como estes estabelecem al-

gumas implicações cênicas pela decorrência de suas escolhas.  

 

Escreveremos sobre os conceitos que circundam a Composição Cenográfica e os Materiais 

Expressivos de uma forma ampla, para posteriormente utilizarmos este conhecimento de for-

ma mais específica no capítulo 4, durante a análise dos espetáculos teatrais "Erêndira" e "Ro-

sinha do Metrô". 

 

Assim sendo, abordaremos aqui detidamente sobre as ações que envolvem a criação e a exe-

cução cenográfica em espetáculos teatrais durante a Ocupação Cênica e a Coabitação Teatral, 

pois entendemos que desta forma explicitaremos a relevância destas ações para a ressignifica-

ção do espaço enquanto "lugar teatral". 
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3.1. COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA  

O que é representado num palco, por mais naturalista que fosse, nunca é um 

lugar no mundo, mas um elemento do mundo repensado segundo as estrutu-

ras, os códigos e a cultura de uma sociedade; o que é representado no espaço 

teatral nunca é uma imagem do mundo, mas a imagem de uma imagem. Daí 

provém o trabalho de transposição "poética" feito por encenadores e cenó-

grafos, sobretudo na representação contemporânea. 

 

Anne Ubersfeld 

 

Partimos da definição de que composição é um termo utilizado para se referir a uma organiza-

ção, uma disposição, um arranjo ou um rearranjo de elementos, por vezes com o intuito de 

criação de mensagens visuais, tanto no plano bidimensional, como também no espaço tridi-

mensional.  

 

É através da manifestação visual de suas criações compositivas que o comunicador visual se 

expressa e consegue atingir um determinado público, conforme nos diz Donis A. Dondis em 

seu estudo sobre a "Sintaxe da Linguagem Visual": 

 

Os resultados das decisões compositivas determinam os objetivos e o signi-

ficado da manifestação visual e tem fortes implicações com relação ao que é 

percebido pelo espectador. É nesta etapa vital do processo criativo que o 

comunicador visual exerce o mais forte controle sobre seu trabalho e tem a 

maior oportunidade de se expressar, em sua plenitude, o estado de espírito 

que a obra se destina à transmitir (DONDIS, 1997, p. 29). 

 

Os elementos formais, ou seja, pontos, linhas, cores, texturas, formas dinâmicas, figuras, etc., 

entendidos do mesmo modo por elementos da linguagem visual, são as bases para a criação de 

uma composição e normalmente são aplicados em esquemas que possuem particularidades 

bidimensionais, como a pintura, a gravura, o desenho, as artes gráficas, etc.  

 

Todavia, estes elementos também fazem parte da constituição de objetos, de esculturas, de 

arquiteturas, de cenografias, etc. Nestes casos, tais aspectos são investigados a partir da sua 

inserção num outro plano, relativo à profundidade, obtendo então a tridimensionalidade.   

 

Uma Composição Cenográfica, neste sentido, lida com a articulação e distribuição de elemen-

tos sobre o espaço cênico (com pensamentos diferenciados para cada situação) a partir de um 
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ou alguns princípios e categorias conceituais da linguagem visual (equilíbrio/simetria, equilí-

brio/assimetria, harmonia/ordem, desarmonia/desordem, contraste/proporção e escala, padrão, 

ritmo, ênfase, movimento, etc.).  

 

A finalidade destas variações espaciais é a de estruturar um espetáculo teatral e transmitir ao 

espectador o delineamento dos lugares e ambientes presentes em um texto teatral ou "não tea-

tral" (para os casos de adaptações cênicas provenientes deste recurso), geralmente expresso 

através das "indicações cênicas" sinalizadas no próprio texto. Contudo, também existe a cons-

trução espacial que ocorre sem a necessidade de objetivação por estes vieses referenciais.   

 

Certamente, e durante muito tempo, antes mesmo da soberania do texto teatral visto no século 

XIX até o período do naturalismo, a Composição Cenográfica esteve à disposição dos pinto-

res de fundo de cena, que buscavam retratar a realidade através da mimese pictórica no plano 

bidimensional. Tal procedimento se efetivava na forma de painéis ou biombos, o que conferia 

ao espaço uma relação de representação ilusória que, de acordo com José Nelson Urssi (2006, 

p. 37), ocorria pela aplicação de "técnicas de desenho da perspectiva para telas pintadas"
62

.  

 

Os artistas utilizam da profundidade no campo pictórico para trazer a ideia de realidade, am-

parados através de certa imobilidade. Assim, apesar das telas pintadas conterem o movimento 

dentro delas, a representação do espaço era dada de uma maneira generalizada estática, a par-

tir de um determinado ponto de vista. 

 

No período do renascimento, a perspectiva é entendida como dispositivo de representação não 

só no sentido pictórico, bidimensional, mas também tridimensional, no campo da arquitetura.  

 
Os pintores do renascimento representaram a natureza como uma paisagem 

perspectivada na tela estruturando um novo olhar. A pintura transformada 

criou uma analogia à teatralização do mundo. A perspectiva introduziu a ci-

ência na pintura e estabeleceu um modelo de representação do espaço carte-

siano em planos bidimensionais. Ela ampliou ilusoriamente a cena e seus 

criadores uniram as artes pictóricas e a arquitetura na cenografia em projetos 

cênicos. Ela resolveu o problema de palcos reduzidos ampliando suas di-

mensões por linhas convergentes a um único ponto situado no centro do ce-

nário com edifícios, ruas e praças, bosques e campos. Esta ilusão ótica trans-

formou a cena, em planos e ambientes, trazendo a terceira dimensão ao cená-

rio (URSSI, 2006, p. 32). 

                                                 
62

 Uma definição do termo Trompe L'oeil para o autor.   
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Assim, aos poucos, a composição antes realizada pela representação em um plano bidimensi-

onal, cede lugar à uma área articulada para construir, edificar ou materializar algo. Passa-se 

então da representação no plano bidimensional para a instalação ou a construção de algo den-

tro de um espaço.  

 

Um salto considerável para o pensamento da Composição Cenográfica ligada diretamente à 

tridimensionalidade, e ainda ao estudo da iluminação cênica, é a mudança de paradigma evi-

denciada no início do séc. XX. Neste sentido, percebemos o quão se torna fundamental a teo-

ria de Adolphe Appia para a formulação de uma nova cenografia e uma outra maneira de per-

cepção espacial no teatro.   

 

Em seus estudos, localizados no final do século XIX e início do século XX, presentes em seu 

livro L'oeuvre d'art vivant (1921) – “A obra de arte viva”, o arquiteto, cenógrafo e encenador 

suíço decide “reformar a mise-en-scène” para repensar as dinâmicas da ação cênica em rela-

ção ao espaço construído, em detrimento dos procedimentos presentes na tradicional estética 

realista até então em voga.  

 

Os estudos de Appia convergem para a conciliação do espaço e do tempo através da aplicação 

do movimento àquilo que a princípio estaria imóvel (tanto os elementos ligados às Belas-

Artes, como a pintura, a escultura, a arquitetura – por sua vez imóveis no espaço – quanto os 

elementos ligados ao texto e à música, desenvolvidos no tempo, mas estáticos em relação ao 

espaço). Appia nos ilumina sobre as questões relacionadas ao espaço e ao tempo, quando diz: 

 

Eis, pois, os artistas cuja atividade reunida deveria constituir o apogeu da ar-

te dramática: um texto poético definitivamente fixado; uma pintura, uma es-

cultura, uma arquitetura, uma música definitivamente fixadas. Coloquemos 

em cena tudo isto: teremos a poesia e a música que se desenvolverão no 

tempo; a pintura, a escultura e a arquitetura que se imobilizam no espaço, e 

não se vê de que maneira conciliar a vida própria de cada uma delas numa 

harmoniosa unidade! Ou haverá um meio de o fazer? O tempo e o espaço 

possuirão um elemento conciliatório – um elemento que lhes seja comum? A 

forma no espaço pode tomar a sua parte das durações sucessivas do tempo? 

E essas durações teriam ocasião de se propagar no espaço? Ora é a isto 

mesmo que o problema se reduz se queremos reunir as artes do tempo e as 

artes do espaço num mesmo objeto (APPIA, 2004, p. 11). 
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Influenciado pelo conceito de Richard Wagner nomeado Gesamtkunstwerk (ou da participa-

ção justaposta de todas as artes, também chamada de “obra de arte total”), e influenciado ain-

da por Emile Jacques-Dalcroze e a dinâmica do corpo vivo do ator impulsionado pela rítmica 

da arte musical, Appia formulou e desenvolveu tridimensionalidades cênicas que, aplicadas às 

particularidades da luz, dialogavam com o corpo dos atores/bailarinos, suprimindo, assim, o 

contrassenso que existia entre os biombos com pinturas realistas de fundo e os corpos vivos 

dos que encenavam. Escutemos, pois, Appia sobre estas questões: 

 
Por outro lado, o modo de existência da pintura não pode convir-lhe. A um 

objecto plástico devem corresponder sombras e luzes positivas, efectivas. 

Diante de um raio de luz, de uma sombra, pintados, o corpo plástico conser-

va-se na sua própria atmosfera, nas suas próprias luz e sombra. É o mesmo 

que se passa com as formas indicadas pela pintura; essas formas não são 

plásticas, não possuem três dimensões; o corpo tem três; a sua aproximação 

não é possível. As formas e a luz pintadas não têm, pois, lugar na cena; o 

corpo humano recusa-as (APPIA, 2004, p. 13).  
 

Apesar de Adolphe Appia não conseguir naquela época se desvencilhar completamente da 

frontalidade da caixa cênica à italiana (quando na verdade este nem era seu objetivo), seus 

pensamentos foram extremamente significantes para a reflexão sobre a rigidez em que o teatro 

havia se encaixado, denotando outras maneiras de se pensar a composição da cenografia pela 

tridimensionalidade espacial.  

 

Neste pensamento sobre a realização da cenografia com a particularidade de sua imersão em 

outras dimensões, Patrice Pavis nos aponta: 

 

A cenografia marca bem seu desejo de ser uma escritura no espaço tridimen-

sional (ao qual seria mesmo preciso acrescentar a dimensão temporal), e não 

mais uma arte pictórica da tela pintada, como o teatro se contentou em ser 

até o naturalismo (PAVIS, 2011, p. 45). 

 

Similarmente a este apontamento, Doris Rollemberg Cruz nos fala acerca da cenografia con-

temporânea: 

Contemporaneamente, a intervenção dos atores no espaço é um fato e a ocu-

pação espacial da cenografia, que se dá na cena, implica um novo conceito 

de cenografia que diz respeito à compreensão da área de atuação como espa-

ço a ser projetado na sua tridimensionalidade. Contrapõe-se, há mais de um 

século, ao cenário bidimensional, a tela pintada e plana da arte pictórica uti-

lizada na cena até o Naturalismo do início do século XX (CRUZ, 2008, pp. 

25-26). 
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Por outro lado, Fausto Viana traz outras questões ao definir o termo cenografia. Tal concep-

ção ocorre após o pesquisador organizar e publicar os conhecimentos do professor Antônio 

Heráclito Carneiro Campello Neto (USP), registrados em relatórios anuais ao longo de anos a 

fio enquanto docente. A definição que se segue, possui certa particularidade de recorte e pen-

sa a cenografia construída a partir do texto e sob as coordenadas de um diretor 63.  

 
Definimos a cenografia como forma de usar e interpretar visualmente o es-

paço cênico, através de várias técnicas e diversos materiais, de acordo com a 

linha de transmissão da mensagem do texto, sob a linha de direção do espe-

táculo. Ela estará também sujeita às transformações sócio-políticas, que se-

rão interpretadas pelo cenógrafo sempre sob a solicitação do diretor, vindo a 

significar, visivelmente, o ponto de partida do trabalho de uma montagem 

que se iniciou teoricamente com o texto. É a partir da estrutura, que seguirá 

o conceito do espetáculo, que o diretor poderá iniciar a construção do seu 

trabalho e os atores se situarão fisicamente no espetáculo (VIANA, 2010, pp. 

11-12). 

 

Com proximidade (em alguns pontos) do pensamento de Pavis e Viana, Miriam Abi Cohen 

em sua dissertação de mestrado nos diz sobre alguns aspectos da cenografia vistos no teatro 

contemporâneo, no que confere a adaptação e a transformação de espaços para o aconteci-

mento cênico: 

 

Diante da evolução da encenação, a Cenografia deixa de ser um elemento 

meramente ilustrativo, ou decorativo, para tornar-se um dispositivo visual 

que ganha presença e participação na comunicação ao público do argumento 

proposto pelo evento teatral, não apenas um lugar onde se passa a ação, mas 

como a relação proposta entre o texto, a ação e a recepção. No contexto do 

Teatro Contemporâneo, a cenografia apresenta-se também como a arte de 

adaptar os espaços teatrais ou não convencionais aos processos desencadea-

dos para a realização de um acontecimento teatral (COHEN, 2007, p. 26).   

 

E para o cenógrafo Gianni Ratto, a Cenografia pode ser considerada como algo construído em 

um espaço ou ainda o próprio espaço escolhido. 

 

A Cenografia é o espaço eleito para que aconteça o drama ao qual queremos 

assistir. Portanto, falando de cenografia poderemos entender tanto o que está 

contido em um espaço, quanto o próprio espaço (RATTO, 1999, p. 22). 

                                                 
63

 Apesar da visão "textocentrista" que abarca esta definição e ainda a tutela do diretor para o acontecimento 

cênico, Viana nas notas de rodapé de seu texto nos fala que "o teatro moderno trouxe algumas inovações [...], 

tendo o cenógrafo e todos os envolvidos na encenação mais liberdade de expressão artística em relação ao espe-

táculo". (VIANA, 2010, p. 11). O grifo é nosso. 
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Portanto, a partir de algumas definições contemporâneas do termo cenografia e também dos 

apontamentos que fizemos acerca de seu desenvolvimento, percebemos que a Composição 

Cenográfica herda um vasto repertório de possibilidades para ser ajustada. Para isso, ela per-

passa desde o vazio completo, passando pelas proposições de pinturas de painéis, podendo 

transitar por propostas simbolistas advindas pelo uso da iluminação sobre tridimensionalida-

des arquiteturais, ser o próprio espaço eleito para uma encenação com todas suas particulari-

dades estruturais e simbólicas e ainda, inclusive, se articular através de um vetor híbrido com-

posto por vários modos de operação. 

 

Convém, por fim, mencionar que este breve estudo também nos faz refletir que esta multipli-

cidade de maneiras pelas quais a cenografia pode ser articulada, condiz não apenas à questões 

estéticas, mas, sobretudo, às formas de ver e de representar o mundo em cada período históri-

co e em cada cultura. 

 

3.1.1. SOBRE NOSSOS ESTUDOS ACERCA DA COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA 

 

Em nossa pesquisa o uso da expressão Composição Cenográfica tornou-se mais recorrente do 

que propriamente a utilização do termo cenografia. De certo, a palavra "composição" que uti-

lizamos em nossa dissertação vem margeada por sua definição principal que é "pôr em or-

dem". Esta definição, num primeiro instante, colocaria em xeque a expressão Composição 

Cenográfica, visto que a noção de ordem vem sendo questionada pelo teatro realizado con-

temporaneamente. Isso se deve às várias rupturas
64

 que transformaram as proposições e as 

consecutivas definições dos elementos cenográficos, sugerindo ao espaço e à cenografia a 

desconstrução, a desordem e o fragmento.  

 

Parte da cena contemporânea vem arraigada de princípios de desconstrução que extrapolam a 

lógica cartesiana, própria de uma composição.  

 

Assim, percebemos que existem outros termos que podem ser empregados para a produção de 

conhecimento sobre a cenografia realizada contemporaneamente, como, por exemplo, o termo 
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 Como exemplos acerca das rupturas emergidas no teatro contemporâneo que vão influenciar a proposição e a 

construção cenográfica, podemos citar o uso de estrutura não narrativa e o predomínio do símbolo sobre a pala-

vra. Pode ser visitado em Aby Cohen (2013). 
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arranjo indicado pela Profa. Dra. Lidia Kosovski durante a Banca de Qualificação deste Proje-

to de Pesquisa.  

 

Outra terminologia empregada contemporaneamente é dispositivo cênico, também utilizada 

por Kosovski e por Pavis, e que, de acordo com Doris Rollemberg Cruz (2008, p. 26), "já traz 

em si a integração da tridimensionalidade do espaço com a sua variável temporal". 

 

Em nossos estudos também utilizaremos deste termo e desta terminologia. No entanto, nos 

dois espetáculos em que atuei enquanto diretor de arte e que serão objetos de nossa analise 

mais adiante, a cenografia foi elaborada de acordo com estímulos e princípios próprios de 

uma composição, ainda que pensada para "espaços de uso não convencional". 

 

Podemos facilmente exemplificar este fato através da organização dos tecidos, objetos e coi-

sas sobre as estruturas do Mercado Municipal de Belo Horizonte, na codificação de cada uma 

das Estações para a encenação de "Erêndira" (2009). A cenografia para uma destas composi-

ções, inclusive, surgiu pelo estímulo visual de outra composição: a ilustração do artista Cary-

bé, para a capa da 6ª Edição do livro de García Márquez (IMAGEM 12 - PRANCHA X).  

 

Não obstante, ocorreu a mesma lógica de composição no espetáculo "Rosinha do Metrô" 

(2010), quando os lugares que fariam parte da narrativa cênica foram detalhadamente pensa-

dos e construídos, para posteriormente serem dinamizados pelas cenas. 

 

Neste sentido, a produção cenográfica para estes dois espetáculos realizados contemporanea-

mente em "espaços de uso não convencional" foi trabalhada inteiramente na lida com a orga-

nização de campos visuais tridimensionais.  

 

Assim sendo, o uso da expressão Composição Cenográfica se mostra importante em nosso 

trabalho e evidencia-se através da aplicação e distribuição calculada dos materiais, dos atores, 

das coisas e dos objetos, orquestrados nos pontos determinados e determinantes das estruturas 

arquitetônicas escolhidas, na finalidade de constituição de um lugar para a cena teatral. 
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3.2. ANALOGIAS ENTRE A COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA E O PALIMPSESTO  

 

Já evidenciamos em nossa pesquisa que um espaço abandonado ou desativado possui infinitas 

camadas, desde as suas estruturas de fundação, até os vestígios e as marcas que ali permane-

ceram durante e após seu uso.  

 

Falamos também das camadas referentes à memória e à carga simbólica de todos os elemen-

tos que são encontrados nestes espaços abandonados, quando trazem determinadas significa-

ções bastante potentes para uma encenação.  

 

Discutimos, além disso, a presença de diversas camadas através da disposição e organização 

de coisas e objetos num determinado lugar que possui cotidianamente atividades.  

 

Percebemos que além destas camadas já encontradas num espaço e/ou num lugar, existe a 

possibilidade do surgimento de novas camadas através da intervenção de elementos cenográ-

ficos sobre as estruturas arquitetônicas escolhidas, pensadas para os espetáculos que são prati-

cados nestes espaços e/ou nestes lugares.   

 

Assim, análogo à este pensamento da sobreposição de camadas e com o intuito de ampliar 

nossas leituras acerca da Composição Cenográfica, serão evidenciados aqui os esforços de 

rascunhar aproximações ao termo palimpsesto
65

. Na Idade Média, o termo significava a con-

dição de se apagar os escritos dos pergaminhos, a fim de realizar uma nova escrita sobre o 

suporte antigo. Palimpsesto significa literalmente "aquilo que se raspa para escrever de novo".  

 

Para o caso das Composições Cenográficas, as novas camadas que são encontradas ou inseri-

das em um espaço seriam similares às condições apresentadas pelo palimpsesto, com uma 

principal particularidade: nestes casos não se apaga tudo o que está escrito para tecer uma 

nova escrita. Ou seja, todas as camadas de gênese do espaço, tais como as questões estruturais 

e também as substanciais, estão dispostas para serem repensadas e possibilitarem o surgimen-

to da uma nova grafia a favor da cena teatral.  
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 [Palimpsesto (ê), s.m. Papiro ou pergaminho do qual os antigos raspavam o texto primitivo para escrever 

outro]. Trecho extraído da Enciclopédia Século XX. Dicionário. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 

1977, v. 12, p. 1152. 
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Neste sentido, ao exercitar este raciocínio acerca do palimpsesto, percebemos que os elemen-

tos que constituem a arquitetura de um espaço eleito para encenação, além de suas premissas 

simbólicas, compõem a base para as possíveis intervenções que o diretor de arte venha reali-

zar, a fim de dinamizar o espetáculo teatral que será praticado neste espaço.  

 

Ou, em outras palavras: a matriz espacial que se encontra disponível e suas condicionantes 

substanciais são campos de investigação e de negociação que atuam com a finalidade de tecer 

um novo lugar através da Composição Cenográfica. 

 

O reconhecimento de um espaço, e também as intervenções para a determinação das novas 

camadas sobre este espaço, podem ambos se efetivar por algumas vias. Dentre as que conside-

ramos as mais importantes para nossa pesquisa, estão: 

  

a) ESTRUTURAS FENOTÍPICAS 

 

Neste primeiro tópico falaremos das camadas já presentes em um "espaço encontrado"
66

 e da 

utilização de materiais e de objetos que ali se encontram disponíveis. Neste sentido, os pró-

prios elementos e objetos que são encontrados no espaço (ou no lugar), são utilizados na ex-

perimentação cênica: através do manuseio (propriamente dito), como também ao permanece-

rem estáticos em seus lugares de origem, mas ainda assim criando novas significações.  

 

Neste campo de investigação evidenciamos associações com algumas definições presentes na 

área das Ciências Biológicas, especificamente aos termos "genótipo" e "fenótipo".  

 

Os estudos biológicos descrevem os "genótipos" como sendo o conjunto de informações or-

ganizadas dentro de uma célula que constituirão os "fenótipos", este último relativo à aparên-

cia externa de cada ser.  

 

Assim, dentro das nossas analogias, os "genótipos" seriam as ações que ocorreram sobre os 

espaços, tanto as ações naturais, quanto as ações humanas. Já os "fenótipos" seriam as carac-

terísticas denotadas pelo acúmulo e sedimentação de objetos e coisas após as ações mencio-
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 Já apresentamos anteriormente os estudos acerca do "espaço encontrado" em Garrocho (2010), quando neste 

caso também podemos tecer diálogos acerca do "lugar encontrado" em Kosovski (2000). Ambos os estudos 

podem ser revistos no capítulo 1 desta dissertação. 
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nadas, que proporcionam a aparência externa de um lugar ao ser encontrado. 

 

Neste sentido, a sedimentação dos indícios e vestígios sobre um espaço, denotam a aparência 

externa de um elemento ou de uma estrutura que se faz presente. Portanto, as camadas que já 

existem em um "lugar encontrado", tanto as estruturais quanto as simbólicas, seriam, por as-

sim dizer, estruturas fenotípicas.  

 

Desta forma, as próprias camadas que constituem um "lugar encontrado" seriam, ao nosso 

entender, as estruturas fenotípicas que podem ser utilizadas pelos artistas durante a ocupação 

deste lugar, com fins à elaboração de uma tessitura dramatúrgica que ocasionalmente é ger-

minada pelas negociações acontecidas durante seus encontros e suas utilizações.  

 

No que tange à utilização dos objetos pertencentes a estas estruturas fenotípicas, percebemos 

que existe uma relação de apropriação do próprio espaço e tempo simbólicos que são ineren-

tes ao lugar. Certeau (2014, p. 185) denomina isto como sendo o "despertar de objetos iner-

tes". Para isso, o autor parte de ocasiões nas quais os objetos, em suas relações de estabilida-

de, passam a ser vistos de outra maneira e "mudam o lugar de onde jaziam na estranheza de 

seu próprio espaço".  

 

Portanto, os objetos que se encontram em um determinado "lugar encontrado", mesmo que 

ainda inertes, ganham novas significações quando este lugar é revisitado durante as proposi-

ções de outros fluxos que se fazem presentes.  

 

De forma semelhante, Milton Santos (2012) nos fala acerca da mudança de significação dos 

objetos, por uma relação direta com o tempo, que se efetiva através de dois eixos: (a) um per-

tencente à sucessão de eventos vistos pelo tempo histórico; e (b) outro relativo à coexistência 

das formas num jogo através da simultaneidade.  

 

É por meio do segundo eixo descrito, que reside a possibilidade de um objeto que advém de 

um tempo histórico passado coexistir simultaneamente aos novos fluxos que são instaurados 

presentemente neste determinado espaço. Assim, pela particularidade de cada evento, a natu-

reza de um objeto pode ser ressignificada.   
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Milton Santos nos diz: 

As formas asseguram a continuidade do tempo, mas o fazem através da su-

cessão dos eventos, que mudam seu sentido. O objeto tem autonomia de e-

xistência, devida a sua existência corpórea, mas não tem autonomia de signi-

ficação, já o vimos. "A mudança em um objeto vem das diferentes relações 

que mantém com os diversos eventos" diz Whitehead (1919, p. 63). É deste 

modo que o espaço testemunha a realização da história, sendo, a um só tem-

po, passado, presente e futuro. Ou como escreve E. Relph (1976, p. 125): "os 

lugares são, eles próprios, expressão atual de experiências e eventos passa-

dos e de esperanças no futuro" (SANTOS, 2012, p. 156). 

 

Desta forma, voltando às nossas questões teatrais, as estruturas fenotípicas presenciadas em 

um "lugar encontrado", que advém de eventos que foram deflagrados anteriormente, são 

transformadas através da investigação cênica que emerge durante uma nova ocupação deste 

lugar. Parte-se do princípio de que as estruturas e os objetos que se encontram presentes no 

lugar podem ser transformados fisicamente, todavia tais transformações também podem acon-

tecer de forma simbólica, visto que estas estruturas e/ou estes objetos podem permanecer está-

ticos durante o experimento cênico, da mesma forma como foram encontrados. 

 

Assim, podemos pensar como exemplo a apropriação do próprio espaço/tempo simbólico ine-

rentes ao laboratório para tratamento de águas do rio Arrudas, que vimos ser elemento durante 

a prática do espetáculo "Medeiazonamorta", pelo Grupo Teatro Invertido. Alguns objetos que 

se encontravam disponíveis neste espaço, que estavam fixados nas paredes desde os tempos 

da pesquisa laboratorial, eram simbolicamente apropriados nas cenas que aconteciam diante 

deles, numa possibilidade de coexistência entre um tempo remoto e o novo fluxo evidenciado 

através da Ocupação Cênica. 

 

Podemos pensar, ainda, que a mesma situação de apropriação do espaço/tempo simbólico de 

um lugar pode ocorrer durante uma Coabitação Teatral. É o caso que veremos mais adiante, 

através da análise do espetáculo "Erêndira", no qual os elementos e objetos situados na parte 

externa das fachadas das lojas do Mercado Central (e que ali permaneciam após o fechamento 

das lojas), mesmo ainda estáticos, eram relidos e ressignificados através do fluxo cênico que 

instaurávamos. 
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b) DRESSING 

 

Dressing é um termo utilizado por Marcos Pedroso
67

 para pensar a cenografia quando desen-

volvida a partir de um locus estabelecido, no qual a carga semântica do espaço é enfatizada ou 

transformada conforme a necessidade estética e conceitual da montagem. 

 

Marcos Pedroso, al mencionar la importancia del espacio en la creación 

escénica, en su artículo «(Ceno) Grafía dos espaços especiais», analiza la re-

lación entre el espacio y su «cartografía» teatral, realizada por los creadores 

del espectáculo. Introduce entonces el concepto de «geografía escénica», 

geografía esta que se va estableciendo a partir de las relaciones entre los 

elementos en un espacio específico y que va delineando o creando las estruc-

turas geográficas del «lugar teatral», en su locus más íntimo: la escena tea-

tral. Para Pedroso, ese espacio ya existe como estructura real y el proceso 

teatral lo viste (dressing) de significados, modificándolo o resignificándolo 68 

(OLIVEIRA, 2009, p. 236). 

 

Ao trazer o significado da palavra dressing para o campo teatral, mais especificamente dentro 

de nossos estudos acerca da Composição Cenográfica, podemos tecer comparações à uma 

roupa que veste um corpo. Assim, analogamente à vestimenta e ao corpo a ser vestido, se en-

contram as camadas cenográficas que "vestem" a arquitetura eleita, tanto fisicamente, quanto 

significativamente.   

 

Para nosso campo de estudo e de acordo com as nossas impressões, especulamos que este 

termo se vincula exclusivamente às camadas que vestem a arquitetura e que podem ser facil-

mente "despidas" após a apresentação do espetáculo. 
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 Marcos Pedroso é o cenógrafo responsável pelo desenvolvimento do pensamento cenográfico para os espetá-

culos da Trilogia Bíblica do Grupo de Teatro da Vertigem. Sua leitura acerca do dressing pode ser visita em 

(OLIVEIRA, 2005, pp. 34-37) e http://www.geocities.com/jcserroni/espcenews19/news19marcospedroso.pdf 

(Acesso em Novembro de 2015). 

68
 A tradução é nossa: "Marcos Pedroso, ao mencionar a importância do espaço na criação cênica, em seu artigo 

«(Ceno) Grafia dos espaços especiais», analisa a relação entre o espaço e sua «cartografia» teatral, realizada 

pelos criadores do espetáculo. Então introduz o conceito de «geografia cênica», geografia esta que vai se estabe-

lecendo a partir das relações entre os elementos num espaço específico e que vai delineando ou criando as estru-

turas geográficas do «lugar teatral», em seu locus mais íntimo: a cena teatral. Para Pedroso, este espaço já existe 

como estrutura real e o processo teatral o veste (dressing) de significados, modificando-o ou ressignificando-o". 

(OLIVEIRA, 2009, p. 236). 

 

http://www.geocities.com/jcserroni/espcenews19/news19marcospedroso.pdf
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Assim, aqui estão contidos todos os tipos de materiais, de objetos e/ou de estruturas, que são 

aplicados sobre os elementos arquitetônicos para a Composição Cenográfica. Vale ressaltar 

que há uma condicionante principal: não existem modificações diretas nas estruturas do edifí-

cio escolhido, como quebra ou construção de paredes, aplicação de papel e cola, uso de tinta 

e/ou qualquer outro tipo de material que venha modificar os elementos ou estruturas perten-

centes ao conjunto predial.   

 

Para que fique mais claro o sentido de palimpsesto, mencionamos o espetáculo "Erêndira": 

todas as modificações realizadas para a Composição Cenográfica deste espetáculo foram cui-

dadosamente articuladas para que não houvessem danos às estruturas do Mercado Municipal e 

dos objetos que ali foram encontrados. Desta maneira, inexistiu qualquer tipo de intervenção 

mais agressiva sobre estes elementos. Ao final de cada apresentação, as camadas cenográficas 

que foram inseridas puderam ser retiradas, retornando o espaço às suas mesmas características 

denotadas antes de nossas intervenções.  

 

Cabe lembrar que as questões estruturais e simbólicas do espaço foram extremamente impor-

tantes para a dinamização da Composição Cenográfica e, consequentemente, da narrativa cê-

nica, em contraposição ao fato comum ou à uma possível leitura de serem meros suportes para 

dependurar ou instalar coisas, quando esse segundo viés não nos interessa nesta pesquisa. 

 

c) MODIFICAÇÃO DIRETA DOS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS 

 

Neste terceiro e último tópico sobre as similaridades entre a Composição Cenográfica e o pa-

limpsesto, escreveremos acerca da aplicação e/ou da inserção de materiais, interferindo e mo-

dificando diretamente os elementos arquiteturais.  

 

Neste ponto, o "espaço de uso não convencional" perpassa por modificações diretas em suas 

estruturas e elementos, indicadas como necessárias à Composição Cenográfica. Portanto, pode 

existir  diversas interferências: a aplicação de massa acrílica; o uso de tinta e a aplicação de 

papel com cola diretamente sobre as paredes para gerar aspecto de deteriorado; a retirada de 

uma porta de um local e sua consecutiva transferência para outro ponto; bem como a demoli-

ção de parte da arquitetura, etc. 
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Se formos novamente fazer a analogia do corpo que irá vestir uma roupa, diríamos que agora 

não mais pensamos na alteração do corpo através dos diferentes modos de uso da roupa. Neste 

tópico o próprio corpo recebe modificações, como amputações, cirurgias, escarificações, tatu-

agens, etc. Neste sentido, os próprios elementos da arquitetura são reestruturados e modifica-

dos, de acordo com as necessidades do evento teatral instaurado. 

 

Após a apresentação do espetáculo teatral, as estruturas só voltam a ser como eram antes das 

intervenções caso seja redinamizado o espaço que foi transformado, ou caso haja uma restau-

ração. 

 

Um exemplo deste tipo de abordagem são as interferências realizadas para a Composição Ce-

nográfica do espetáculo "Rosinha do Metrô". A partir das novas camadas de tinta que foram 

agregadas às antigas camadas de tinta das paredes da GRUTA, e também da possibilidade de 

arranhar as paredes, de interferir diretamente sobre a arquitetura, transformamos este espaço 

para ser o lugar da cena.  

 

Para todos os três tópicos que sinalizamos a fim de aproximarmos a Composição Cenográfica 

ao termo palimpsesto, dentre outras tantas e possíveis formas de se pensar a sobreposição de 

camadas sobre um "espaço de uso não convencional", torna-se importante mencionar que tudo 

depende da demanda que se faz presente para a realização do espetáculo e também das esco-

lhas dos profissionais envolvidos em cada produção, quando um mesmo espetáculo pode usu-

fruir ao mesmo tempo de todos os modos de operação que sinalizamos.
69

 

 

3.3. ALGUNS ASPECTOS IMPORTANTES DAS CONDIÇÕES TEMPORAIS QUE 

INFLUENCIAM AS COMPOSIÇÕES CENOGRÁFICAS 

O estudo da cenografia hoje deve ultrapassar a tridimensionalidade do espa-

ço da cena, incorporando a quarta dimensão, o tempo, gerado por sua utiliza-

ção, seu funcionamento a partir dos deslocamentos físicos do ator no espaço; 

deve trabalhar a multiplicação de focos de observação do espectador, para 

quem a encenação é criada (CRUZ, 2008, p. 23).  
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 Veremos durante a análise do espetáculo "Rosinha do Metrô",  que os três modos de operação que sinalizamos 

foram utilizados para a criação e execução da Composição Cenográfica.  
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Notamos em nossa pesquisa outros aspectos e fatores que condicionam e definem as proposi-

ções da Composição Cenográfica. Buscaremos neste momento discorrer sobre alguns dos 

principais preceitos acerca das condições temporais e algumas importantes peculiaridades.   

 

Como o foco da nossa escrita está diretamente relacionado à Composição Cenográfica em 

espetáculos teatrais praticados em "espaços de uso não convencional", vamos citar brevemen-

te quatro destes aspectos temporais, vistos exclusivamente através de nossas impressões. 

 

a) TEMPO HISTÓRICO - Refere-se aos aspectos históricos de uma dada civilização e às 

particularidades temporais presentes numa determinada época, bem como as suas determi-

nantes: traços físicos, estilísticos e culturais. Todos estes fatores são contextualizados e 

tornam-se um material amplamente rico para a criação e execução da Composição Ceno-

gráfica.  

 

Para o espetáculo "Erêndira", pelo diálogo direto com a origem do conto e de seu autor, 

partimos de referências que remetessem à ideia de "Barroco Colombiano", pela possibili-

dade de dialogar com a abundância de elementos decorativos (em certo ponto até exagera-

da), a exploração dos contrastes, das cores, e a inserção de elementos naturais de origem 

indígena, tão presentes nas regiões e na cultura Colombiana. 

 

Já para o espetáculo "Rosinha do Metrô", as referências de tempo histórico com fins à 

construção da identidade visual do espetáculo, ficaram à cargo da cultura nordestina brasi-

leira, direcionadas para um recorte de investigação da década de 1970, visto as indicações 

propostas pelo autor em seu texto. 

 

b) TEMPO CLIMÁTICO - Notamos algumas particularidades acerca das condições tempo-

rais, quando o fazer teatral e cenográfico estão voltados exclusivamente sobre as encena-

ções realizadas em edificações distintas do "Teatro à Italiana" e seus códigos específicos. 

Dentre estas particularidades, notamos o tempo climático, ou seja, os aspectos meteoroló-

gicos propriamente ditos, como os fenômenos atmosféricos regidos por leis próprias, de-

terminados pelas condições e variações climáticas, que agem  diretamente sobre os  pro-

cessos que envolvem a criação e a execução da Composição Cenográfica. Verificamos 

também que esta interferência climática influencia tanto os processos que antecedem a en-

cenação (como os ensaios), quanto os momentos de efetivação da encenação.  
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Em "Rosinha do Metrô" era evidente o risco de chuva, pois o período das apresentações 

era o verão. E, conforme previsto, choveu durante alguns ensaios, o que gerou forte ruído 

devido ao barulho da água batendo sobre as telhas de amianto que cobriam o local. Além 

disso, havia o barulho vindo do volume de água que escorria sobre as calhas de zinco, que 

dava vazão pelos canos de PVC.  

 

Além das questões ligadas ao incômodo sonoro (que em caso de chuva durante a apresen-

tação nada poderia ser feito), havia outra questão que precisava ser resolvida: algumas das 

cenas do espetáculo foram direcionadas sobre a Laje da GRUTA. Lá em cima, a céu aber-

to, os atores ficavam expostos à chuva. Além do mais, pelo motivo da Laje estar separada 

do Salão Principal apenas por uma grade de metal, o público (situado neste salão) poderia 

se molhar caso ocorresse chuva com rajadas de vento. 

 

A partir desta condição, e com a finalidade de proteger os atores e ainda o público, foi ins-

talado um "telhado" cenográfico na área sobre a Laje. Esta estrutura foi feita com placas de 

compensado e caibros de madeira. Após a instalação, houve uma aplicação de camadas de 

tinta, que resultou no mesmo aspecto envelhecido do restante das paredes da GRUTA 

(IMAGEM 73 - PRANCHA L). Esta estrutura cenográfica ficava visível aos olhos dos 

espectadores (apesar de não chamar a atenção durante as cenas) e foi de grande serventia 

durante um dia de apresentação em que chuviscou. O barulho da chuva sobre o telhado 

continuava, mas os atores e o público estavam protegidos.  

 

c) TEMPO DE RECONHECIMENTO - Outro fator importante para a concepção e cons-

trução das Composições Cenográficas e ainda para a encenação, diz respeito ao tempo de 

reconhecimento. Este fator é apontado aqui como sendo o período necessário para os téc-

nicos, criadores e atuantes realizarem o reconhecimento das estruturas arquitetônicas pre-

sentes no espaço que ocorrerá a encenação teatral. A importância deste processo é a de ins-

taurar os novos códigos que surgem a partir deste estudo prévio. Vale ressaltar que em al-

guns casos este tempo de reconhecimento espacial é dado no mesmo momento em que a-

contece a ação, num misto de improviso e reações instintivas, devido a imprevisibilidade 

das situações que porventura podem surgir. 
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Em "Erêndira" foi de suma importância o tempo de reconhecimento do Mercado Central de 

Belo Horizonte. Adentrar seus corredores, sentir a temperatura de suas pessoas, sentir seus 

cheiros, ver suas cores, suas formas, conhecer de onde vinham os pontos de energia elétri-

ca, onde existia luz (e qual era essa luz), observar as lojas com seus produtos e os comerci-

antes com suas estórias (alguns muito mal humorados, outros extremamente agradáveis), 

dar gritos para ver se era possível ser ouvido, enfim, observar a vida daquele lugar, os seus 

pulsos e permitir-se ser tocado por tudo que existia ali. 

 

Foi graças a esse tempo, que pudemos mapear cada canto do Mercado e definir cada uma 

de nossas ações, tais como o melhor horário para a apresentação, as variações ligadas à in-

terpretação, à iluminação, à sonoplastia e aos elementos cenográficos. 

 

Neste tempo também se mostrou possível estudar a melhor forma de descarregar o carro 

com toda a “tralha” e instrumentário do nosso trabalho. Foi possível saber o método que 

usaríamos pra dependurar um tecido e retirá-lo ao final de cada apresentação. Ou seja, era 

o tempo pra descobrir os possíveis acessos para a circulação da nossa equipe, trajeto dife-

rente dos caminhos pensados para o fluxo que seria acompanhado pelo público. 

 

E como ficamos perdidos durante este tempo! Muitas decisões, vindas de várias pessoas 

reunidas para uma única finalidade: o propósito teatral!  

 

Também foi através desta vivência de gastar tempo para reconhecer os espaços que pude-

mos evidenciar as camadas sobrepostas à "pele" dos objetos e das arquiteturas eleitas. To-

das estas tinham sido instauradas pelo decorrer dos anos, pelo processo natural advindo do 

fluxo das pessoas. E os vestígios que permaneceram puderam ser percebidos inclusive pelo 

"princípio da sensorialização" (pela influência e pela contaminação de cheiros, de sons e de 

ruídos próprios do espaço ocupado ou coabitado).  

 

Uma coisa é a tinta que aplicamos sobre uma parede na intenção de deixá-la com aparência 

de mofo e desgastada. Outra coisa é já encontrar essa impregnação de mofo nas paredes de 

um espaço, que surgiram de outros acontecimentos anteriores à nossa estadia e optarmos 

por mantê-la em cena. 
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Esse aspecto foi pra mim bastante impactante quanto adentrei a GRUTA, durante seu ma-

peamento para a encenação de "Rosinha do Metrô". Eu ficava imaginando quantas pessoas 

não haviam passado por aquele lugar, desde sua utilização enquanto uma Casa de Gafieira, 

até noutros tempos com as investigações cênicas da Maldita Cia de Investigação Teatral. 

Todas aquelas marcas nas paredes, todos aqueles rabiscos sobre as camadas de massa cor-

rida. Ali se encontravam as manchas dos acontecimentos que vieram antes de nós.         

Algumas marcas extremamente conectadas ao nosso fazer, ao nosso espetáculo. Outras 

nem tanto. Nem pela estética e nem pelo sentido de permanecerem saturando o espaço.  

 

Neste sentido, foi fundamental o tempo de reconhecimento das inúmeras camadas dos es-

paços de uso não convencional em que praticamos nossos espetáculos, para ampliar nossa 

percepção e assim, fazer as necessárias escolhas para dinamizar a encenação. 

 

3.4. SOBRE QUEM ORQUESTRA: O DIRETOR DE ARTE 

 

Em seu livro "O Teatro e seu Espaço", Peter Brook elucida sobre possíveis interpretações 

acerca da palavra Teatro. Ao fim de suas considerações, Brook escreve sobre o "Teatro Ime-

diato", nos fala de suas experiências acumuladas dentro do fazer teatral e expõe a eterna busca 

por um teatro mais verdadeiro com os artistas que o executam e também com as pessoas que 

dele desfrutam.   

 

No capítulo que leva este mesmo nome, Brook (1970, p. 59) discorre sobre o papel do cenó-

grafo ideal, aquele que "avança passo a passo com o diretor, voltando atrás, mudando, refor-

mando à medida que gradualmente se delineia uma concepção do conjunto", numa espécie de 

"desenho incompleto", para possibilitar a construção do espetáculo teatral, coletivamente, na 

medida de suas necessidades. 

 

Para Brook (idem), "esta é a essência do raciocínio teatral: um verdadeiro cenógrafo conside-

rará os seus desenhos em movimento constante, em ação, em relação ao que o ator dá a uma 

cena, à medida que ela se desenrola".  

 

Em nossa pesquisa, substituímos o termo cenógrafo pelo termo diretor de arte, por algumas 

questões que pontuaremos a seguir. 
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O termo direção de arte é comumente empregado no setor audiovisual e possui sua origem no 

cinema americano no início do século XX, através do termo Art Direction, posteriormente 

substituído pelo termo Production Design
70

. 

 

No Brasil, o termo direção de arte começa a ser visto a partir da década de 1960, reconheci-

damente através do trabalho do cenógrafo, figurinista, diretor e iluminador, Luiz Carlos Rip-

per. Elisabeth Motta Jacob comenta sobre o artista: 

 

[...] sua importância transcende a eficiência técnica se revelando conceitual-

mente forte, fundamental tanto para a consolidação e afirmação do papel do 

diretor de arte no Brasil quanto pela criação de uma visualidade francamente 

Brasileira (JACOB, 2012, p. 3). 

 

 

O termo direção de arte ganha força no cinema brasileiro ao longo das décadas subsequentes, 

quando também ganha espaço nas produções televisivas e mais recentemente no teatro.  

 

Milena Leite Paiva, em um artigo publicado dentro do Seminário Temático “Narrativa Audio-

visual” da I Jornada Internacional GEMInIS da Universidade Federal de São Carlos, faz um 

estudo visual a partir dos processos de direção de arte na minissérie Suburbia, de Luiz Fer-

nando Carvalho, e busca tecer possíveis relações conceituais entre a direção de arte e a ence-

nação, com base na composição cromática da materialidade cênica da obra audiovisual. 

 

Segundo a pesquisadora, a direção de arte pode ser entendida da seguinte forma:  

 
A Direção de Arte é uma das instâncias responsáveis pela criação do projeto 

estético que define a visualidade de uma obra cinematográfica ou televisiva, 

a partir da transcrição do roteiro em materialidade cênica, ou seja, nos ele-

mentos que se inserem no planejamento conceitual do espaço cênico, do fi-

gurino e do visagismo, e que sustentam a encenação proposta pela direção, 

corroborando, assim, a construção de universos diegéticos verossímeis e a 

caracterização das personagens que ocupam e interagem nestes espaços 

(PAIVA, 2014, p. 1). 
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 Um estudo mais detalhado da contextualização dos termos e das atribuições de cada profissional pode ser 

visto em HAMBURGER, Vera. Arte em cena: a direção de arte no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Senac 

São Paulo; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2014. Bem como em MOURA, Carolina Bassi de. A direção e a 

direção de arte: construções poéticas da imagem em Luiz Fernando de Carvalho. São Paulo: Tese de Doutora-

do, FAPESP, 2015. 



71 

E prossegue com seu raciocínio: 

 

podemos defini-la como a função que, em parceria com a Direção de Foto-

grafia, concebe plasticamente os planos estruturantes da narrativa audiovisu-

al e determina as bases para a criação da visualidade da obra: a atmosfera, o 

clima, a textura e a cor das imagens (PAIVA, 2014, pp. 1-2). 

 

Desta forma, a direção de arte denota a configuração artística dos elementos visuais que com-

põem as cenas, tais como a cenografia, os objetos de cena, a caracterização cênica (a maquia-

gem, os figurinos, as máscaras), a iluminação, etc.  

 

O diretor de arte é, portanto, o encarregado de conceber e reunir ideias para promover todos 

os trâmites dos processos artísticos – criativos, conceituais e também técnicos – pensados 

sobre a visualidade envolvida na cena e, através de uma referência um tanto quanto moderna, 

favorecer certa unidade do conjunto, tanto estética quanto substancial. De acordo com Milena 

Leite Paiva: 

o diretor de arte e a sua equipe, seguindo a proposição estética do diretor, de-

finem as diretrizes criativas e processuais do projeto de arte - uma sistemati-

zação dos conceitos e determinações técnicas que vão orientar todo o proces-

so de composição visual da obra (PAIVA, 2014, p. 2). 

 

Parte-se do princípio de que as demandas da indústria cinematográfica são muitas. Da mesma 

forma a indústria televisiva hoje em dia contrata inúmeros profissionais do setor artístico para 

suas produções.  

 

No Cinema, e mais recentemente na Televisão, pode existir uma equipe imensa de criadores e 

técnicos, cada um com suas funções e suas tarefas, para o propósito final de alcançar uma 

excelente produção e rodarem o filme ou produzirem as minisséries com êxito. Nestes casos, 

apesar de existirem outras pessoas que se responsabilizam pelas funções de cenógrafo, de 

figurinista, de maquiador, de iluminador, além de técnicos como costureiras, marceneiros, 

carpinteiros, coloristas, assistentes dos mais variados, etc., todos estão sob a tutela e o olhar 

atento do diretor de arte. Logo, verifica-se que esta é a função encarregada de conduzir da 

melhor forma o olhar da direção, com liberdade de criar e propor coisas novas para a visuali-

dade do filme. 
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Em produções cinematográficas menores, a coisa muda de rumo e nem sempre conta com 

uma equipe com muitos profissionais envolvidos. Assim, em grande parte dos casos um único 

profissional se responsabiliza diretamente pelas tarefas ligadas à visualidade que menciona-

mos. Esta pessoa, portanto, é o diretor de arte
71

. 

 

No caso das produções teatrais, sabemos que elas nem sempre possuem recursos para contra-

tarem muitos profissionais para a criação das cenografias, dos figurinos e dos demais elemen-

tos visuais do espetáculo. Numa grande maioria dos casos, este trabalho já vem sendo cum-

prido pelos diretores e encenadores, isso quando não são os próprios atores de um grupo tea-

tral que assumem estas responsabilidades. 

 

Apesar destas questões, percebemos que contemporaneamente a terminologia diretor de arte 

vem sendo bastante utilizada no teatro (ainda que desgostada por muitos dos cenógrafos) para 

nomear este profissional qualificado em criar e, em certos casos, em também executar um 

conjunto de ações que envolva os elementos visuais de um espetáculo.   

 

Percebemos que ao existir um diretor de arte na cena teatral, o diretor do espetáculo tem mais 

tranquilidade para dialogar com uma única pessoa que saberá ponderar escolhas para alcançar 

o resultado desejado. Além do mais, com a presença deste profissional os atores cumprem 

com suas funções com maior primazia e não ficam sobrecarregados.  

 

Minha imersão no universo da direção de arte se deu primeiramente no setor audiovisual, a-

través da Maquiagem que fiz para o "Curta Metragem Metalinguístico de Baixo Orçamento - 

ou Aceita Mais Café?" dirigido pelo diretor Byron O'Neill, em 2006. Neste curta-metragem 

eu pude perceber o trabalho que Byron fazia para orquestrar a Arte do filme, além das suas 

atividades enquanto diretor, propriamente falando.  

 

As maneiras de pesquisar e de eleger as formas e as tonalidades dos figurinos estavam minu-

ciosamente delineadas por ele: o desenho dos objetos de cena, os aspectos referentes às carac-
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 Ainda que durante todo o texto o termo diretor de arte seja abordado pelo gênero masculino, é importante 

mencionar o importante papel de exímias diretoras de arte brasileiras, como, por exemplo, a diretora de arte Lia 

Renha, responsável pela direção de arte de famosas minisséries televisivas como "O auto da Compadecida" 

(2000) e "Caramuru, a invenção do Brasil" (2003) – ambas dirigidas por Guel Arraes e que foram adaptadas em 

longa-metragem pera exibição no cinema– dentre outras produções cinematográficas e televisivas, como a mi-

nissérie "Hoje é dia de Maria" (2006), dirigida por Luiz Fernando de Carvalho. 
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terísticas específicas para a escolha das locações, os elementos cenográficos, a iluminação 

mais adequada à proposta, enfim, toda a visualidade que viesse compor o filme. 

 

Depois deste curta-metragem fui convidado por Giselle Werneck para trabalhar no curta-

metragem "Era uma Vez", dirigido por ela em 2008, quando assumi minha primeira direção 

de arte no setor audiovisual. Neste filme eu criei os figurinos, a maquiagem e orquestrava as 

locações como eu acreditava ser a melhor forma para a rodagem do filme, com diálogo cons-

tante com o olhar da diretora e também com o diretor de fotografia, Guilherme Reis. 

 

A partir desta vivência, e da experiência adquirida, pude arriscar um pouco mais quando Gui-

lherme Reis me chamou para trabalhar enquanto diretor de arte do Longa Metragem "Famí-

lia", dirigido por ele em 2009 e lançado em 2013. Para este filme surgiram questões mais 

complexas, pois nossa equipe era muito reduzida e era grande a demanda de trabalho. Nesta 

produção eu pude contar com uma assistente de arte: Clareana Tucheti; que me ajudava nas 

composições das locações, além da pesquisa e compra de alguns insumos no mercado. 

 

Neste mesmo ano que eu fazia a direção de arte do longa metragem de Guilherme Reis, eu me 

enveredei na criação e na confecção da cenografia, dos figurinos, dos objetos de cena e da 

maquiagem do espetáculo teatral "Erêndira", que trago agora para minha pesquisa acadêmica.  

 

Certamente, o olhar acerca da direção de arte, que eu aprimorei através do cinema, marcou 

sua presença durante os processos teatrais na montagem de "Erêndira". Adentrar o Mercado 

Central para praticar este espetáculo tinha uma absurda semelhança com as questões que ron-

davam as direções de arte dos filmes que eu havia feito. Como exemplo vale citar: a escolha 

das locações, as interferências cenográficas quando necessárias, a criação e delineamento dos 

figurinos, dos objetos de cena e a maquiagem mais adequada, em constante diálogo com a 

proposta de iluminação. Em resumo, verifica-se que havia grande semelhança na conduta de 

direção de arte no setor audiovisual com as atividades presentes nas minhas práticas teatrais. 

 

Curiosamente, no ano de 2010 recebi o convite para trabalhar no espetáculo "Rosinha do Me-

trô" e, ao invés de ser convidado enquanto cenógrafo e figurinista, fui convidado para ser di-

retor de arte. Usaram esta expressão! Daí pensei: "provavelmente vou pensar e trabalhar na 

totalidade dos elementos visuais de um espetáculo teatral, que vai ser praticado em um espaço 

que não o 'palco à italiana'". Foi o que aconteceu. 
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A condição para eu poder enfim utilizar com propriedade o termo diretor de arte para as pro-

duções teatrais que participei, veio a partir de uma oficina de "Processos Contemporâneos em 

Cenografia" em 2011, ministrada por Renato Bolelli Rebouças. Ao tratar sobre os aspectos 

contemporâneos da produção teatral coletiva e da cenografia teatral, Renato Bolelli menciona 

sobre o olhar de quem arranja, orquestra e elege a totalidade dos elementos ligados à constru-

ção de um ambiente para um espetáculo teatral, cumprindo, portanto, com a escolha da apre-

sentação formal e semântica da cenografia, dos figurinos, dos elementos visuais de um espe-

táculo, correlacionando à isso as necessidades que por vezes se apresentam de forma não tão 

claras e/ou demarcadas.  

 

Existe, portanto, um trabalho de criação que é conceitual: a pesquisa dos referenciais que ve-

nham fazer parte da sustentação do trabalho, a investigação dos espaços aonde a cena teatral 

será praticada; e também a parte prática, na lida com os desenhos, na busca pelos materiais 

mais adequados e no processo de construção/composição dos elementos constituintes.  

 

De acordo com Renato Bolelli: 

 

A direção de arte, expressão vinda do cinema, tem sido utilizada pelo fazer 

teatral a fim de abarcar a complexidade de operações que transbordam a 

construção cenográfica tradicional, geralmente pensada para o palco italiano, 

e amplia sua ação sobre a visualidade total de um ambiente (REBOUÇAS, 

2010, p. 11). 

 

Assim, e tendo em conta os dois espetáculos que são nossos referentes de estudo nesta disser-

tação, justifica-se a inclusão e utilização da terminologia direção de arte e da função diretor de 

arte no teatro, pois me pauto no fato de que eu crio e executo a cenografia, os figurinos, a ca-

racterização cênica e ainda dialogo com o iluminador. 

 

Neste sentido, os estudos de Composição Cenográfica que eu realizei nos espetáculos "Erên-

dira" e "Rosinha do Metrô" foram dinamizados a partir do olhar do diretor de arte, em detri-

mento de um ponto de vista específico e restritivo referente à ideia de cenografia e cenógrafo. 

 

Assim, existiu a demanda e a preocupação de orquestrar os diversos elementos cenográficos 

em conjunto aos mais variados elementos visuais destes espetáculos. 
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Mesmo em alguns outros casos nos quais os espetáculos são encenados se utilizando da estru-

tura e dos códigos do "palco à italiana", a mesma medida e pensamento são aplicados. Como 

exemplo disso, cito alguns espetáculos que atuei enquanto cenógrafo (mas já percebendo a 

direção de arte latente em meu trabalho), são eles: "Cachorros não sabem Blefar" (2012) - da 

Cia 5 Cabeças; "Fim de Partida" (2014) - do Teatro Diadokai; e o espetáculo "O Segredo do 

Sucesso" (2015) - dirigido por Byron O'Neill. 

 

Por outro lado, os demais espetáculos teatrais que concebi e construí somente a cenografia, eu 

assinei apenas enquanto cenógrafo. Para exemplificar, tem-se o espetáculo teatral "Doida" 

(2015), dirigido por Inês Peixoto, encenado por Teuda Bara e Admar Fernandes.  

 

Do mesmo modo, eu assinei apenas enquanto figurinista os espetáculos teatrais que criei e 

executei somente os figurinos, como é o caso dos espetáculos "Deuses" (2011) e "A Hora do 

Brasil: uma Chanchada Nacional" (2014) - ambos monólogos encenados por Ederson Miran-

da, e "Roleta Russa" (2011) - um monólogo de Wester de Castro. 

 

Como ponto reflexivo das condutas acerca da direção de arte ligada à arte teatral, importa 

inclusive dizer que para além de assinaturas e/ou de normas que venham estabelecer que o 

diretor de arte tenha que cumprir com este ou com aquele papel, ou se essa categoria está co-

ligada à arte teatral ou não, existe algo intangível nesta profissão, algo sensorial, que permite 

ao artista cênico que se aventura por estas trilhas aguçar sua percepção, perceber as atmosfe-

ras requeridas para cada caso dramatúrgico. 

 

Às vezes está no olhar sobre um espaço antigo, deteriorado, que é escolhido para ser elemento 

da encenação, que revoluciona a atuação e que cria conexões imprevisíveis como berço da 

nova investigação cênica. 

 

Às vezes decorre da sensibilidade de entender que algumas das inscrições que já se encontram 

no espaço, como pichações em uma parede, por exemplo, são interessantes de permanecerem 

durante a encenação. Noutras vezes, também decorre do fato de perceber que essas inscrições 

não são aprazíveis e, a partir deste fato, buscar a solução do problema na medida adequada 

para cada caso, a fim de ajustar as condições espaciais necessárias. 
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Outras vezes, será nos garimpos em casas de parentes, em ferros velhos, nos lugares menos 

apropriados para a busca de um material, que o diretor de arte por pura intuição e olhar ex-

pandido, vai encontrar o objeto chave para a caracterização de uma personagem em estudo. 

 

Em outros momentos está na luz: em perceber que ela pode revelar aos olhos a temperatura 

que deseja pousar sobre as coisas. 

 

Tudo se condiciona menos às nomenclaturas destinadas aos seus ofícios. 

 

Tudo é pele, é camada, é visual e também é oculto. É perceptivo.  

 

Tudo é passado, é presença, é nova proposição.  

 

Quase tudo posto em cena.  

 

3.5. MATERIAIS EXPRESSIVOS 

forma 

reforma 

disforma 

transforma 

conforma 

informa 

forma 

(José Lino Grünewald, 2008) 

 

O Curso de Graduação do Departamento de Artes Cênicas (DEART) da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP) possui uma disciplina intitulada "ART531 - Materiais Expressivos".  

 

No ano de 2012 eu já havia tido a oportunidade de ministrar esta disciplina enquanto profes-

sor substituto do DEART, momento no qual investigamos o reaproveitamento e a transforma-

ção de diversos tipos de materiais na elaboração de linguagens expressivas.  

 

Atualmente a disciplina é ministrada pelo Prof. Dr. Ernesto Valença, que gentilmente deferiu 

nosso pedido para realizar o cumprimento do meu estágio docência e tecer alguns apontamen-

tos sobre a expressividade dos materiais. Esta experiência me proporcionou perceber a signi-
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ficativa transformação do espaço em lugar da cena teatral (pela utilização destes materiais) e o 

quão significativo é este estudo para a dissertação acerca da Composição Cenográfica. 

 

Assim, entendemos por Materiais Expressivos toda matéria, materiais, objetos e/ou formas 

que, manuseados, articulados, arranjados, rearranjados, modificados, aplicados, gesticulados 

ou mesmo apresentados sem qualquer tipo de modificação, venham gerar sentido de expressi-

vidade artística. 

 

Por ser tarefa não desejosa decifrar cada fronteira presente em cada caso, devido à amplitude 

de possibilidades e subjetividades na definição de um material enquanto expressivo, articula-

remos nossos estudos buscando dissertar principalmente acerca dos sentidos visuais e cênicos 

destes materiais. 

 

Tomemos como exemplo um monte de areia. Ele pode denotar aspectos que direcionam sua 

expressividade nas Artes Visuais, quando aplicado a uma tinta com a finalidade de torná-la 

mais espessa e/ou texturizada, que será usada, por fim, em uma pintura.  

 

O mesmo monte de areia pode também denotar aspectos direcionados às Artes Cênicas, quan-

do é inserido no centro de um espaço para compor uma cenografia e que, ao longo das cenas, 

é modificado pela gestualidade dos atores.  

 

Percebemos ainda que a mesma tinta preparada com o monte de areia, a pouco direcionada 

pelo viés das Artes Visuais, pode ser utilizada por um cenógrafo na texturização de uma estru-

tura cenográfica, transcorrendo nossa objetivação por um viés ao mesmo tempo visual e cêni-

co, uma vez que perpassará por uma visualidade cênica.  

 

Assim, e a partir destas ocorrências, podemos afirmar de súbito que o entendimento da ex-

pressividade de um determinado material está ligado por dois aspectos: 

 

a) O aspecto que denota sua composição estrutural e visual.  

 

b) O aspecto que está vinculado aos princípios cinéticos, decorrentes da dinamização ad-

vinda de sua composição espacial (pela dinâmica visual das formas) e propriamente 

vinculado à ação (pelo movimento no instante da cena).  
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Para cada um destes dois aspectos, apresentaremos dois campos de investigação. Ou seja, ao 

todo apresentaremos quatro campos de investigação, a fim de elaborar a compreensão da ex-

pressividade de um material.  

 

3.5.1. A EXPRESSIVIDADE DE UM MATERIAL ATRAVÉS DA SUA COMPOSIÇÃO 

ESTRUTURAL E VISUAL 

 

Primeiramente analisaremos o aspecto que denota a expressividade cênica de um material, a 

partir de sua composição estrutural e também visual, ambas ligadas à sua aparência.  

 

Para este estudo podemos analisar os materiais por dois caminhos: 

 

a) Campo de investigação 1: O próprio material/objeto enquanto estímulo para a proposi-

ção de linguagens expressivas;  

 

b) Campo de investigação 2: Os materiais como fontes para a construção de elementos 

cênicos que são oriundos de outros estímulos, como um texto teatral ou "não teatral", 

por exemplo.  

 

3.5.1.1. CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 1: O PRÓPRIO MATERIAL/OBJETO 

ENQUANTO ESTÍMULO PARA A PROPOSIÇÃO DE LINGUAGENS EXPRESSIVAS 

 

Neste primeiro campo de investigação, percebemos que os tecidos, as tintas, as colas, as ma-

deiras, os papéis, os plásticos, os metais, entre outros, são matérias-primas que podem ser 

utilizadas em suas materialidades de origem, quando então se tornam o estímulo para a propo-

sição e o desenvolvimento de experimentos cênicos a partir de suas próprias questões estrutu-

rais (ligadas principalmente aos seus "esqueletos", aos seus formatos e à sua materialidade) e 

também visuais (ligadas à aparência, às texturas, às cores, às formas, etc.). 

 

Neste aspecto, e já citando um exemplo, seria o caso de se utilizar de folhas de papel craft e 

desenvolver linguagens expressivas pela própria apresentação estrutural e visual deste materi-

al, quando também podemos incluir para este caso as questões sensoriais, visto que este mate-
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rial, quando manipulado, emite sonoridades e cheiros próprios, que possivelmente denotam 

certa expressividade 
72

.  

 

Ainda neste campo de investigação, podemos trazer enquanto outro exemplo o uso de uma 

tinta em cena, realizado por uma atriz. Ela despeja a tinta sobre seu corpo durante a dança que 

surge através de improvisos. O material utilizado in natura e a sua própria materialidade são 

os principais estímulos para esta experimentação. Existem alterações visuais que surgem du-

rante este uso e que conferem ao corpo da atriz outra leitura, poética e expressiva. 

 

Da mesma forma, entendemos que um objeto pode ser considerado um material que servirá de 

estímulo para a proposição de linguagens artísticas. Um leque, por exemplo, pode ser um ma-

terial utilizado para uma experimentação realizada por atores. A própria estrutura deste obje-

to, bem como suas formas e suas cores, podem proporcionar um campo amplo de investigação 

visual para a cena, tornando-se assim um material expressivo que formulará possíveis estrutu-

ras coreográficas, rascunhos cênicos e/ou propostas dramatúrgicas.  

 

Assim, através destes exemplos ficam comprovados nossos apontamentos sobre a expressivi-

dade de um material através das suas questões estruturais e também visuais (ligadas à sua apa-

rência). 

 

3.5.1.2. CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 2: OS MATERIAIS ENQUANTO FONTES PARA A 

CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS CÊNICOS 

 

De outra forma, para o estudo deste segundo campo de investigação, entendemos que os teci-

dos, as tintas, as colas, as madeiras, os papeis, etc., são os materiais presentes na construção 

dos objetos cênicos, dos adereços, dos figurinos e das cenografias. 

Por este viés, percebemos que os materiais não são mais os próprios estímulos para a criação 

de linguagens expressivas, nos casos em que existem de antemão outros estímulos para a cria-

ção cênica, como um texto teatral, por exemplo. A partir da leitura deste texto, os artistas en-

                                                 
72

 Veremos mais adiante a descrição de atividades ligadas ao meu Estágio Docência pela disciplina "ART531-

Materiais Expressivos". Nestes experimentos, ocorreu o desenvolvimento de linguagens expressivas através da 

própria apresentação estrutural e visual do material sobre os corpos dos atores e a consecutiva expansão física 

destes corpos pelos espaços laboratoriais. Este estudo nos abriu porta para o pensamento acerca das Estações 

Visuais, que por sua vez será bastante relevante para a análise do espetáculo "Erêndira" no capítulo 4.  
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volvidos redimensionam os materiais de acordo com suas subjetividades e de acordo com a 

necessidade de cada espetáculo em voga. 

 

A grande maioria dos casos de criação e de execução de elementos cênicos, oriundos de ideias 

surgidas da leitura de um texto, ocorre pela variedade de aplicação de determinados materiais.  

 

Nestes procedimentos, a expressividade de um material advém da resultante visual das modi-

ficações físicas e químicas que forem necessárias para compor as formas e/ou as estruturas 

pensadas. 

 

Um dramaturgo (ou um autor) pode descrever em seu texto que uma determinada personagem 

abana outra personagem com um leque feito de penas
73

. É a partir desta premissa que surge a 

possível necessidade de procura ou construção deste objeto, que atenda a caracterização das 

personagens e/ou as necessidades gerais para a encenação daquele texto.  

 

Para estes casos é notório que a aquisição ou a construção do objeto, além de seu uso, partiu 

de uma ideia tirada do texto, diferentemente do primeiro campo de investigação que vimos 

anteriormente, quando o próprio objeto (ou material) é o ponto de partida para a criação das 

linguagens expressivas.  

 

Avançando em nossa pesquisa, percebemos que para o segundo campo de investigação que 

abordamos agora, existe uma conexão direta ao entendimento acerca da inserção das camadas 

sobre um "espaço de uso não convencional" para a Composição Cenográfica, quando o texto é 

o detonador das ideias cenográficas que serão construídas pelo uso dos materiais.  

 

Podemos, por exemplo, pensar a Composição Cenográfica em um "espaço de uso não con-

vencional" através do uso do papel craft e da tinta. Temos um salão no qual há paredes com a 

pintura degradada, a princípio na cor branca, com alguns vestígios de outras camadas de tinta 

velha e também algumas pichações. De acordo com as impressões advindas da leitura de um 

texto teatral, ao elegermos este salão como parte do espaço cênico, visamos reforçar as ações 

do tempo, decorrentes da decadência e do abandono e, de certa forma, eliminar as informa-

ções que não nos são desejáveis. Através da colagem do papel craft e do uso da tinta por téc-

                                                 
73

 Segue como exemplo a indicação de García Márquez: "Pegou um leque de penas e começou a abanar a impla-

cável matrona, que lhe ditava o rol noturno de ordens enquanto mergulhava no sono". (MÁRQUEZ, 1972, p.98). 
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nicas específicas, nós conseguimos vários efeitos, como, por exemplo, a mimetização de poei-

ra, mofo, paredes descascadas, potencializando a ideia inicial de abandono à qual almejáva-

mos alcançar (que de certa forma já estavam presentes no nosso espaço eleito).  

 

Neste sentido, nesta possibilidade de outra leitura do espaço, um tanto quanto expressiva pela 

utilização de um material, e também através de seu uso para a construção de objetos cênicos, 

de figurinos e de cenografias (como vimos anteriormente), tornam-se também evidenciados 

nossos apontamentos sobre a expressividade de um material através da sua composição estru-

tural e também visual. 

 

Um adendo: avaliando a questão da composição visual ligada à aparência de mofo, poeira e 

ainda aos outros exemplos citados, tem-se em mente que tal tramitação de condição mimética 

não é regra de conduta e, portanto, nem sempre se torna desejável à Composição Cenográfica 

realizada em um "espaço de uso não convencional". De acordo com Teixeira Coelho (1983, p. 

105 apud KOSOVSKI, 2000, p. 88), "não basta repintar uma parede, derrubar outra, montar 

um cenário diferente, enfim, transformá-lo, mas abranger tanto a expressão quanto o conteúdo 

do lugar".  

 

Percebemos, portanto, que a expressividade de um material para uma encenação em um "es-

paço de uso não convencional" pode já se evidenciar instaurada em uma estrutura arquitetural 

de gênese, ou dita de outra forma: em uma estrutura fenotípica do espaço à ser ocupado. Desta 

forma, a apresentação visual da própria arquitetura eleita, e também as suas características 

propriamente ditas substanciais (suas determinantes de significação) são por si só elementos 

expressivos a serem explorados numa encenação. 

 

3.5.2. A EXPRESSIVIDADE DE UM MATERIAL ATRAVÉS DOS PRINCÍPIOS 

CINÉTICOS 

 

Agora nos compete dissertar sobre a expressividade de um material que está vinculado aos 

princípios cinéticos, que também podem ser vistos por outros dois campos de investigação: 

 

a) Campo de investigação 3: A composição espacial e a dinâmica visual das formas; 

 

b) Campo de investigação 4: A ação e o movimento no instante da cena. 
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3.5.2.1. CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 3:  A COMPOSIÇÃO ESPACIAL E A DINÂMICA 

VISUAL DAS FORMAS  

 

A abordagem da expressividade dos materiais neste campo de investigação acontece de modo 

similar ao que trabalhamos anteriormente nos campos de investigação 1 e 2, salvo que agora 

pontuaremos acerca da sensação de movimento advindo da própria dinâmica visual que as 

formas sugerem, quando são pensadas em estado compositivo. 

 

É importante salientarmos que o termo "forma" do qual utilizaremos, possui afinidade ao en-

tendimento visto por João Gomes Filho em "A Gestalt do Objeto", que por sua vez, se apoia 

na definição proposta por Aristóteles e também na encontrada no Dicionário Aurélio. O autor 

nos diz: 

 
A forma é definida como os limites exteriores da matéria de que é constituí-

do um corpo e que confere a este um feitio, uma configuração. Pode também 

ser compreendida como "a figura ou a imagem visível do conteúdo. A forma 

nos informa sobre a natureza da aparência externa de um objeto – tudo que 

se vê possui forma". Por outro lado, a forma possui propriedades que a con-

substanciam, de per se ou por inteira. Ou seja, a forma pode se constituir em 

um único ponto (singular), ou em uma linha (sucessão de pontos), ou em um 

plano (sucessão de linhas) ou, ainda, num volume (uma forma completa, 

contemplando todas as propriedades citadas) (GOMES FILHO, 2009, p. 61, 

grifo do autor). 

 

Para cada forma que se configura, notamos também uma determinada sensação de movimen-

to, dada por sua leitura visual. Assim, um triângulo possui uma sensação de movimento dife-

renciado de um quadrado, que por sua vez possui uma cinética visual distinta de uma gota, de 

uma linha vertical ou de uma linha diagonal.  

 
O movimento visual é definido como função de velocidade e direção. Ele es-

tá relacionado com o sistema nervoso que cria a sensação de mobilidade e 

rapidez. As sensações de movimento são acontecimentos que se dão em se-

quência, por meio de estimulações momentâneas, das quais se registra uma 

mudança estática. Pode se afirmar que qualquer imagem visual, que apresen-

te os objetos de qualidades perceptivas, tais como forma de cunha, direção 

oblíqua, superfície sombreada, linhas ou volumes ondulados, por exemplo, 

transmitirá impressão de movimento (GOMES FILHO, 2009, p. 67). 
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Em alguns casos de composição num plano bidimensional, a disposição dos elementos sobre 

este plano também sugere movimento (um movimento visual), mesmo quando estes estão 

representados de maneira estática (através da pintura, do desenho, da gravura, etc.). 

 

No que tangem nossas questões acerca da Composição Cenográfica evidenciada pela tridi-

mensionalidade cênica, as formas às quais nos referimos podem ser percebidas através de 

pontos de interesse mais evidenciados que outros, que são criados a partir da disposição de 

materiais num espaço.  

 

Estes pontos de interesse também podem ser pensados através do uso das cores. Assim, o 

comprimento de onda visual das cores que são atribuídas às formas, gera a sensação de que 

uma cor é mais intensa do que a outra cor, que, por sua vez, gera um dinamismo visual.  

 

Outro fator importante para o entendimento da dinâmica visual de uma Composição Cenográ-

fica é a inserção da iluminação cênica. É notório que só é possível ver uma forma ou perceber 

uma cor através da luz. Assim, a inclusão da luz em determinados pontos que foram compos-

tos para as cenas, bem como suas variantes durante a encenação, tendem a comunicar ao pú-

blico diferentes centros de atenção, favorecendo a dinâmica visual do espetáculo teatral.   

 

É através do olhar do receptor e da sua percepção em cada caso, que a sensação de movimen-

to se efetiva em maior ou menor grau. 

 

Extrapolaria os limites de nossa dissertação buscar a sistematização teórica para o esclareci-

mento dos inúmeros casos que se tornam presentes pela dinâmica visual percebida através do 

uso de uma determinada forma ou de determinada cor
74

.  

 

Sendo assim, o que importa dentro de nossos estudos é o entendimento de que existe a aplica-

ção ou a disposição de materiais, de objetos e de formas num espaço para a criação de ritmos 

visuais variados, num jogo de forças que se alternam, cadenciados e também sincopados, 

                                                 
74

 Estudos mais aprofundados acerca do tema podem ser realizados através dos seguintes autores e livros: Donis 

A. Dondis em "A sintaxe da Linguagem Visual"; João Gomes Filho em "Gestalt do Objeto: Sistema de leitura 

visual da forma"; Rudolf Arnheim em "Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora"; e Luciano 

Guimarães em "A cor como Informação". Todos estes autores e obras se encontram sinalizados em nossas refe-

rências bibliográficas.  
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harmoniosos e desequilibrados, conectados à construção de "ruídos visuais"
75

 contrapostos 

aos "silêncios visuais", que vão visualmente, pela percepção do observador, gerar possibilida-

de de dinamização de uma cena, ainda que tudo se encontre parado e este movimento seja 

estritamente pautado através de uma dinâmica visual.  

 

Podemos trazer como exemplo a Composição Cenográfica para a Segunda Estação ("A Casa 

da Avó Desalmada"), articulada sobre a "Loja do Nem" no Mercado Central de Belo Horizon-

te, na montagem do espetáculo "Erêndira". 

 

A "Loja do Nem" possui a particularidade de conter dois extremos: no horário comercial ela é 

formada a partir de um acúmulo de objetos e coisas que geram uma leitura visual ruidosa 

(IMAGEM 24 - PRANCHA XX). Já durante a noite, com as lojas fechadas (horário escolhi-

do para as apresentações), percebemos que existe uma simetria na fachada da "Loja do Nem": 

o formato do piso do Mercado Central se equilibra com o formato de divisões das portas da 

loja, equilibrados, por fim, pelo coroamento preciso de uma linha horizontal formada pelas 

caçarolas e utensílios domésticos de metal (IMAGEM 25 - PRANCHA XX). 

 

Nesta Estação, completamos a Composição Cenográfica pela inserção e distribuição criteriosa 

dos materiais e objetos pelo espaço (escolhidos de acordo com nossas releituras do texto de 

Gabriel García Márquez), a fim de gerar um campo visual dinâmico (IMAGEM 27 - 

PRANCHA XXI). 

 

Ao analisarmos esta última imagem, vale notar que o formato quadrangular sugerido pelo 

enfileiramento dos tecidos e roupas que inserimos do lado esquerdo da composição, tende a 

gerar um desequilíbrio e chamar bastante atenção de todo o campo visual para este lado, em 

função da evidente presença das formas e cores vibrantes.  

 

O ponto verticalizado sugerido pela coluna com flores artificiais instalada do lado direito, 

juntamente com os outros dois pontos sugeridos pelos relógios amarelo e azul, instalados na 

porta de metal, tendem a buscar um equilíbrio ao todo, mas não são suficientes.  

 

                                                 
75

 De acordo com João Gomes Filho (2009, p. 102), "O conceito de ruído visual diz respeito às interferências, 

distorções (ou algo inesperado, extemporâneo) que perturbam a harmonia ou o equilíbrio visual num objeto, 

produzido de maneira parcial - seja em formas orgânicas ou inorgânicas, bi ou tridimensionais". 
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Todavia, houve a intenção de desequilibrar a composição e trazê-la visualmente para o lado 

esquerdo, pois grande parte das ações promovidas pela atriz Vandileia Foro (que interpretava 

"Erêndira"), sobrevinha do lado oposto, próximo ao toca-discos vermelho que se encontra no 

piso do lado direito.  Desta forma, o equilíbrio do campo visual se dava pela presença da atriz 

ao tecer suas ações do lado direito e o desequilíbrio ocorria quando a atriz permanecia no cen-

tro do campo composicional, aonde a avó permanecia assentada no trono durante quase toda a 

cena nesta Estação. 

 

A partir destas questões, podemos refletir que o dinamismo visual de uma encenação pode se 

dar pela composição de elementos e materiais criteriosamente distribuídos sobre o espaço e 

também pode ser pensado a partir do diálogo com os atores de acordo com seus deslocamen-

tos durante as cenas.  

 

Neste ponto, vale lembrar que se estamos dissertando sobre a dinâmica visual das formas, 

uma condicionante principal se refere ao ato de visualizar a partir de um ângulo limitado. As-

sim, a imagem fotográfica que analisamos a pouco é restrita a um determinado ponto de vista, 

do fotógrafo (ainda que a partir desta imagem possam surgir várias questões pelas diferentes 

leituras que serão feitas).  

 

Portanto, dentro dos campos visuais tridimensionais que propomos, existiram também outros 

tantos pontos de vista que acompanharam as cenas, nos quais foram estabelecidas outras for-

mas de percepção e de releitura sobre a dinâmica das formas que foram instauradas. 

 

3.5.2.2. CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 4: A AÇÃO E O MOVIMENTO NO INSTANTE DA 

CENA 

 

O segundo campo de investigação da expressividade de um material pelos princípios cinéti-

cos, decorre no momento do acontecimento cênico. Neste sentido, o material se torna expres-

sivo através de seu manuseio em cena, configurando novas maneiras de o espectador olhá-los 

e percebê-los através do movimento. 

 

Como exemplo para este aspecto, voltemos com o uso do papel craft. No centro de um espaço 

existem várias folhas deste papel empilhadas. Com o decorrer das cenas os atores começam a 
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lançar folha por folha para o alto e também a rasgá-las. O ritmo de suas ações vai se intensifi-

cando, tornando-se bastante frenético, até que o espaço é tomado pelas várias folhas de papel 

que foram amassadas, rasgadas e lançadas. É, portanto, neste momento da ação, ou melhor, do 

movimento, que a expressividade de um material também se confirma.   

 

A mesma conclusão sobre a expressividade de um material através do movimento se dá com o 

manuseio de um objeto cênico realizado pelo ator em cena. Uma atriz que possui um leque 

feito com penas, por exemplo, passa a investigar expressivamente as possíveis variações ges-

tuais com este objeto para a composição das cenas, através da sua movimentação. 

 

De acordo com Gastón Breyer, o movimento é entendido pela 

 
relación de desplazamiento o reemplazamiento de una entidad, cambio de si-

tio, lugar o sede por otro definido o momentáneo. El diccionario defi-

ne:..."Estado de los cuerpos cuando cambian de lugar, de modo continuo e 

sucesivo..." se hace mención del movimiento aparente, inducido o virtual76 

(BREYER, 2008, p. 360).  

 

Uma significativa importância do movimento relacionado à Composição Cenográfica, e 

também à expressividade de um material, é o entendimento acerca dos "dispositivos cênicos". 

De acordo com Pavis (2011, p. 42), se durante muito tempo utilizava-se o termo cenário na 

finalidade de descrever "a concepção mimética e pictórica da infraestrutura decorativa", 

contemporaneamente também é bastante utilizado a expressão "dispositivos cênicos".  

 

Lidia Kosovski ao refletir e tecer um debate acerca dos limites e alcances do campo 

cenográfico na atualidade, nos diz: 

 

O dispositivo cênico seria portanto um conceito amplo que inclui a diversi-

dade de soluções resultantes das fortes tensões instaladas entre a tradição ce-

nográfica arquitetônica clássica e a sua desconstrução contemporânea, dentro 

da qual a condição arquitetônica e a condição cênica podem combinar-se de 

infinitos modos (KOSOVSKI, 2014, p. 2). 

 

 

                                                 
76

 "relação de deslocamento ou substituição de um ser, mudança de local, a localização ou local definido por 

outro ou momentâneo. O dicionário define:... 'Estado dos corpos quando mudam de lugar, contínua e sucessiva-

mente', faz menção do movimento aparente, induzido ou virtual".  A tradução é nossa. 
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Para Pavis esta terminologia 

 
indica que a cena não é fixa e que o cenário não está plantado do início ao 

fim da peça: o cenógrafo dispõe as áreas de atuação, os objetos, os planos de 

evolução de acordo com a ação a ser representada, e não hesita em variar es-

ta estrutura ao longo do espetáculo (PAVIS, 2011, p. 105). 

 

É através deste jogo cenográfico, deflagrado pelo movimento, que também se instauram os 

"dispositivos cênicos". 

 

Neste ponto, outra questão relacionada à expressividade dos materiais que nos chama a aten-

ção são os estudos de Eugênio Barba (BARBA, 2012) sobre a "Cenografia em Movimento". 

Diz respeito ao delineamento de possibilidades de construção cenográfica, a partir da expres-

sividade advinda da composição dos próprios figurinos dos atores orientais, bem como pela 

gestualidade destes corpos em evolução pelos espaços. 

 
Dimensões, cores, decorações fulgurantes, máscaras e outros acessórios 

transformam o ator oriental em uma verdadeira cenografia em miniatura, que 

se desloca continuamente no palco e nos apresenta, a cada vez, diversas 

perspectivas e, assim, diversas dimensões e sensações (BARBA, 2012, p.43). 

 

Em suma, a expressividade de um material/objeto também se confirma através de princípios 

cinéticos, evidenciados tanto pela dinâmica visual das formas, como também através de sua 

manipulação e do gesto do ator ao se relacionar com este material/objeto por meio de seu mo-

vimento corporal.  

 

E se os movimentos são importantes para que a expressividade de um material ou de um obje-

to se torne evidenciada, perceberemos adiante que as pausas durante o acontecimento cênico 

também são importantes em nossos estudos que envolvem a Composição Cenográfica.   
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3.5.3. AS PAUSAS E OS NOVOS APONTAMENTOS - AS ESTAÇÕES VISUAIS 

Cuando un nuevo elemento es incorporado al proceso creativo, no solo pasa 

a ser un elemento estético, sino también un elemento con posibilidad de jue-

go en dicho proceso. Una escenografía que se incorpora al trabajo, por ejem-

plo, se transforma en estructura de juego, en fuente de descubrimientos, en 

tanto que posibilita distintas relaciones estructurales de los actores con su 

espacio de juego
 77

 (OLIVEIRA, 2009, p. 200). 

 

Dentro dos processos vinculados à disciplina "ART531- Materiais Expressivos", investigamos 

a aparência dos materiais e também as possíveis descobertas de suas transformações, ocorri-

das através de experimentações cênicas evidenciadas pelo movimento e pela gestualidade dos 

corpos dos atores.   

 

A princípio, a própria plasticidade e materialidade eram os estímulos para os experimentos, 

iniciados pela investigação do papel craft e posteriormente do "plástico bolha".  

 

No decorrer da disciplina, os materiais começaram a ser trabalhados de forma mais direciona-

da e mais consciente pelos atores que, semelhante a artesãos escultores, construíram novas 

tridimensionalidades corporais, pela aplicação dos materiais em seus próprios corpos e tam-

bém pelas propostas coletivizadas de intervenção e aplicação dos materiais sobre os corpos 

dos outros atores. 

 

As estruturas surgidas entre/sobre os corpos expandiam suas proporções e passavam a compor 

os espaços da sala, de modo a tecer novas camadas às outras ali preexistentes.  

 

Com o decorrer do curso foi pesquisado o uso do campo de visão, através do treino de exercí-

cios que trabalham com a visão periférica, a fim de aguçar a percepção e a coletividade dos 

atores. Buscamos relacionar os seus corpos por uma teatralidade coral que, de acordo com 

Fábio Cordeiro (2009, p. 2), se busca "observar as apropriações e as mutações da coralidade 

                                                 
77

 "Quando um novo elemento é incorporado ao processo criativo, não só se torna um elemento estético, mas 

também um elemento com possibilidade de jogo neste processo. Uma cenografia que é incorporada ao trabalho, 

por exemplo, se transforma em estrutura de jogo, uma fonte de descobertas, que possibilita distintas relações 

estruturais dos atores com seu espaço de jogo".  A tradução é nossa. 
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enquanto repertório de recursos expressivos e modalidades da enunciação teatral". Desta for-

ma, os atores eram submergidos em dinâmicas análogas ao princípio do Coro e do Corifeu
78

. 

 

Em um primeiro momento, os movimentos dos atores estavam guiados por sons de músicas 

instrumentais. Na sequência, os movimentos estavam a cargo da própria sonoridade do mate-

rial, pelos seus ruídos e suas resultantes incidentais. Ao final de nosso curso, os atores se en-

contravam em fluxo pela sonoridade da orquestra de gamelão eletroacústica proposta pelo 

professor da disciplina. 

 

Assim, na relação com os materiais expressivos podemos perceber a dilatação
79

 da visualida-

de do ator e como estes laços interferem expressivamente no espaço. Partimos das experimen-

tações de transfiguração dos corpos para, enfim, investigarmos as transições espaciais. As três 

dimensões de uma sala de aula (espaço privado) e a subsequente investigação do espaço pú-

blico (com acréscimo de suas temporalidades específicas), trouxeram para nós algumas possi-

bilidades de percepção dos materiais e dos corpos dos atores ali inseridos.  

 

Pensamos e falamos sobre nosso fluxo, sobre nossos movimentos e sobre o deslocamento dos 

corpos pelo espaço. 

 

É dado que cada movimento pode ser sequenciado de uma pausa. Assim, percebíamos que 

para uma determinada pausa dos corpos num determinado lugar, ocorria a visualidade de uma 

Estação que se instaurava. Desta forma, as Estações eram promovidas no instante das pausas 

que suspendiam a cinética corporal.  

 

                                                 
78

 Este mesmo procedimento foi utilizado no ano de 2011, durante o meu ingresso enquanto professor substituto 

do DEART/ IFAC/ UFOP. Na ocasião, sombrinhas coloridas foram os materiais investigados. Posteriormente 

houve a inserção dos corpos dos atores em fluxo pelo espaço urbano, transformados pela expressividade dos 

objetos estudados. Para esta inserção de um corpo coletivo na paisagem, pelo uso do campo de visão, do fluxo, 

da coralidade cênica  e extraindo ao máximo a expressividade dos materiais, surgiu o nome FLUXOVISAGEM. 

A intervenção com os atores foi realizada durante a 8ª Semana de Artes da Universidade Federal de Ouro Preto, 

em maio de 2012. Atualmente (desde 2014) a FLUXOVISAGEM é parte dos processos expressivos utilizados 

com atores do Curso de Graduação em Artes Cênicas da UFOP, integrantes do LIMBO - Laboratório de Investi-

gação de Máscaras, Bonecos e Objetos, do qual sou integrante. 

79
 Vale ressaltar que o termo "dilatação" ou "dilatado" ao qual nos referimos faz menção à modificação estrutural 

dos corpos dos atores através da sobreposição de materiais e sua consecutiva expansão física, diferentemente do 

sentido do termo "dilatado" trabalhado por Eugênio Barba, acerca da utilização da energia para a formulação de 

um "corpo extra-cotidiano". 
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Neste sentido, o termo Estações Visuais surgiu para cada bloco de imagens construído pelas 

tridimensionalidades moduláveis sobre os corpos dos atores nos momentos de pausa. Uma 

Estação Visual seria desta forma, um conjunto de objetos, coisas, materiais ou seres, em esta-

do de composição espacial, onde se destaca a expressividade e a visualidade dos elementos 

presentes.  

 

A cada modulação e rearranjo dos materiais sobre os corpos, e o posterior deslocamento dos 

mesmos pelos espaços laboratoriais, surgiam pausas, quando assim eram criadas novas Esta-

ções e suas visualidades em processo.  

 

Ampliando nosso raciocínio, poderíamos pensar um Teatro Estacional, que possui como ca-

racterística principal a itinerância em suas encenações (a migração de um lugar a outro), no 

qual as paradas ao longo de um percurso – as Estações – são vivenciadas pelo acontecimento 

dado pelo fluxo durante a Ocupação Cênica e/ou a Coabitação Teatral, em conjunto ou em 

oposição ao fluxo dos espaços e ainda de seus vivenciadores. 

 

De imediato, devido à estas características sinalizadas somos convidados a falar sobre um  

formato de teatro praticado no período medieval, onde existia o deslocamento do público de 

um lugar a outro para assistir cada cena.  

 

De acordo com José Antonio Gómez, em Historia visual del escenario
80

, essas seriam as "es-

tações processionais". 

 
Otra forma de representación durante la Edad Media serían las estaciones 

processionales, muy comunes en España, Inglaterra, Alemania, el Tirol y los 

Países Bajos. Un carro sobre el cual aparecen actores inmóviles que son lle-

vados en procesión por las calles de las ciudades y en determinados puntos 

del recorrido, que se para y los actores dan vida a sus personajes
81

 (GÓMEZ, 

1997, p. 30). 

 

                                                 
80

 GÓMEZ, José Antonio. Historia visual del escenario. Madrid: Editorial J. García Verdugo, 1997. 

81
 A tradução é nossa: "Outra forma de representação durante a Idade Média seriam as estações processionais, 

muito comuns na Espanha, Inglaterra, Alemanha, o Tirol e os Países Baixos. Um carro sobre o qual aparecem 

atores imóveis que são levados em procissão pelas ruas das cidades e em determinados pontos do acontecimento 

existe uma parada e os atores dão vida a seus personagens" (GÓMEZ, 1997, p. 30). 
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Antônio Araújo, em sua dissertação de mestrado, escreve-nos sobre os processos inerentes à 

criação do espetáculo "O Paraíso Perdido", do Grupo Teatro da Vertigem, e também nos fala 

sobre a itinerância e os pontos de encenação em cada parada: 

 
 

Tomando como referência o teatro medieval - que "ressurge" oficialmente 

dentro da igreja - pretendíamos construir um "drama de estações" contempo-

râneo. Como um a espécie de paixão – não de Cristo mas do Homem – o es-

petáculo deveria assumir um caráter processional, com a plateia acompa-

nhando as cenas em pé e se deslocando de um ponto a outro dentro da traje-

tória (ARAÚJO, 2002, p. 133). 82 

 

Para PAVIS (2011, p. 44), contemporaneamente é comum este tipo de abordagem, "pelo fato 

de responder à necessidade de fragmentação do espaço e de multiplicação de temporalidades e 

perspectivas". 

 

Certamente o teatro que é feito em itinerância no espaço urbano, num trato com o sentido de 

invasão proposto por André Carreira (2008), nem sempre fundamenta sua materialização a-

través da exacerbação plástica e estética da linguagem visual e, desta forma, nem todas as 

paradas seriam, por assim dizer, Estações Visuais. Determinadas propostas cênicas itineran-

tes, inseridas dentro de um circuito urbano podem ser articuladas através de algo incognoscí-

vel, impalpável, não visual. 

 

Cabe-nos acrescentar que os apontamentos acerca das Estações Visuais, e suas respectivas 

transformações pela encenação, vem colaborar com nossos estudos sobre as Composições 

Cenográficas em "espaços de uso não convencional", uma vez que nos espetáculos que serão 

analisados a seguir, no capítulo 4, existe um acordo sobre o deslocamento do elenco e do pú-

blico pelos vários pontos escolhidos de cada espaço (para a realização das diferentes cenas) e 

a configuração da cenografia para cada parada (ou Estação) deste fluxo. 

  

 

 

                                                 
82

  Os grifos são nossos.  
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4. CAPÍTULO 4 - DOIS ESTUDOS DE CASO: OS ESPETÁCULOS "A 

INCRÍVEL E TRISTE HISTÓRIA DA CÂNDIDA ERÊNDIRA E SUA 

AVÓ DESALMADA" E "ROSINHA DO METRÔ" 

 

Neste último capítulo analisaremos os dois espetáculos praticados em "espaços de uso não 

convencional", nos quais participei ativamente enquanto diretor de arte, na concepção e exe-

cução da cenografia e também a abordagem da caracterização cênica (no que tange a criação 

dos figurinos, da maquiagem teatral e de uma forma mais ampla a caracterização espacial).  

 

Primeiramente será realizada a análise do espetáculo teatral "Erêndira" (2009) e na sequência 

a análise do espetáculo "Rosinha do Metrô" (2010).  

 

A escolha da sequência para a análise se deu simplesmente por uma questão cronológica no 

acontecimento das encenações. Assim, o espetáculo que estreou primeiro, "Erêndira", dia 29 

de Junho de 2009, será analisado em primeiro lugar, sendo posteriormente abordado “Rosinha 

do Metrô”, estreado dia 08 de Dezembro de 2010.  

 

Veremos no caso da análise do espetáculo "Erêndira" que existe um número maior de consi-

derações se comparado às considerações feitas durante a análise do espetáculo "Rosinha do 

Metrô". Este fato ocorreu visto a significativa quantidade de pontos dentro do Mercado Cen-

tral que foram compostos para a encenação de "Erêndira", o que acabou por demandar um 

maior detalhamento dos processos que foram vivenciados. 

 

Atrelado a este fato, existe outro: a metodologia de análise que utilizaremos será diferenciada 

para cada caso, devido à particularidade de diferenças que existiram nas condutas entre uma 

vivência e outra. Assim, utilizaremos como ponto de partida os quinze apontamentos que si-

nalizamos no início da nossa dissertação, contudo faremos a análise de cada espetáculo de 

forma mais livre e nem tanto sistemática.  

 

Em suma, buscaremos dissertar sobre os quinze pontos indicados e suas respectivas equiva-

lências em cada caso, da forma como melhor contribuir para o entendimento do conteúdo a-

bordado no nosso texto. 
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Neste capítulo estarão evidenciadas as ações de caráter criativo e técnico, pela aplicação e/ou 

pela invenção de alguns procedimentos, todos em prol da criação e da construção da Compo-

sição Cenográfica em cada espetáculo. 

 

Escreveremos acerca da criação de novas camadas cenográficas efetivadas para os "espaços 

de uso não convencional" eleitos, buscando a ponte direta com as aproximações que fizemos 

da Composição Cenográfica ao termo palimpsesto, tratados no capítulo 3. 

 

Aqui buscamos também sintetizar os apontamentos acerca do lugar e do espaço que inicia 

nossa dissertação através das lupas de Santos (2012) e Certeau (2014). Assim, verifica-se que 

nossos estudos percorridos até aqui foram fundamentais para podermos compreender a parte 

conceitual e teórica que envolve as ações sobre os espaços, para então podermos dialogar com 

as questões pertinentes ao surgimento dos lugares que serão percebidos pelo viés teatral.  

 

Dissertaremos sobre o modo como o texto em cada caso influenciou na criação dos campos 

visuais e como a escolha dos materiais e a técnica utilizada foram fundamentais para suas 

concretizações.  

 

Como o foco de nossa dissertação é a Composição Cenográfica articulada nos espetáculos 

teatrais que são praticados em "espaços de uso não convencional", também buscaremos en-

globar nossos questionamentos sobre a Ocupação Cênica e a Coabitação Teatral (2º capítulo). 

Isso é importante, pois reflete sobre os espaços escolhidos para cada encenação, as dinâmicas 

para as intervenções realizadas em cada espaço e a consequente transformação deste espaço 

enquanto lugar da cena teatral.  
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4.1. ESTUDO DE CASO 1: ESPETÁCULO "A INCRÍVEL E TRISTE HISTÓRIA DA 

CÂNDIDA ERÊNDIRA E SUA AVÓ DESALMADA" – UMA COABITAÇÃO TEATRAL  

Antes de se deitar, veja bem que tudo fique em perfeita ordem, pois que as 

coisas sofrem muito quando não são postas a dormir nos seus lugares. 

Personagem "Avó Desalmada", no conto de Gabriel García Márquez 
83

 

 

Erêndira, uma menina de 14 anos, vive sob a guarda de sua Avó desde que nasceu. A Avó foi 

roubada de um prostíbulo do Caribe por um homem chamado Amadís, que a ocultou em uma 

mansão construída no meio do deserto e que veio a ser pai de Amadís Filho, o pai de Erêndi-

ra. Após a morte dos dois Amadís, a Avó dispensou "catorze criadas descalças", mas para 

manter o sonho de grandeza atribuiu à neta árduas e incessantes tarefas dia após dia. Numa 

noite, após cumprir com todas as suas tarefas, Erêndira entra em seu quarto, adormece de tão 

cansada e esquece o candelabro com a vela acesa na mesa da cabeceira. O "vento de sua des-

graça" invade a casa e derruba o candelabro sobre as cortinas, causando um incêndio que con-

some com praticamente toda a herança da Avó. A partir deste episódio, a Avó obriga sua cân-

dida neta a se prostituir pelo deserto, por vários povoados diferentes, para recompensar as 

perdas decorrentes do incêndio. É mediante esta situação que Erêndira encontra um amor que 

drasticamente irá livrá-la de seu triste destino.   

 

Este é um resumo do conto escrito em 1972 por Gabriel García Márquez, e escolhido para ser 

adaptado e encenado enquanto Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da atriz Beatriz Cam-

pos Faria (que além da Direção do espetáculo, interpretava o papel da "Avó Desalmada"), 

requisitos para a formação enquanto Bacharel em Teatro pela Universidade Federal de Minas 

Gerais.  

 

Para a montagem do espetáculo, fui convidado para realizar a caracterização cênica das per-

sonagens (no que confere a concepção e execução dos figurinos e da maquiagem cênica), a-

lém das atividades relacionadas à escolha e ao estudo do espaço escolhido, a concepção e a 

composição da cenografia.   

                                                 
83

 (MÁRQUEZ, 1972, p. 98). 



95 

4.1.1. O NARRADOR 

 

Anatol Rosenfeld, no livro "O Teatro Épico", nos fala sobre os traços estilísticos do gênero 

dramático, e menciona a relação de causalidade evidenciada entre as cenas que se entrelaçam 

e se complementam na medida em que se sucedem. É através do vínculo e da vivência entre 

as personagens, que foram inseridas pelo autor numa determinada situação, que a estória é 

transmitida e finalizada. Portanto, inexiste a presença de um mediador, pois para Rosenfeld 

(2011, p. 30) "exige-se no drama o desenvolvimento autônomo dos acontecimentos".  

 

No caso do teatro épico, o autor menciona a presença do narrador como aquele que media as 

cenas e que, por conhecer a estória narrada, possui a capacidade de interceder nos fatos, por 

vezes dispostos de forma atemporal e não linear.  

 
Já na obra épica o narrador, dono do assunto, tem o direito de intervir, ex-

pandindo a narrativa em espaço e tempo, voltando a épocas anteriores ou an-

tecipando-se aos acontecimentos, visto conhecer o futuro (dos eventos pas-

sados) e o fim da estória" (ROSENFELD, 2011, p. 30). 

 

Para a nossa adaptação do conto de García Márquez foi incluída a presença de um narrador, 

interpretado pelo ator Cristiano Diniz, através da personagem "Homem do Correio" que guia-

va as pessoas pelos corredores do Mercado Central. 

 

Essa personagem "dono do assunto", cuidava primeiramente para que não houvesse dispersão 

do público durante o longo trajeto que se fazia necessário para contarmos a estória de Erêndi-

ra. Portanto, os espaços não estavam abertos à visitação livre dos espectadores. Ou seja, quan-

to à condução do espetáculo era a partir dessa personagem que se traçava um percurso prees-

tabelecido numa narrativa coesa e linear. 

 

Outro ponto importante da presença do narrador neste espetáculo, era a maneira de antecipar a 

narração dos fatos que estavam relacionados à vida de Erêndira. Assim, era comum o narrador 

pedir ao público interromper o fluxo e parar no meio de um corredor, quando mais uma por-

ção da estória era contada, antes da próxima Estação
84

. 

                                                 
84

 Vale ressaltar que a apropriação do termo "Estações" decorreu durante as atividades realizadas em meu estágio 

docência no ano de 2014, pela disciplina "ART531 - Materiais Expressivos" (pertencente à grade curricular do 
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4.1.2. A ESCOLHA DO ESPAÇO PARA A MONTAGEM DE "ERÊNDIRA" 

 

Desde o princípio possuíamos a ideia de conceber o espetáculo fora dos espaços tradicionais, 

ou seja, em outra edificação, não especializada e com suas próprias determinantes estruturais, 

temporais e simbólicas, que já pudessem dinamizar a adaptação do conto de García Márquez.  

 

 Estruturais devido às estruturas do edifício construído, seus planos, seus contraplanos e 

suas "roupagens" cotidianas;  

 Temporais principalmente por dois motivos: (a) pelas condições climáticas propriamente 

ditas, que interferiam diretamente sobre o espaço e assim podiam dinamizá-lo; e (b) pelas 

marcas e vestígios impregnados durante a ação do tempo sobre a edificação; 

 E Simbólicas pela significação dos elementos e objetos que constituem tal lugar e sua 

possível participação para a construção de outros sentidos ao espetáculo teatral a ser pra-

ticado.  

 

No conto de Gabriel García Márquez, a casa da Avó de Erêndira se encontrava no meio do 

deserto. Após o incêndio acidental, a Avó sai peregrinando pelo deserto a fim de arrecadar sua 

fortuna perdida através do dinheiro advindo da prostituição de sua neta.  

 

Esta trama foi pensada por García Márquez a partir de uma situação real, comumente inserida 

no dia a dia dos países latino-americanos, conforme nos sinaliza Beatriz Campos Faria: 

 
Gabriel García Márquez, em uma entrevista ao jornal “El País”, de Madrid, 

diz que este conto se originou de uma experiência real e relata que, em uma 

noite de festejos em um remoto povoado do Caribe, conheceu uma menina 

de onze anos prostituída por uma matrona. Elas viajavam, como um bordel 

ambulante, de povoado em povoado, seguindo o itinerário das festas dos pa-

droeiros e levando com elas sua própria barraca, sua própria banda de músi-

cos e suas barraquinhas de comidas e bebidas. O conto trata de temas recor-

rentes nos países latino-americanos, como a exploração sexual de crianças, o 

contrabando, a banalização dos costumes, as superstições, a submissão femi-

nina, entre outros (FARIA, 2009, p. 48). 

                                                                                                                                                         

Departamento de Artes Cênicas da UFOP). Na época da realização do espetáculo (em 2009) eu ainda não conta-

va com esta possível utilização do termo.   
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Diante destas questões e das situações indicadas pelo autor, nos deparamos com os pontos 

mais importantes que nos ajudariam na escolha ou no encontro de um espaço que pudesse 

dinamizar fisicamente e simbolicamente estes apontamentos, sendo eles:  

 

a) A dimensão desértica; 

b) A compra, a venda e a troca de mercadorias; 

c) A itinerância de povoado em povoado. 

 

Em meio às conversas com a diretora do espetáculo e com a equipe, visualizamos a oportuni-

dade de coabitar o Mercado Central da cidade de Belo Horizonte para contarmos a estória de 

"Erêndira", principalmente devido à conexão dos pontos que levantamos com as peculiarida-

des estruturais e simbólicas que o espaço nos oferecia.  

 

4.1.3. PEQUENO RELATO HISTÓRICO DO MERCADO CENTRAL DE BELO 

HORIZONTE  

 

O Mercado Central surgiu em 1929, para centralizar o abastecimento de produtos destinados 

aos habitantes de Belo Horizonte. Na época a cidade contava com pouco mais de 31 anos de 

existência. O terreno se apresentava descoberto e era circundado pelas barracas de madeira e 

as carroças que transportavam os produtos. 

 

Em 1964, após alegação da Prefeitura da impossibilidade de continuar administrando a feira e 

de modo a evitar o fechamento do Mercado, os comerciantes criaram uma cooperativa e com-

praram o terreno da Prefeitura. No contrato de venda ficou decretado que eles teriam que 

construir um galpão coberto na área total do loteamento, no prazo de cinco anos. Caso não 

cumprissem com a cláusula, teriam que devolver a área à Prefeitura. 

 

A cooperativa só conseguiu finalizar a cobertura do galpão no prazo estipulado, graças ao 

investimento financeiro realizado pelos irmãos Osvaldo, Vicente e Milton de Araújo, que a-

ceitaram assumir os riscos da execução do projeto.   
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Após a reforma os negócios cresceram. Assim, o Mercado se transformou num dos principais 

pontos turísticos da cidade de Belo Horizonte, com o comércio de artesanato e de comidas 

típicas, além de continuar enquanto núcleo de fornecimento de produtos alimentícios. 

 

4.1.4. ALGUNS ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS À PRÁTICA DO 

ESPETÁCULO NO MERCADO CENTRAL 

 

Em 2009, na ocasião de coabitar o espaço e colocar o espetáculo em prática, o mercado com-

pletava seus 80 anos de existência. Percebíamos que seria tranquila a negociação com o dire-

tor-presidente, senhor Luiz Carlos, inclusive como forma de contribuir para as comemorações 

que se faziam naquele ano. E de fato, conforme especulamos, houve parecer favorável para a 

cessão de uso dos espaços internos do mercado.  

 

Restava-nos então, a fim de continuarmos com as questões pertinentes à prática do nosso es-

petáculo, mapear e conhecer melhor aquela edificação, suas estruturas físicas, suas pessoas, 

sua finalidade cotidiana e também sua carga simbólica.  

 

De imediato, percebíamos que boa parte das dependências do mercado poderiam ser utilizadas 

no espetáculo, pois possuíam pontos favoráveis para nossa encenação. Desta forma, ocorreria 

em nosso espetáculo uma migração do público e dos atores pelos espaços internos. 

 

Assim, o primeiro passo era eleger os locais mais significativos dentro da edificação e dar 

sequência ao processo de investigação cênica, de criação e instalação dos elementos cenográ-

ficos e a conseguinte transformação evidenciada pelo fluxo cênico.    

 

Foram realizadas inúmeras visitas ao espaço, durante seu horário de funcionamento normal 

(de dia) (IMAGEM 18 - PRANCHA XVI) e também após o encerramento de suas atividades 

(à noite) (IMAGEM 20 - PRANCHA XVII). Identificamos as particularidades de cada perí-

odo, para então optarmos por um dos horários que satisfaria nossas necessidades. 

 

Em relação ao horário das apresentações, possuíamos duas possibilidades para orquestrar nos-

so espetáculo e ambas distinguiriam consideravelmente os processos inerentes à encenação: 
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a) Poderíamos nos apresentar no horário de funcionamento normal do mercado, com to-

das as lojas abertas e o fluxo cotidiano das atividades ligadas ao comércio dos produ-

tos, das mercadorias e afins; 

 

b) Nós apresentaríamos após as atividades ligadas ao comércio, com todas as lojas com 

suas portas cerradas, com os corredores praticamente vazios, sem o fluxo normal dos 

consumidores pelos espaços daquela edificação, mas repleto de novos fluxos evidenci-

ados pela presença dos funcionários que trabalham no lugar durante o período noturno. 

 

Caso fosse nosso interesse que as apresentações ocorressem durante o dia, ou seja, com todo o 

comércio em funcionamento, teríamos alguns problemas técnicos, tais como:  

 

a) Teríamos dificuldade de compor os espaços de acordo com nossas necessidades, visto 

que durante o horário de venda os próprios comerciantes expõem seus produtos de 

forma singular na frente de suas lojas, fato que impediria ou dificultaria a instalação de 

elementos cenográficos nas fachadas ou mesmo no meio dos corredores;  

 

b) Devido às condições dadas pelo espaço, seria inviabilizada a possibilidade de proposi-

ção de uma iluminação com instrumentário teatral específico (inclusive para a criação 

e fluidez de atmosferas diferenciadas). De imediato, o espaço possui uma claridade 

excessiva do sol que entra através das claraboias instaladas no telhado de zinco. Além 

disso, há também a iluminação dos corredores via lâmpada incandescente, que perma-

nece acesa durante todo o período das vendas, para controle e segurança do comércio; 

 

c) As músicas e a sonoridade proposta para o espetáculo se contaminariam com todos os 

outros ruídos presentes no ambiente de comércio (vindo dos funcionários, dos turistas, 

dos transeuntes, etc.) e também advinda dos espaços ao redor (do fluxo das ruas, dos 

alarmes, das sirenes, etc.). Toda essa complexidade de fatores cria certo tumulto audi-

tivo que dificultaria muito o diálogo entre as personagens (não havia uso de microfo-

nes pelos atores) e consequentemente o entendimento das falas pelo público;  

 

d) Corríamos o risco de criar obstáculos ao fluxo dos consumidores que, uma vez não in-

teressados no espetáculo (por não ser um público única e exclusivamente presente em 
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função do espetáculo), reclamariam da apresentação e assim dificultariam nossas a-

ções cênicas;  

 

e) O mais preocupante: com a confusão gerada pela aglomeração de pessoas que acom-

panhariam as cenas pelos corredores poderíamos colaborar para possíveis furtos den-

tro das lojas.  

 

Por outro lado, caso as apresentações fossem realizadas no período noturno, sem o funciona-

mento das atividades ligadas ao comércio, teríamos exatamente o oposto sobre as questões 

técnicas mencionadas:  

 

a) As Composições Cenográficas criadas a partir das interferências sobre as lojas e no 

meio dos corredores poderiam ser realizadas sem impedimentos, pelo motivo das lojas 

se encontrarem fechadas;  

 

b) Sem a luz do sol através das claraboias e com a possibilidade de apagar a iluminação 

dos corredores do Mercado Central, poderíamos criar atmosferas diferenciadas pelo 

uso de iluminação teatral com instrumental específico, além da iluminação advinda do 

uso das velas;  

 

c) Os diálogos entre as personagens durante a encenação seria compreendido com mais 

clareza e as músicas e sonoridades propostas para o espetáculo seriam também melhor 

absorvidas pelo público
85

;  

 

d) Nossas ações estariam acompanhadas por um público presente em função do espetácu-

lo, o que, a princípio, manteria uma atenção constante;  

 

e) As cenas fluiriam de forma tranquila pelos corredores do Mercado e os comerciantes 

se sentiriam atraídos em apoiar nossas intervenções, visto que não colocaríamos suas 

mercadorias em risco e não prejudicaríamos suas vendas. 

                                                 
85

  Pela questão das músicas e das sonoridades, cabe-nos pontuar que mesmo no período noturno (com as ativi-

dades comerciais já interrompidas), ainda que em menor proporção se comparado ao período diurno, havia inter-

ferências da cidade, tais como seus roncos, seus zumbidos, seus alarmes e suas sirenes, fazendo com que o texto 

proferido pelos atores permanecesse imerso aos sons que envolviam o Mercado.   
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Diante disso, elegemos o período noturno como sendo o mais adequado aos nossos propósitos 

teatrais. 

 

Outro fator extremamente imprescindível na eleição do período noturno: a imensidão desérti-

ca do Mercado Central (IMAGEM 19 - PRANCHA XVII).  

 

O espaço durante à noite, com os corredores praticamente vazios, com as portas de metal fe-

chadas, trazia uma sensação de deserto que almejávamos construir cenicamente a partir da 

nossa releitura do conto de García Márquez, conforme pontua a diretora do espetáculo: 

 
O Mercado Central foi o espaço escolhido para a realização das apresenta-

ções, ele consiste num mercado diversificado e tradicional, como uma feira 

fechada com portões. A vastidão espacial do Mercado Central a (sic) noite, 

com as portas cinzentas e fechadas das lojas e seus corredores com pouca 

luminosidade, foi eleita com o intuito de remeter o espectador a um espaço 

desértico, situando o público na atmosfera do conto que passa pelo universo 

da solidão, da crueldade, do submundo e do contrabando, como também se 

relaciona com o fato do Mercado ser um espaço de venda e comércio, pois, 

como já dito, Erêndira é vendida pela avó como um produto, como objeto 

para a satisfação sexual dos seus clientes (FARIA, 2009, pp. 52-53). 

 

A condição primordial imposta à nossa equipe para o uso dos espaços internos do Mercado 

Central, era que fossem retirados ao final de cada sessão todos os materiais utilizados por nós, 

para que assim as atividades ligadas ao comércio pudessem fluir com tranquilidade no dia 

seguinte.  

 

E, de fato, essa foi nossa maior labuta. Com uma equipe reduzida e com a quantidade de deta-

lhes para orquestrar as composições de cada local, tivemos que ser bastante objetivos com a 

distribuição e o cumprimento das tarefas.  

 

Primeiramente, coube a mim entender não apenas as demandas da cenografia, dos figurinos, 

dos adereços e da maquiagem, como também aquelas oriundas da direção do espetáculo. 

 

Juntamente da escuta atenta a estas demandas, abria-se o diálogo aos demais artistas criado-

res, aos técnicos e aos atores. Essas demandas eram codificadas para possibilitar as devidas 

concretizações das ideias. Qual forma teria determinada Composição Cenográfica? Quais ma-

teriais eu usaria para construir os elementos cênicos? Como seria viabilizada a iluminação do 
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espetáculo que possibilitasse gerar uma atmosfera diferenciada ao conto? Quais as cores, as 

texturas, os pontos para estruturação? Enfim, como seria possível materializar os figurinos e a 

cenografia e ainda criar certa unidade ao conjunto? 

 

A possibilidade se efetivou, a princípio, através da decupagem do texto, ou seja, de esmiuçar 

cada detalhe, a fim de juntar as pistas mais importantes que se tornariam as chaves para a cri-

ação e a confecção dos elementos visuais do espetáculo. E, simultaneamente a isso, fazíamos 

a escuta do espaço, conhecíamos suas estruturas e suas pessoas, para que assim erguêssemos 

fisicamente todo imaginário que pudesse ser deflagrado a partir de nossas proposições.  

 

4.1.5. A ESCOLHA DAS INDICAÇÕES ESPACIAIS NO CONTO  

 

As "indicações cênicas", entendidas por Patrice Pavis (2011, p. 96) enquanto "rubricas",  e 

conhecidas também por "didascálias", visam apresentar a aparência e a constituição da ambi-

entação (o que por vezes inclui a cenografia) e também as características para o delineamento 

das personagens. 

 

Da mesma maneira, Anne Ubersfeld se refere às "didascálias" como sendo as ações que o 

dramaturgo deseja para a atuação: 

 
Os elementos essenciais da espacialidade para a construção do lugar cênico 

são extraídos das didascálias, que fornecem, como sabemos: a. indicações de 

lugar, mais ou menos precisas e detalhadas, conforme os textos; b. nomes 

das personagens (não esqueçamos de que fazem parte das didascálias) e, ao 

mesmo tempo, um certo modo de investimento do espaço (número, natureza, 

função das personagens); c. indicações de gestos e de marcação, às vezes ra-

ras ou inexistentes, mas que, se existem, permitem imaginar o modo de ocu-

pação do espaço (exemplo: "andando a passos largos", "agachando-se" ou 

"imóvel") (UBERSFELD, 2005, p. 92). 
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De acordo com Pavis, as "indicações cênicas" poderiam estar a favor da construção da 

encenação, quando os artistas envolvidos buscam seguir as sugestões indicadas pelo 

dramaturgo.  

a. Consideramos as indicações cênicas parte essencial do conjunto texto + 

indicações e fazemos delas um metatexto que sobredetermina o texto dos a-

tores e tem prioridade sobre ele. Mostramo-nos então "fiéis" ao autor respei-

tando-as na encenação e subordinando a elas a interpretação da peça: é uma 

maneira de aceitar como verdadeira a interpretação e a encenação que o 

dramaturgo sugere. As indicações cênicas são assim assimiladas a indicações 

de encenação, a uma "pré-notação" da futura encenação, a uma pré-

encenação (PAVIS, 2011, p. 207, grifo do autor). 

 

Contrariando a lógica de delineamento preciso diante da construção da cena através das indi-

cações do dramaturgo, Pavis (2011, p. 207) nos aponta uma possível "'traição' de uma certa 

'fidelidade'", que é quando ocorre uma distorção do que foi sugerido pelo autor do texto, re-

sultando na visualidade de uma construção cênica contrária ou distante daquela sugerida pelo 

dramaturgo.  

 

b. Inversamente, porém, quando se contesta o caráter primordial e metatex-

tual das indicações cênicas, pode-se ou ignorá-las, ou fazer o contrário do 

que elas propõem. Com isso, a encenação muitas vezes ganha em inventivi-

dade, e a nova luz do texto compensa facilmente a "traição" de uma certa 

"fidelidade" - ilusória, aliás - ao autor e a uma tradição teatral. Por vezes, 

mesmo, o encenador escolhe fazer com que elas sejam ditas por uma perso-

nagem ou uma voz em off ou ainda afixá-las num painel (BRECHT). Sua 

função não é mais metalinguística; passa a ser a de um material com que a 

gente tem o direito de jogar segundo sua própria leitura. Muitas vezes a en-

cenação não se sente mais vinculada ao que havia na mente do dramaturgo 

ao compor suas indicações cênicas. O encenador passou a ser o comentador 

do texto e das indicações cênicas; é o único depositário da metalinguagem 

crítica da obra (PAVIS, 2011, pp. 207- 208). 

 

Ao estudarmos o conto de García Márquez, identificamos quais seriam os lugares e/ou indica-

ções espaciais mais importantes propostas pelo autor. Ao nosso entendimento, este era o pri-

meiro passo necessário para que pudéssemos visualizar a possível materialização destes luga-

res para a encenação teatral, a fim de seguir suas observações ou mesmo ludibriar suas suges-

tões.  

 

Da mesma forma, conseguimos codificar as possíveis características das personagens a partir 

da leitura do texto, quando nosso trabalho de caracterização cênica também começava a ga-

nhar força, na lida com os figurinos e a maquiagem teatral. 
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Por se tratar de uma obra literária adaptada à encenação, as indicações espaciais foram evi-

denciadas livremente em todo texto, na voz do autor e também mencionadas nas falas das 

personagens. Várias das situações e espacialidades propostas pelo autor foram suprimidas 

pela diretora do espetáculo (Beatriz Campos Faria), na finalidade de se conseguir uma linha 

sucinta para o desenvolvimento cênico, que reduzisse a duração do espetáculo e também per-

mitisse o desenvolvimento dos fatos de forma clara ao espectador. A diretora nos diz que: 

 

A reorganização da narrativa se deu, principalmente, a partir dos cortes e dos 

acréscimos que foram feitos no texto literário e do reordenamento dos acon-

tecimentos. Neste movimento, personagens, espaços e acontecimentos foram 

excluídos, não só em função da duração do espetáculo, mas, principalmente, 

pela necessidade de organizar e condensar a narrativa, a fim de propiciar ao 

espectador clareza e entendimento do espetáculo (FARIA, 2009, p. 51). 

 

Desta forma, dentre todos os lugares mencionados no conto, ficaram somente os que para nós 

eram de suma importância para contar a estória de Erêndira:  

 

 A casa da Avó Desalmada; 

 A tenda do viúvo esquálido; 

 O meio do deserto;  

 A zona de contrabando; e 

 A "Barraca do Amor Errante".  

 

Estas cinco indicações espaciais extraídas do texto de García Márquez eram as pistas que de 

antemão nos guiariam para um segundo passo, que diz respeito ao mapeamento do Mercado 

Central e à identificação de cada ponto que seria destinado às cenas.  

 

4.1.6. A IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES NO MERCADO CENTRAL  

 

Para cada uma das indicações espaciais que foram selecionadas, nos foi confiada a tarefa de 

identificar um ponto dentro do Mercado Central, uma Estação, que viesse dinamizar a leitura 

visual e semântica do conto.  
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Nesta etapa, coube a mim entender qual a atmosfera pronunciada pelas "indicações cênicas" 

proferidas pelo autor e buscar conectá-las às múltiplas possibilidades de locais dentro do Mer-

cado Central. O objetivo era buscar aqueles que melhor representassem as atmosferas sugeri-

das ou que melhor pudessem ser orquestrados para dinamizar o conto. 

 

Além das características que dialogassem com a atmosfera do conto e/ou que oferecessem 

uma estrutura mais adequada, a escolha de cada ponto também foi pautada pelos questiona-

mentos sobre a receptividade: quais locais favoreciam a disposição do público/vivenciador em 

cada parada? Quais os melhores lugares e corredores para estabelecer os fluxos e o desloca-

mento de um local ao outro?  

 

A busca por identificar cada um destes pontos foi realizada em diálogo direto com a diretora 

do espetáculo (lembrando que ela também atuava enquanto atriz). Para que isso ocorresse, 

passamos longos períodos nos perdendo dentro do Mercado Central, a fim de conhecer cada 

detalhe das locações. Em cada esquina que cruzávamos era uma surpresa nova, novas possibi-

lidades.  

 

Existiram momentos que eu não sabia onde estava, se o corredor que passamos era melhor ou 

pior para o nosso fluxo cênico, se a frente de determinada loja condizia mais ou menos com as 

atmosferas que coletamos do conto de García Márquez. A cada desbravamento, a cada corre-

dor novo que se apresentava, surgiam novas ideias e novas propostas, das quais muitas se per-

deram durante os devaneios vivenciados. 

 

Como forma de sanar um pouco esta confusão, durante a continuidade das visitas ao Mercado 

Central, eu levei uma câmera fotográfica e registrei vários momentos da investigação espaci-

al. Foram registrados tanto os momentos de investigação no período diurno, quanto os mo-

mentos no período noturno, para os quais já sinalizamos anteriormente todos os fatores que 

condicionariam nossas apresentações. 

 

Após a longa investida em conhecer cada corredor e cada canto do Mercado Central e eleger-

mos o período noturno como nosso momento de trabalho, iniciamos a investigação de práticas 

corporais sobre os espaços investigados.  
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Eu seguia com um caderno de anotações e a câmera fotográfica, enquanto a atriz Beatriz 

Campos caminhava pelos corredores trajada com uma roupa que eu havia customizado, e que 

possivelmente seria a roupa-base para sua personagem, a "Avó Desalmada", ainda que sem 

maquiagem e sem a intenção final de interpretar. 

 

Em alguns destes momentos eu inclusive pedia para ela ficar imóvel, para eu conseguir regis-

trar com mais precisão a conexão do seu corpo com os elementos da arquitetura. 

 

Por fim, depois das práticas corporais chegamos finalmente a um possível mapeamento de 

cada uma das áreas destinadas. Estas seriam ressignificadas por nossas intervenções cênicas e 

pelos percursos para o deslocamento de uma Estação até a outra (IMAGEM 21 - PRANCHA 

XVIII).  

 

4.1.6.1. IDENTIFICAÇÃO DA PRIMEIRA ESTAÇÃO 

 

A primeira Estação foi destinada à entrada e à recepção do público (IMAGEM 23 - 

PRANCHA XIX).  

 

Por questões estratégicas elegemos a entrada do Mercado Central situada na esquina da Rua 

Curitiba com a Avenida Augusto de Lima (IMAGEM 22 - PRANCHA XIX), através do 

Portão 8. Normalmente este portão é o último a ser fechado quando o comércio encerra suas 

atividades, às dezessete horas.  

 

Na parte externa, existe uma câmera "olho vivo" monitorada pela Polícia Militar, que de certa 

forma traria mais segurança às pessoas que fossem chegando para assistir ao espetáculo às 

vinte horas.  

 

Como a entrada era gratuita, a produção do espetáculo distribuía as senhas uma hora antes. 

Um gesto bastante simbólico era agregado neste momento: a senha que cada pessoa recebia 

era um "olho-de-boi" que, segundo algumas tradições, trata-se de uma semente que traz boa 

sorte e espanta o mau olhado da pessoa que a carrega
86

. Assim, a referência da superstição e 

                                                 
86

 As sementes foram encontradas e adquiridas em uma loja do próprio Mercado Central. 
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do mau agouro presentes no conto de García Márquez, já se fazia evidenciada desde a recep-

ção do público.  

 

4.1.6.2. IDENTIFICAÇÃO DA SEGUNDA ESTAÇÃO 

 

A segunda Estação foi destinada à "Casa da Avó Desalmada".  

 

Um lugar bastante interessante que encontramos para esta Estação foi o espaço aonde se situa 

ainda hoje a "Loja do Nem" (IMAGEM 24 - PRANCHA XX), na qual são vendidos acessó-

rios de utilidade doméstica e panelas.  

 

A loja está localizada em frente a um entroncamento de três corredores. Na parte de fora de 

sua fachada, sobre a porta, ficam dependurados vários modelos de caçarolas grandes de alu-

mínio e apetrechos domésticos de metal, que inclusive permaneciam dependurados na fachada 

após o encerramento do período de vendas e o fechamento da loja (IMAGEM 25 - 

PRANCHA XX). 

 

Nesta Estação a personagem Erêndira cumpria com exaustão as tarefas domésticas submetidas 

a ela. O local é onde ocorre o incêndio provocado acidentalmente pela menina. O clima pro-

porcionado pelas caçarolas dependuradas, associado à boa distribuição de nosso público pelo 

entroncamento dos três corredores e, ainda, pela proximidade da primeira Estação, nos fez 

eleger este ponto para a composição da "Casa da Avó Desalmada". 

 

4.1.6.3. IDENTIFICAÇÃO DA TERCEIRA ESTAÇÃO 

 

A terceira Estação correspondia à "Tenda do Viúvo Esquálido" (IMAGEM 28 - PRANCHA 

XXII), local destinado à cena em que Erêndira é levada pela sua avó para se prostituir pela 

primeira vez para um homem que, de acordo com Márquez (1972, p. 100), tratava-se de "um 

viúvo esquálido e novo, muito conhecido no deserto porque pagava a virgindade a um bom 

preço".  
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No conto de García Márquez a tenda do viúvo estava localizada no fundo de um quintal aban-

donado e chovia muito no momento do estupro da jovem menina. A princípio, nos interessava 

a utilização de água nesta cena. Qualquer lugar ou corredor poderia ser usado, pois todo o 

piso do Mercado Central é apropriado para receber água. 

 

Escolhemos uma encruzilhada localizada em um dos maiores corredores do Mercado Central, 

que transmitia uma sensação de infinito, de vazio e de medo. Ao seguir por este corredor, 

chegava-se na próxima parada, eleita para a quarta Estação: o "meio do deserto".   

 

4.1.6.4. IDENTIFICAÇÃO DA QUARTA ESTAÇÃO 

 

A quarta Estação estaria destinada ao "meio do deserto", aonde o "Homem do Correio" fazia 

uma breve pausa e contava das proximidades com a "Zona de Contrabando" (IMAGEM 31 - 

PRANCHA XXIII). 

 

Elegemos a encruzilhada que correspondia ao Centro do Mercado Central, que, sem dúvidas, 

é a que transmite maior sensação desértica no período noturno. Por conter os dois maiores 

corredores e suas inúmeras carreiras de portas metálicas fechadas, quanto mais nos aproxi-

mamos do centro desta encruzilhada, maior é a sensação de suspense, que se acentua na me-

dida em que a intensidade da iluminação diminui nesse ponto específico. À noite, neste ponto, 

dá medo! 

 

4.1.6.5. IDENTIFICAÇÃO DA QUINTA ESTAÇÃO 

 

A quinta Estação correspondia à entrada da "Barraca do Amor Errante" (IMAGEM 36- 

PRANCHA XXVI)
87

, lugar construído pela Avó na "Zona de Contrabando", longe do povo-

ado, na busca por angariar fundos através da prostituição de sua neta.  

 

Nesta Estação, a Avó bem vestida e maquiada – como nas noites maravilhosas de sua juven-

tude (com joias, batom, roupas suntuosas de tecidos nobres florais) – organizava a fila en-

                                                 
87

 Os respectivos desenhos para estudos da entrada da "Barraca do Amor Errante" podem ser visitados através 

das imagens: (IMAGEM 32) e (IMAGEM 33) - PRANCHA XXIV,  (IMAGEM 34 - PRANCHA XXV) e 

(IMAGEM 35- PRANCHA XXVI). 
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quanto ostentava um leque feito de penas de faisão prata – homens para um lado e mulheres 

para o outro – e trazia para à frente as pessoas que achava serem as mais importantes entre a 

multidão: prefeito, senadores, militares, contrabandistas (todas elas comuns, tiradas do meio 

do público/vivenciador).   

A entrada da "Barraca do Amor Errante", foi pensada para ser composta em um corredor do 

mercado que possuía ao alto e na perpendicular um passadiço de metal que interligava dois 

pontos do estacionamento no piso superior. 

 

A estrutura do passadiço foi fundamental para a composição desta Estação, visto que a ideia 

era colocar Erêndira ao alto e transformar sua saia na própria entrada da "Barraca do Amor 

Errante". Assim, seriam alojados os tecidos que fariam a ilusão de ser a continuidade da saia 

de Erêndira e que ornamentariam a entrada da barraca. 

 

Após anunciar a "Barraca do amor Errante" e a possível condição de fazer amor com Erêndi-

ra, a Avó convidava seus clientes para adentrarem.  

 

Na sequência escolhemos dois corredores mal iluminados para fazer a transição desta Estação 

até à ultima, quando seria transmitido o restante da estória. Esta escolha se deu para novamen-

te criar um clima de suspense sobre os próximos fatos, quando o público, enfim, não fazia a 

menor ideia de onde estava e pra onde iria ser levado. 

 

4.1.6.6. IDENTIFICAÇÃO DA SEXTA ESTAÇÃO 

 

A sexta e última Estação destinada ao interior da "Barraca do Amor Errante", foi desenvolvi-

da em outra encruzilhada de corredores do Mercado, mas desta vez utilizando um formato de 

"L". Neste lugar era promovida a prostituição de Erêndira, ao embalo de canções tocadas por 

músicos contratados pela Avó (IMAGEM 42 - PRANCHA XXX).  

 

Nesta mesma Estação ainda aconteciam vários episódios, como o "Concurso de Galopeira"; o 

encontro de Erêndira com Ulisses; a primeira tentativa de fuga de Erêndira; a primeira inves-

tida de Ulisses em matar a Avó através de um bolo envenenado; a segunda tentativa de Ulis-

ses para o feito da morte da Avó através do estouro do piano; além do final da estória. 
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Nesta Estação o público/vivenciador permanecia até o fim do espetáculo, quando, finalmente, 

Ulisses matava a Avó através de facadas e, enfim, Erêndira se libertava e fugia através do 

deserto, em busca do mar.  

 

4.1.7. A COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA EM CADA ESTAÇÃO 

 

Juntamente da escolha dos espaços dentro do mercado para o desenvolvimento de cada Esta-

ção, eu buscava desenhar possíveis estruturas cenográficas que fariam parte da composição de 

cada ponto, além de levantar quais possíveis métodos e técnicas seriam utilizados na edifica-

ção dos lugares para as cenas dentro do Mercado Central.  

 

O Mercado Central de Belo Horizonte possui muitas interferências visuais, mesmo quando as 

portas das lojas estão fechadas. Além das placas indicando o nome de cada loja, existem ainda 

as sinalizações sobre alguns pontos específicos da edificação, como a indicação dos elevado-

res e dos pontos do estacionamento. Há também placas com a finalidade de orientar os visi-

tantes e turistas, informando-os sobre a saída para as ruas e as avenidas que circundam o edi-

fício. 

 

Constam também inúmeros produtos dependurados sobre e ao alto das fachadas de muitas das 

lojas como panelas de alumínio, cestos de vime, baldes de plástico, dentre outros; num misto 

entre exposição pra serem vendidos e estoque à vista.  

 

Devido a nossa estadia ser no mês de junho, haviam sido instaladas pela direção do mercado 

várias fileiras de bandeirinhas coloridas para decoração de festas juninas.  

 

Nosso tempo de montagem e desmontagem das estruturas cenográficas era bastante curto. 

Este foi um dos principais motivos da decisão que tomamos: interferir o mínimo nas sinaliza-

ções e nas intervenções que a direção do mercado já havia realizado. Nenhuma das placas foi 

tampada e nenhuns dos produtos dependurados no alto das fachadas das lojas foram removi-

dos. Assim, todas as interferências visuais que seriam promovidas por nossa equipe estariam 
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instaladas sobre os elementos da arquitetura, sem interferências diretas que modificassem ou 

danificassem suas estruturas
88

. 

 

Além do mais, nossa intenção não era apenas contar ao público a estória de Erêndira, mas 

também criar zonas de conflito entre o conto encenado e a própria condição de estar no espa-

ço do Mercado Central no período noturno. Tínhamos em mente que aquele espaço era o de-

serto, com a "Casa da Avó Desalmada", a "Tenda do Viúvo Esquálido", a "Zona de Contra-

bando" e a "Barraca do Amor Errante", mas também era o Mercado Central da cidade de Belo 

Horizonte, com a "Loja do Nem", a "Loja do Rei da Mandioca", a área de venda de animais, 

que, mesmo ressignificado, proporcionava certo distanciamento ao nosso públi-

co/vivenciador
89

. 

 

4.1.7.1. BASES PARA A CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS VISUAIS 

 

No caso das nossas intervenções no Mercado Central, partimos da premissa de que toda parte 

visual do espetáculo, tanto os figurinos e os objetos, quanto os elementos cenográficos, sur-

gissem de referências que remetessem à ideia de "Barroco Colombiano", por uma imediata 

referência da origem do autor e do conto.  

 

A escolha por esse viés também foi feita pela possibilidade de dialogar com a abundância de 

elementos decorativos (em certo ponto até exagerada), a exploração dos contrastes, das cores 

e da inserção de elementos naturais de origem indígena, presentes nas regiões da Colômbia.  

 

Interessava-nos também, que a concretização dos planos visuais e da caracterização cênica do 

nosso espetáculo fosse regada pela ostentação, quando um certo apelo pelo excesso tornasse 

visível o mau gosto e a decadência da personagem "Avó Desalmada".  

 
 

                                                 
88

 Aqui fazemos referência ao nosso estudo acerca do dressing, no que tange às questões de aproximação da 

Composição Cenográfica ao Palimpsesto. 

89
 Já neste ponto nos interessa fazer a ponte com os apontamentos que fizemos na página 60 da nossa dissertação, 

referente à apropriação do próprio espaço/tempo simbólicos inerentes a um lugar, que vimos através de Certeau 

(2014), e o jogo da coexistência dos objetos inertes com o novo fluxo que se instaura em um espaço, que vimos 

através de Santos (2012).  
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As  indicações  espaciais  e  as  descrições  dos  ambientes  presentes  no  

conto  de  García Márquez funcionaram como estimuladores para a criação 

da cena teatral como, por exemplo, a informação de que a alcova era “arru-

mada com um gosto exagerado e um pouco absurdo, como toda a casa” 

(MÁRQUEZ, 1972, p. 94), foi determinante para o primeiro aspecto privile-

giado na composição visual da cena, que é a opulência decadente presente na 

casa da avó. Assim, objetos antigos e de valor, como a “poltrona que tinha a 

base e a estirpe de um trono” (p. 95), os numerosos relógios, o “báculo que 

parecia de bispo” (p. 94), as colunas gregas e o sino dourado, foram levados 

para a cena como representantes  desta  opulência,  emprestando  aos  obje-

tos  e  figurinos  uma  aparência exagerada e de mau gosto, como nas sobre-

posições de roupas floridas que a avó veste e nas flores artificiais que deco-

ram sua casa (FARIA, 2009, p.52). 

 

Pesquisamos infindas referências iconográficas que se relacionavam a este imaginário colori-

do e rebuscado, quando para além da Colômbia, ampliamos nossas buscas por referenciais 

latino-americanos. Além do mais, outras referências surgiram pela pesquisa das questões que 

circundam "a infância roubada", devido aos maus tratos ou aos abusos à crianças e adolescen-

tes. A partir desse múltiplo banco de registros, iniciou minha tarefa de selecionar nas imagens 

algumas pistas que pudessem ser direcionadas para o delineamento dos figurinos, dos objetos 

cênicos e também das Composições Cenográficas. 

 

O primeiro referencial imagético da nossa pesquisa surgiu através da pintora mexicana Frida 

Kahlo (IMAGEM 16 - PRANCHA XV). As imagens que coletamos, advindas não só da 

matriz poética de suas obras artísticas, mas também relativas aos costumes da artista (o seu 

modo de vestir, a decoração de sua casa e de seu atelier, etc.), se interligavam completamente 

ao imaginário que nos era necessário. 

 

Outro referencial iconográfico que esteve bastante presente em nossas pesquisas foram as 

imagens do trabalho da artista francesa Irina Ionesco, devido a atmosfera de suas fotografias. 

Ela retrata mulheres seminuas, com acessórios de luxo, flores artificiais, caveiras e espelhos, 

onde o erotismo dos corpos desnudos e a elegância dos objetos utilizados são contrastados 

com a efemeridade da vida, com forte atmosfera, similar àquela presente nas obras denomina-

das como naturezas mortas.  

 

O que mais nos chamou a atenção no trabalho de Irina, foi uma série de fotografias que ela fez 

de sua filha, Eva Ionesco, dos quatro aos doze anos de idade da menina, entre as décadas de 

1970 e 80. Estas imagens fizeram parte da exposição "Eloge de ma Fille" ("Louvada seja mi-



113 

na filha"). Nas fotos Eva é colocada para posar com roupas luxuosas de mulheres adultas e em 

condições de seminudez. As fotografias são bastante impactantes, pois colocam a criança em 

uma situação bastante delicada, aspecto que nos trazia de súbito às imagens da personagem 

Erêndira e sua infância turbulenta (IMAGEM 13 - PRANCHA XII), (IMAGEM 14 - 

PRANCHA XIII) e (IMAGEM 15 - PRANCHA XIV).  

 

Além deste referencial imagético, foram realizados vários garimpos de objetos e coisas que de 

certa forma remetessem ao mau gosto e à ostentação, para enfim serem inseridos na cenogra-

fia de cada Estação. 

 

Como exemplos destes objetos garimpados, temos as duas colunas gregas de gesso, as penei-

ras de vime, os relógios, os candelabros para uso com velas, a carranca, as flores artificiais e 

as roupas que fazem parte da "Casa da Avó Desalmada". Tais objetos foram encontrados nas 

casas dos atores e também nos baús com acervos de objetos e figurinos que possuo.   

 

Durante as próprias visitas ao Mercado Central (no início da investigação espacial - durante o 

dia, com as lojas abertas), também buscávamos relacionar os objetos e as coisas que ali en-

contrávamos, com as questões acerca do colorido latino-americano. Além disso, nos atentá-

vamos também às questões relativas à superstição extraídas do conto de García Márquez. Di-

ante disso, saímos à procura de objetos que pudessem ser trazidos para a cena, a fim de que 

remetessem a este universo suscitado pelo texto. 

 

Assim, uma loja que possuía um colorido exagerado emanado por flores, uma loja com arti-

gos exotéricos, as casas com chás naturais, eram "invadidas" durante o horário de comércio 

para percebermos juntos o que poderia ser trazido para dentro do nosso conto. 

 

As senhas que eram distribuídas meia hora antes aos espectadores, o olho-de-boi (uma semen-

te que traz boa sorte e afasta o mau agouro das pessoas que a carrega), foi encontrada durante 

estes garimpos, numa loja com uma atmosfera repleta de crendices e superstições, na qual são 

vendidas cabeças de boi, crânios de boi e de bode, chifres, cabrestos, rédeas e outras parafer-

nálias ligadas ao universo rural. Ali também eram vendidos amuletos feitos a partir dos pés de 

coelhos e sementes que espantam o mau olhado, daí vem o nosso achado.  
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Já durante as investigações no período noturno, notamos que os elementos visuais do espetá-

culo seriam também os objetos e materiais que ficavam diante das lojas ao fecharem suas por-

tas, através da apropriação simbólica, espacial e temporal destes elementos.  

 

Desta forma, percebíamos que os objetos que vieram de um tempo passado, mesmo que de-

pendurados sobre as lojas, coexistiam simultaneamente aos fluxos cênicos que instaurávamos 

no Mercado Central e eram estranhamente "despertados", ganhando novos sentidos diante do 

fato de permanecerem em cena
90

.  

 

A fim de exemplificar este fato, recorremos novamente à Composição Cenográfica que foi 

articulada para a Segunda Estação. Esta Estação correspondia a "Casa da Avó Desalmada" e 

foi articulada sobreposta à "Loja do Nem". O conjunto de caçarolas e utensílios domésticos de 

metal que ficavam sobre a fachada da loja permanecia em cena e se mesclava ao lugar que 

produzimos através da Composição Cenográfica. Desta forma, era gerada simultaneamente a 

coexistência de temporalidades diversas, devido à apropriação do espaço/tempo do lugar de 

onde estes utensílios vieram, com a nova articulação do tempo pelo uso do espaço através da 

cena teatral.  

 

4.1.7.2. A COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA DA PRIMEIRA ESTAÇÃO 

 A Recepção do Público – Portão 8: Rua Curitiba com Av. Augusto de Lima 

 

Nesta Estação não houve interferências e nem inserções de elementos para a composição da 

cenografia, tampouco alterações da iluminação já existente no Mercado Central, composta por 

lâmpadas fluorescentes. A própria estrutura do mercado e os produtos sobrepostos sobre as 

lojas cumpriam com a finalidade cenográfica. 

                                                 
90

 Novamente contamos com os apontamentos de Certeau (2014, p.185) sobre o "despertar de objetos inertes", e 

também os estudos de Santos (2012) sobre a transformação da natureza de um objeto pela coexistência das for-

mas, num jogo através da simultaneidade de sucessão de eventos. 
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4.1.7.3. A COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA DA SEGUNDA ESTAÇÃO 

 "Casa da Avó Desalmada" - "Loja do Nem" 

 
Quando acabou de banhá-la, levou a avó ao quarto. Era tão gorda que só ca-

minhava apoiada no ombro da neta, ou em um báculo que parecia de bispo 

[...]. Na alcova, arrumada com um gosto exagerado e um pouco absurdo, 

como toda a casa, Erêndira precisou de duas horas mais para arranjar a avó. 

Desembaraçou-lhe o cabelo fio por fio, perfumou-o e o penteou, pôs-lhe um 

vestido de flores equatoriais, empoou-lhe o rosto com pó-de-arroz, pintou-

lhe os lábios com batom, as faces com ruge, as pálpebras com almíscar e as 

unhas com esmalte vermelho, e quando a teve emperiquitada como uma bo-

neca de tamanho maior que o humano, levou-a a um jardim artificial de 

flores quentes como as do vestido, sentou-a em uma poltrona que tinha a 

base e a estirpe de um trono, e a deixou escutando os discos velozes do 

gramofone de corneta
91

 (MÁRQUEZ, 1972, pp. 94-95). 

 

A "Loja do Nem" possui duas portas de enrolar, feitas de aço galvanizado. Entre as duas por-

tas existe uma parte fixa do mesmo material, com cerca de cem centímetros de largura, desti-

nada a dar suporte para cada porta durante sua abertura. Ambas as portas permaneciam fecha-

das durante as apresentações, o que conferia ao conjunto uma impressão de ser uma parede de 

metal. As panelas e objetos que estavam em baixo da placa com o enunciado da loja permane-

ciam em cena. Em frente à loja havia um espaço amplo, em formato de "Y", pelo encontro de 

três corredores.  

 

Nesta Estação, além das condicionantes estruturais evidenciadas, completamos a sua compo-

sição pela inserção de alguns objetos e alguns materiais. Para isso, partimos das indicações do 

autor, mesmo que de forma bastante peculiar à nossa subjetividade, não seguindo ao pé da 

letra a ambiência que Márquez havia descrito.  

 

Outros objetos e materiais que também compunham o espaço surgiram da necessidade primei-

ra de composição das personagens e de suas características, juntamente das duas atrizes. Ao 

final de nossas observações e acordos, coube a mim escolher, criar e/ou construir estes objetos 

e estes materiais.  

 

 

                                                 
91

 Neste trecho percebemos presente algumas indicações espaciais dadas pelo autor no que tange a constituição 

do ambiente da Casa da Avó e ainda algumas das ações diárias de Erêndira. Os grifos são nossos. 
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Nesta Estação promovemos a seguinte composição: 

 

A. Sobre as duas portas foram disponibilizados os seguintes materiais:  

 

a) Do lado direito da parede de metal foram instalados seis relógios de parede, cinco em 

pleno funcionamento e um estragado.  

  

Erêndira se ocupou com varrer a casa, que era escura e pintada sem arte, 

com móveis disparatados e estátuas de césares inventados, e lustres de pin-

gentes e anjos de alabastro, e um piano de verniz doirado, e numerosos reló-

gios de formas e medidas imprevisíveis [...]. Só para dar corda e acertar os 

relógios, Erêndira precisava de seis horas (MÁRQUEZ, 1972, pp. 95-96). 

 

b) Abaixo dos relógios foi colocado um toca-discos antigo de cor avermelhada e algu-

mas bolachas de vinil também antigas, pois, segundo Márquez (1972, p. 95), era co-

mum a Avó deleitar-se com a música de "discos velozes do gramofone de corneta". 

O toca-discos era usado em cena por "Erêndira", colocava um vinil pra tocar. 

 

c) Do lado oposto à instalação dos relógios, na porta da lateral esquerda, foram depen-

durados alguns tecidos e alguns vestidos, das mais diversas estampas, cores e textu-

ras, enfileirados através dos ganchos que nos foram emprestados e que dependura-

vam as panelas na frente da loja. De lá vinham às roupas que Erêndira vestia em sua 

Avó e também as roupas que seriam utilizadas para vesti-la nas próximas Estações. 

A distribuição dos tecidos era criteriosa, todos verticalizados e com suas cores caute-

losamente ordenadas, a fim de gerar um campo visual dinâmico.  

 

d) Por sobre esta camada de tecidos se encontrava um espanador gigante, feito de ma-

deira e penas de avestruz, que também compunha o espaço, mas que era utilizado 

constantemente por Erêndira nesta Estação. O espanador surgiu a partir de mais uma 

releitura da indicação proposta pelo autor: 

 

Tinha no pátio uma cisterna para armazenar, durante muitos anos, a água 

trazida a lombo de índio, de mananciais remotos, e preso a uma argola da 

cisterna, um avestruz raquítico, o único animal de penas que pode sobreviver 

aquele clima malvado (MÁRQUEZ, 1972, p. 95). 
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e) Abaixo da fila de tecidos, no chão, foram encostadas duas peneiras de vime, como 

referência direta da influência cultural indígena no conto;  

 

f) Entre as duas portas, na altura da cabeça das atrizes, foram anexados dois candela-

bros de teto, feitos de metal, antigos e enferrujados, adaptados à parede por mãos 

francesas do mesmo material, ambos sustentavam uma vela acesa cada um. As velas 

conferiam a primeira atmosfera nesta Estação: um ar escuro e sombrio, bastante dife-

rente da iluminação da Primeira Estação e dos corredores que faziam a passagem en-

tre as duas Estações.  

 

B. Bem no centro do espaço foi colocado o trono da avó, que eu construí a partir da madeira 

torneada de cabeceiras de camas antigas que encontrei na rua. O trono possuía um forma-

to triangular e para cada extremidade havia um pé para sua sustentação, com as pontas 

das madeiras torneadas evidenciadas verticalmente em cada um dos prolongamentos dos 

pés.  

 

Por debaixo do trono havia um tapete de chão bordado com estampas em vermelho, ama-

relo, azul e preto, referência direta às cores predominantes da cultura colombiana. 

No chão, ao lado direito do trono, por sobre o tapete, foi colocada uma carranca grande 

de madeira (como referência associada às questões supersticiosas), e do lado oposto, 

também em cima do tapete, ficava uma moringa de cerâmica com um leque feito de pe-

nas de um faisão prata.  

 

O leque surgiu através de uma indicação de Márquez (1972, p. 98): "pegou um leque de 

penas e começou a abanar a implacável matrona, que lhe ditava o rol noturno de ordens 

enquanto mergulhava no sono". Através desta indicação do autor, notamos que era neces-

sária a presença de um flabelo (leque grande feito de penas, de origem etrusca), o que de 

imediato foi inviabilizado, pois acabaria por dificultar o andamento das outras ações já 

realizadas pelas duas atrizes em cena. A partir destas questões, ficou claro na minha ca-

beça que eu precisava construir um leque pequeno feito de penas, que indicasse uma certa 

elegância e ao mesmo tempo um mau gosto da personagem "Avó Desalmada". Todavia, 

surgia a pergunta: onde conseguir as penas para construir o leque? No próprio Mercado 

Central, pensei. Daí começou mais uma busca, desta vez na área destinada à venda de bi-
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chos domésticos e exóticos. Esta área é composta por várias gaiolas de animais amontoa-

das, que inconscientemente disputam dia após dia a atenção dos passantes, para serem 

comprados e enfim libertos dos apertados cativeiros. Numa das andanças por estas lojas, 

perguntei a uma das vendedoras se ela tinha penas de animais para me vender. A senhora 

com o semblante fechado, entrou em silêncio na loja e ao retornar do fundo das gaiolas 

mal cheirosas me trouxe uma sacola transparente, com todas as penas de um faisão real 

prata que, segundo ela, havia falecido na semana anterior. Diante daquele fato não hesitei 

em comprar o pacote de penas brancas, quase prateadas, rajadas com delicadas listras ne-

gras, que se tornou então a cobertura do leque que a Avó empunharia em sua trajetória 

pelo deserto (IMAGEM 37 - PRANCHA XXVII). 

 

C. Na área externa ao tapete foram inseridas duas colunas gregas de gesso, com capitel em 

estilo jônico (uma de cada lado). Sobre estas pequenas colunas colocamos um arranjo de 

flores artificiais bastante coloridas. Apesar desta inserção não possuir diretamente cone-

xão às "indicações cênicas" de García Márquez, a inclusão destes objetos se conectava à 

atmosfera sugerida no conto e fortaleciam o aparente mau gosto da Avó.   

 

4.1.7.4. A COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA DA TERCEIRA ESTAÇÃO 

 "A ENCRUZILHADA VERMELHA - TENDA DO VIÚVO ESQUÁLIDO"- ENCRUZILHADA 

DE CORREDORES 

— "Minha pobre pequena" – suspirou. – "Você não terá vida suficiente pra 

pagar este prejuízo". Começou a pagá-lo nesse mesmo dia, debaixo do es-

trondo da chuva, quando a levou ao tendeiro do povoado, um viúvo esquáli-

do e novo, muito conhecido no deserto porque pagava a virgindade a bom 

preço. Diante da impávida expectativa da avó, o viúvo examinou Erêndira 

com uma austeridade científica: considerou a rijeza de suas coxas, o tama-

nho de seus seios, o diâmetro de seus quadris. Não disse uma palavra en-

quanto não calculou o seu valor.  

Fala da Avó de Erêndira e indicações do autor
92

. 

 

Para a terceira Estação vislumbramos trazer água para a cena. Uma chuva ou barulhos de go-

tas de água. Na ocasião, os galhos enormes de um pé de manga que haviam sido cortados do 

quintal da minha casa já se encontravam secos. Quando chovia sobre estes galhos fazia um 

barulho bastante curioso. Ocorreu, então, a ideia de levá-los para o Mercado Central e ao alto, 

                                                 
92

 (MÁRQUEZ, 1972, p. 100). 
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por cima destes galhos, dependurar baldes com pequenos furos e cheios de água, para que, 

lentamente, as gotas proporcionassem uma chuva sobre as folhas secas.  

 

Compramos 14 baldes. Inseri os furos em cada um. Fizemos os testes com a água e o resulta-

do foi positivo. Nossa Estação seria composta por galhos secos de pé de manga e baldes gote-

jando água e içados sobre os corredores. Era possível imaginar as pessoas passando por entre 

as ramagens molhadas, para ao fim da cena seguirem para a próxima Estação. 

 

Ocorre que para a execução desta ideia, teríamos que ser "super" sincronizados, pois os baldes 

deveriam ser cheios de água no momento em que aconteciam as cenas da estação anterior. 

Caso o fizéssemos no início do espetáculo, não restaria mais água quando o público chegasse 

nesta Estação. 

 

Durante os ensaios percebemos que utilizar as próprias estruturas do Mercado Central era 

melhor que tumultuar os corredores com galhos secos e baldes dependurados. Assim, prati-

camente não houve investida na inserção de materiais. Foi inserido na encruzilhada apenas 

um caixote feito de madeira, de transportar frutas, aonde a Avó se assentava para fazer as con-

tas do tempo que levaria para recuperar sua fortuna através da prostituição de sua neta. 

 

As próprias portas de metal galvanizado das lojas, todas fechadas, tornaram-se elementos da 

encenação e proporcionavam uma sonoridade agressiva, que pontuava a cena da perda de vir-

gindade de Erêndira durante sua tentativa de fuga do estupro (IMAGEM 29- PRANCHA 

XXII).  

 

Uma tonalidade de avermelhado intenso foi acrescida pelo uso de dois refletores de modelo 

Set Light e ainda pela veladura das lâmpadas fosforescentes do Mercado, feita através do uso 

de papel celofane também na cor vermelha. Esta cor, sugerida pela equipe de iluminação, con-

feria ao espaço uma atmosfera completamente diferente das vivenciadas anteriormente. 
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4.1.7.5. A COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA DA QUARTA ESTAÇÃO 

 "O MEIO DO DESERTO" – CENTRO DO MERCADO CENTRAL 

 

Seguindo o corredor chegávamos ao ponto central de encontro dos dois principais corredores 

do Mercado Central. Nesta Estação – um lugar bastante escuro – era realizada uma breve pa-

rada. Ali, o público estava imerso no "Meio do Deserto".  

 

Como uma das fortes vertentes do conto de Erêndira é a superstição e o mau agouro, neste 

lugar foram dispostas velas acesas em cada canto da encruzilhada, uma referência imediata às 

oferendas (Ebós) destinados a Exu, ou os famosos  "despachos", como é conhecido  pelos 

umbandistas.  

 

4.1.7.6. A COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA DA QUINTA ESTAÇÃO 

 "SERPENTE DE VÉRTEBRAS HUMANAS" - CORREDOR COM PASSADIÇO SUPERIOR 

— Depois que elas saíram pelo deserto, a Avó montou uma barraca. Ficou 

famosa, conhecida como a "Barraca do Amor Errante". Depois de um tempo 

dizem que a menina até "panhou" gosto pela coisa. A barraca era tão famosa 

que tinha uma fila enorme de tudo quanto é raça e classe. A fila era tão gran-

de que até parecia uma serpente de vértebras humanas.93 

 

A quinta Estação foi em boa parte composta por tecidos e pela expressividade destes materi-

ais, denotada pela respectiva apresentação suntuosa.  

 

A imagem que serviu de inspiração para a Composição Cenográfica relativa à entrada da 

"Barraca do Amor Errante", foi a ilustração do artista Carybé, feita para a capa da 6ª Edição 

do livro de García Márquez (IMAGEM 12 - PRANCHA X).  

 

Ao centro da ilustração, de forma "arreganhada" ao leitor, existe uma jovem de traços ame-

ríndios, amarrada por cordas nas extremidades de seus membros e que possui na altura de sua 

pélvis uma imensa borboleta colorida. Após absorver a imagem, eu comecei a delinear os 

                                                 
93

 Fala da personagem "Homem do Correio", da adaptação do conto por nós realizada, que era proferida entre a 

passagem da Quarta para a Quinta Estação. 
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possíveis desenhos da entrada da "Barraca do Amor Errante" e na sequência escolhi os tecidos 

que fariam parte da composição.  

 

De posse destes desenhos, foi a vez de enfrentar as lojas de tecidos para escolher as texturas, 

as cores e os preços mais acessíveis. Por sorte, encontrei uma loja na Rua Goitacazes (em 

Belo Horizonte) que possuía um saldo generoso de tecidos que teriam vindo de uma outra loja 

que havia falido e fechado suas portas.  

 

Um dos tecidos utilizados foi o "Devoré" (ou Bournot), que parece muito com o "Veludo Mo-

lhado", mas possui partes em que os pelos e as fibras do tecido são eliminados por um proces-

so químico e produz assim transparências, ao passo que também são formados desenhos com 

as áreas em relevo não submetidas a este processo químico. No caso, o tecido escolhido tinha 

desenho de rosas e era vermelho (IMAGEM 40 - PRANCHA XXVIII). Utilizamos também 

uma "Cambraia" de cor preta, vermelha e amarela (estampada com grafismos geométricos 

semelhantes a grafismos indígenas) e um veludo dourado. A apresentação final era uma imen-

sa cortina majestosa que escondia um espetáculo a ser revelado (IMAGEM 36 - PRANCHA 

XXVI).  

 

Ao centro do corredor escolhido para essa Estação, estava a Avó no controle da entrada da 

"Barraca do Amor Errante". Abanando o seu leque de penas, a personagem permanecia assen-

tada sobre uma cadeira de madeira com forro em tecido estampado dourado e vermelho e que 

abrigava embaixo uma caixa de metal com os ossos dos Amadís. (IMAGEM 39 - 

PRANCHA XXVIII).  

 

Por detrás da Avó, da base do chão até o alto, estava a imensa cortina majestosa, que utilizava 

como suporte o passadiço que cortava o corredor na perpendicular e as portas de metal das 

lojas que ficavam nas laterais (IMAGEM 38 - PRANCHA XXVII). 

 

No topo deste passadiço encontrava-se Erêndira, de modo que seu vestido vermelho se conec-

tava com os tecidos da cortina e se tornava um imenso vestido com uma fenda ao meio: a en-

trada da "Barraca do Amor Errante" e, metaforicamente, a entrada das pessoas em seu próprio 

corpo. 
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O público adentrava a "Barraca do Amor Errante" e percorria um trecho de corredores em 

formato de "L".  

 

Após o entroncamento, como forma de prosseguir o diálogo com as questões do conto relati-

vas à superstição, eu instalei uma escada que ficava aberta no centro do corredor. De duas 

uma: ou a pessoa passava por debaixo da escada (e algumas pessoas passavam sem proble-

mas) ou a pessoa passava pelo pequeno vão entre a parte de fora da escada e a porta da loja. 

Era curioso ver a considerável interrupção do fluxo cênico, com quase a totalidade das pesso-

as em fila andando pelo cantinho, a fim de evitar passar por debaixo da escada e assim atrair a 

má sorte.  

   

4.1.7.7. A COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA DA  SEXTA ESTAÇÃO 

 "A BARRACA DO AMOR ERRANTE" - PROXIMIDADES DO ELEVADOR II 

 

O público chegava nesta Estação por intermédio dos músicos contratados pela personagem 

"Avó Desalmada", interpretados pelos atores Luiz Rocha, Vinícius Albricker e pela atriz Pris-

cilla Cler, e eram recebidos por "hostess asiáticos" que serviam cachaça em meio à balbúrdia.  

Erêndira se encontrava na quina de encontro de dois corredores, completamente transformada 

visualmente, bastante diferente da Erêndira vestida de azul claro e amarelo do início do espe-

táculo. A jovem estava com uma maquiagem laranja e amarela sobre os olhos, com cílios pin-

tados grosseiramente sobre as bochechas e com o cabelo solto
94

. Ela trajava uma camisa preta, 

com babados e detalhes em amarelo e botões revestidos de tecido. Sua primeira camada de 

roupa era a mesma camisola de cor amarelo claro do início do espetáculo. Por cima desta ca-

misola havia uma segunda saia composta de babados feitos pela sobreposição de tiras de ren-

das vermelhas. Por cima destas duas primeiras camadas de saias era sobreposta uma terceira 

saia, imensa, feita do mesmo tecido "Devoré" vermelho da entrada da "Barraca do Amor Er-

rante" (Estação anterior), e também de renda azul (IMAGEM 42- PRANCHA XXX). Esta 

ampla saia estava amarrada na cintura de Erêndira e suas extremidades fixadas em alguns 

pontos do teto desta Estação (IMAGEM 44 - PRANCHA XXXI).  

 

                                                 
94

 O estudo para a maquiagem de Erêndira pode ser visto em (IMAGEM 49 - PRANCHA XXXIII). 
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Durante a continuidade da estória de Erêndira nesta Estação, a parte da ampla saia que estava 

amarrada em sua cintura era acoplada junto a uma corda e içada até o teto, quando deixava de 

ser elemento do vestuário para compor a cenografia, inserindo o público/vivenciador de fato 

dentro da "Barraca do Amor Errante". 

 

A ideia da saia de Erêndira se transformar na "Barraca do Amor Errante" partiu de uma ação 

criativa coletiva, entre a atriz Vandileia Foro (Erêndira), a atriz e diretora do espetáculo Bea-

triz Campos (Avó Desalmada) e de mim, quando ainda fiquei encarregado de desenhar a pro-

posta (IMAGEM 41- PRANCHA XXIX), eleger os materiais que fariam parte da composi-

ção e resolver tecnicamente a instalação e o funcionamento dos mecanismos sobre as estrutu-

ras do Mercado Central.  

 

Foram horas a fio, a fim de conhecer e medir as estruturas das paredes do mercado pertencen-

tes a esta Estação. Estas ações ocorriam após o fechamento das lojas, num sobe e desce de 

escada em ritmo frenético, pois era imprescindível estudar o espaço e conseguir as medidas.  

 

O segundo passo era comprar os tecidos de acordo com as medidas e os materiais que seriam 

necessários para confeccionar esta "Saia Barraca". 

 

Utilizamos dois tecidos para compor esta "Saia Barraca". Um deles, o "Devoré" (ou Bournot), 

foi o mesmo tecido comprado para fazer parte da Composição Cenográfica presente na quinta 

Estação, que já analisamos anteriormente. Além do "Devoré", eu comprei uma renda azul, 

para ser inserida no centro da "Saia Barraca", pensando em possíveis dinamizações visuais e 

também para as cenas, a partir de sua evidente transparência. 

 

Comprados os tecidos da ampla saia, foram contratados os serviços de uma costureira que 

transformou os mais de cinquenta metros de tecido em um imenso semicírculo, com um cós 

feito de "Brim" e com reforço nos pontos destinadas à fixação no teto.  

 

Demoraram vários dias para alcançarmos a confecção do objeto em si, desde a ideia inicial, o 

estudo do espaço, mediados pelo desenho da proposta, pelas compras e pela costura. Restava 

ver o melhor ângulo para instalação do material, quais os pontos deveriam se perfurados para 

instalar buchas, ganchos, roldanas e pitões e, enfim, testar a imensa "Saia Barraca" juntamente 

da atriz e depois aos demais atores.  
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De fato, conforme especulado, a transparência da tira de renda azul foi amplamente utilizada 

pelos atores. Um exemplo disso é a cena em que "Ulisses" vem visitar Erêndira pela primeira 

vez (é possível vê-lo por detrás do tecido) e ainda na cena da morte da "Avó Desalmada", 

quando o "Homem do Correio" finaliza a estória descendo a "Saia Barraca" com a renda azul 

bem em cima do rosto da Avó (IMAGEM 47- PRANCHA XXXII).  

 

Além da "Saia Barraca", estavam presentes na Composição Cenográfica a mesma cadeira de 

madeira da quinta Estação e alguns tecidos dependurados ao fundo da cena. 

 

Por se tratar da última Estação, quando ainda boa parte da estória seria contada, foram insta-

lados bancos compridos de madeira e também distribuídas almofadas ao público/vivenciador.  

 

4.1.8. UMA BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE AS COMPOSIÇÕES CENOGRÁFICAS NO 

MERCADO CENTRAL 

 

Uma questão que é extremamente importante sobre a Composição Cenográfica realizada para 

o espetáculo "Erêndira", que, aliás, já foi mencionada por nós anteriormente, é a lida com o 

sentido de palimpsesto que discorremos no 3º Capítulo. 

 

Desta forma, cabe lembrarmos a conexão deste caso com os estudos acerca do dressing, 

quando os materiais, os objetos e/ou as estruturas por nós criadas e executadas, foram coloca-

das de forma a sobrepor os elementos arquitetônicos e não a danificá-los. Assim, para este 

espetáculo, não houve nenhuma inserção de material que alterasse ou  modificasse qualquer 

estrutura arquitetônica própria do Mercado Central
95

. 

 

Portanto, não houve aplicação de tinta sobre as paredes, não houve quebra de paredes ou relo-

cação de portas e vigas, não houve a construção definitiva de estruturas, enfim, não houveram 

modificações das estruturas do Mercado. Assim, tudo que foi inserido por nós era possível de 

ser retirado após cada apresentação, quando a edificação por nós coabitada era deixada da 

mesma maneira como havíamos encontrado antes de praticarmos o espetáculo. 

 

                                                 
95

 Salvo os poucos furos realizados no concreto das paredes da "Sétima Estação", para a fixação das buchas e 

ganchos que sustentariam a "Saia Barraca". 
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4.1.9. A PREPARAÇÃO DIÁRIA DOS MATERIAIS EM CADA ESTAÇÃO  

 

O Mercado Central encerra suas atividades às dezessete horas, quando os seus visitantes e as 

pessoas que fazem compras vão aos poucos deixando o espaço. Desta forma, salvo os lojistas, 

os seguranças e o pessoal da limpeza, ninguém mais pode permanecer em suas dependências 

no período noturno. 

 

Houve poucos ensaios no Mercado com toda a estrutura montada. Contudo, sabíamos que 

para realizar a Composição Cenográfica em cada Estação e ainda inserir o aparato ligado à 

iluminação, era necessário bastante tempo. 

 

Para os dias de apresentação possuíamos três horas entre o horário de fechamento do Mercado 

Central e o início das apresentações, marcado às vinte horas. Neste pouco tempo eu cumpria 

com a dinamização das mesmas atividades, auxiliado pelos atores: aguardávamos o fecha-

mento das lojas para posteriormente realizar a instalação de todos os elementos corresponden-

tes à cenografia.  

 

O ator Cristiano Diniz, além de interpretar a personagem "Homem do Correio", pertencia 

também à equipe de criação da iluminação cênica, e antes de cada apresentação instalava os 

equipamentos necessários.  

 

Primeiramente era realizada a montagem e a instalação de todos os tecidos, as roupas, os obje-

tos, os equipamentos e os cabeamentos, sobre os pontos relativos à cada Estação. Como facili-

tador da instalação dos tecidos, os ganchos e pedaços de arame que sustentavam suas extre-

midades permaneciam fixos sobre as estruturas das lojas, com a única exceção dos ganchos 

que sustentavam as roupas dependuradas na Primeira Estação ("Casa da Avó Desalmada"), 

que tinham de ser retirados ao final da apresentação, visto a necessidade de reabrir a porta no 

dia seguinte.  

 

Ao final de cada apresentação era feita a desmontagem de praticamente tudo que havia sido 

instalado, salvo a permanência de alguns refletores colocados no alto de algumas lojas, depois 

de conseguirmos permissão para mantê-los.  
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O piso superior do Mercado Central possui um estacionamento, aonde deixávamos nossos 

veículos como suporte para carga e descarga de todo material. O banco de traz do meu carro 

era deitado, de forma a aumentar o espaço para transportar a maioria dos materiais e objetos  

que utilizávamos em cena. Além disso, transportava também parte dos móveis utilizados (a-

gora na parte do bagageiro em cima do carro), tais como o trono da Avó, a cadeira de madei-

ra, etc. Como não possuíamos uma área para armazenar estes materiais durante o período das 

apresentações (nem foi por falta de negociações), tínhamos que descarregar e carregar todo o 

material diariamente. Assim, era chegar ao Mercado Central perto do período de encerramen-

to das atividades, descarregar todo o material, para ao fim da apresentação retornar com tudo 

para o carro para, enfim, voltar pra casa.  

 

Bem no centro deste estacionamento (que fazíamos a carga e descarga dos materiais) existe 

uma passarela ampla (ainda no piso superior) para os pedestres poderem ter acesso às lojas 

(situadas no térreo). Nesta área os atores faziam as trocas de roupa, a maquiagem e os seus 

aquecimentos corporais e vocais antes de cada sessão do espetáculo. Salvo a maquiagem da 

personagem "Avó Desalmada" que era realizada sob a iluminação da Segunda Estação ("Casa 

da Avó Desalmada"), para que o efeito final da maquiagem fosse o mesmo apresentado em 

cena (IMAGEM 48 - PRANCHA XXXIII).  

 

Era comum iniciar nossas atividades em meio a limpeza dos corredores, realizada diariamente 

pelos(as) funcionários(as) do Mercado Central. Neste mesmo momento também percebíamos 

a reposição e o remanejamento do estoque de mercadorias em inúmeras lojas, além da circu-

lação de pessoas pela área da passarela do piso superior (na intenção de buscarem seus carros 

no estacionamento na hora de ir embora).  

 

Quando todas as Estações se encontravam organizadas, quando os músicos já haviam afinado 

seus instrumentos, quando a luz já oferecia uma nova atmosfera para os corredores do Merca-

do Central e ouvíamos o murmurinho do nosso público na "Primeira Estação", aí sim, encon-

trávamos para um "olho no olho", para um respiro junto e seguíamos para nossos postos a fim 

de dar vida à estória da menina "Erêndira". 
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4.2. ESTUDO DE CASO 2: "ROSINHA DO METRÔ" – UMA OCUPAÇÃO CÊNICA 

MENINOS EU VI 

Nos idos dos anos setenta, li uma notícia num jornal do PCB que me deixou 

muito curioso e emocionado. Em plena ditadura militar estourou uma revol-

ta, um quebra-quebra no canteiro das obras da linha 2 do metrô do Rio de 

Janeiro. Entre os operários que foram presos e torturados um se destacava: 

ROSINHA! Peão Nordestino e homossexual assumido, sobre quem caiu a 

acusação de comandar a revolta. Sem perder a dignidade ele provou que um 

homem é um ser libertário, não importando sua classe social ou preferência 

sexual. Rosinha jamais traiu os companheiros. [...] Em plena ditadura, no 

meio da "peãozada" machista; ela reinou absoluta e debochada, destemida 

como uma guerrilheira na luta pela liberdade e os direitos humanos. Rosinha 

perdeu-se no tempo, mas até hoje reina no meu coração, com sua blusa do-

mingueira de lamê e sangue... Coisas de Rainha. 

Fernando Limoeiro - Autor e súdito de Rosinha
96

 

 

“Rosinha do Metrô” é um texto teatral escrito por Fernando Limoeiro
97

, que foi encenado no 

ano de 2010 com a Direção de Raquel Castro, e serviu como espetáculo do Curso do Teatro 

Universitário da UFMG (TU), do qual fui designado enquanto diretor de arte no que tange à 

ressignificação e caracterização do espaço, a concepção e a execução da cenografia e dos fi-

gurinos, além de workshops aos alunos em formação nas áreas correspondentes. 

 

Nesta obra de ficção
98

, estavam presentes as premissas sobre o ambiente no qual a história se 

passaria: um barracão do canteiro de obras da construção do metrô da cidade do Rio de Janei-

ro da década de 1970.  

 

No canteiro de obras, os empregados que eram peões vindos da região Nordeste do Brasil 

trabalhavam sem o mínimo de condições. Sequer possuíam os materiais e equipamentos ne-

cessários para cumprirem com suas tarefas. 
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 Texto extraído do Programa do Espetáculo "Rosinha do Metrô". 

97
  Fernando António de Melo, conhecido por Fernando Limoeiro" é professor de Interpretação do TU - Teatro 

Universitário UFMG, Dramaturgo, Mamulengueiro, Coordenador do Projeto POLOS DE CIDADANIA, da 

Faculdade de Direito da UFMG." FONTE: http://www.caleidoscopio.art.br/entrevistas/fernando-limoeiro.html 

(Acessado em Novembro de 2014). 

98
 De fato ocorreu a construção do metrô do Rio de Janeiro na década de 1970. Inclusive já sinalizamos a Ocupa-

ção Cênica realizada por Aderbal Freire Filho para a montagem de "A Morte de Danton", de Büchner, que pode 

ser visitado em: (KOSOVSKI, 2000, p. 191) e (OLIVEIRA, 2005, p. 21). O que ocorre em "Rosinha do Metrô" é 

um " possível melodrama beirando a circo " (como bem diz Fernando Limoeiro), onde toda a trama é uma ficção 

que explora a obra do metrô do Rio de Janeiro e seus possíveis acontecimentos para a construção da cena teatral.  
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Em uma refeição na qual que lhes forneceram carne podre, houve uma rebelião interna que 

culminou na tentativa de instauração de um comando de greve. Imediatamente em rejeição ao 

ato, houve a prisão de vários empregados, dentre eles dois peões: Aparecido Vieira Tabosa 

(Rosinha), homossexual assumido, e também Gildo Tabosa. 

 

Capitão Santos, que era uma espécie de capataz responsável pela ordem no canteiro de obras, 

começa a torturar os peões presos como forma de conseguir algum tipo de informação. Eles 

ficariam encarcerados na obra, inclusive no feriado do Natal que se aproximava, enquanto não 

aparecesse o responsável pela deflagração do quebra-quebra. 

 

A trama praticamente gira em torno destes três personagens principais, além da presença da 

mulher de Capitão Santos (Genoveva dos Santos) e da Santa Padroeira de Rosinha (Nossa 

Senhora Aparecida), que vai ajudar Rosinha a se libertar da prisão do canteiro de obras. 

 

Outras personagens aparecem através das lembranças de Gildo Tabosa, como a personagem 

"Mãe" e a mulher de Gildo, a personagem "Maria dos Anjos". Esta última está no nordeste, à 

espera de um filho seu com Gildo. (IMAGEM 61 - PRANCHA XL). 

 

Após a instalação do comando de greve, Rosinha fica sabendo que Gildo Tabosa é seu irmão 

e que ele foi assassinado quando estava a caminho da Rodoviária, logo depois de ser liberto 

da prisão. Rosinha recebe de Capitão Santos a camisa do irmão ensanguentada e decide vingar 

sua morte.  

 

Os conflitos são enfim sanados, quando ao final da trama Rosinha esfaqueia Capitão Santos 

em um último confronto, liberta todos os prisioneiros da obra do metrô e some. "Dizem que 

foi vista a última vez, bêbada, enlouquecida, recebendo a faixa de "rainha dos grevistas" num 

forró da lapa. No acampamento do metrô não mais serviram bife podre, e nem bife"
99

. 

 

4.2.1. PRIMEIROS PASSOS PARA A MONTAGEM DE "ROSINHA DO METRÔ" 

 

No período da montagem de "Rosinha do Metrô", em 2010, havia pouco tempo que eu acaba-

ra de sair do Grupo Giramundo Teatro de Bonecos e foi uma alegria imensa receber o convite 
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para lecionar no Teatro Universitário da UFMG (TU), e também orientar os atores sobre os 

processos inerentes à cenografia e à maquiagem teatral, além de me responsabilizar pela ca-

racterização cênica do espetáculo aqui descrito. 

 

Todo o processo de leitura do texto aconteceu nas instalações do TU, no Campus Universitá-

rio da UFMG, assim como o início dos trabalhos corporais, vocais e as questões ligadas à 

interpretação (cada processo direcionado pelo professor da respectiva área).  

 

Além das atividades proferidas pelos outros professores, eu ministrava aulas aos atores sobre 

os princípios conceituais para a criação dos elementos visuais da cena. Nos nossos primeiros 

encontros, foram praticamente direcionadas somente atividades conceituais e teóricas acerca 

da caracterização das personagens e da cenografia. Todavia, eu já mesclava direcionamentos 

que ajudariam nas questões que envolviam a montagem do texto de Fernando Limoeiro.  

 

4.2.2. A ESCOLHA DO ESPAÇO PARA A MONTAGEM DE "ROSINHA DO METRÔ" 

 

Através da leitura do texto, e de comum acordo com os atores e a diretora do espetáculo, che-

gamos ao consenso de que, para contarmos a estória de Rosinha, precisávamos de um ambien-

te escuro, com as características de uma edificação não acabada. 

 

Alimentávamo-nos das imagens de um lugar incompleto, mal iluminado, com muita poeira e 

restos de materiais de construção. Não que fosse necessário trazer tal realismo para dentro da 

cena, mas gostávamos da ideia da ambientação do espetáculo inserindo nosso público em um 

lugar que cheirasse mofo, que tivesse umidade. Assim, com todos imersos nessa atmosfera, a 

estória ganharia ainda mais força. 

 

Ao contrário de se criar e executar uma estrutura cenográfica para ser utilizada dentro de um 

"Palco à Italiana", elegemos outra edificação do meio urbano para ser trabalhada e ressignifi-

cada, a partir de sua arquitetura e de seus elementos.  

 

                                                                                                                                                         

99
 Fragmento do final do texto de Fernando Limoeiro. 
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Para a montagem de “Rosinha do Metrô” foi sugerida a intervenção em um lugar conhecido 

por GRUTA. Antigamente este local era uma casa de gafieira situada na região do Bairro 

Horto, em Belo Horizonte. Na época em que realizamos o espetáculo, a GRUTA ainda era 

território para as investigações cênicas da Maldita Cia de Investigação Teatral. Hoje o espaço 

é conduzido pelo coletivo "Casa de Passagem”, que realiza e viabiliza diversas atividades 

festivas, artísticas e culturais. 

 

Apesar de atualmente a GRUTA receber constantemente as atividades mencionadas, quando 

fomos visitá-lo pela primeira vez já fazia algum tempo que o espaço estava desativado. As-

sim, a imagem que tivemos foi de um espaço underground, com suas instalações internas bas-

tante deterioradas, suas paredes contendo várias interferências (advindas do desgaste natural e 

também realizadas pelas pessoas que ali passaram).  

 

Por todas as paredes do espaço, em todos os cômodos, presenciamos a sobreposição de várias 

camadas antigas de tinta, com muitos buracos e algumas partes descascadas, algumas escarifi-

cações e também algumas pichações.  

 

De imediato percebemos que aquele era um espaço ideal para ocuparmos. Na verdade, a Mal-

dita Cia de Investigação Teatral cedeu o uso do espaço ao Teatro Universitário, para que ali 

pudéssemos permanecer durante o tempo necessário às nossas adequações, até o período das 

apresentações. 

 

Neste sentido, uma questão que nos deixou bastante tranquilos foi o fato de termos tempo e 

permissão para realizar quaisquer intervenções que fossem necessárias ao nosso evento tea-

tral, e ainda sem nos preocuparmos em ter que desmontar tudo a cada dia. Ou seja, as portas 

da casa estavam abertas exclusivamente para a nossa investigação cênica. 

 

Além da aparência degrada e a oportunidade de podermos orquestrar nosso espetáculo com 

tranquilidade, outro fato que reforçava nosso desejo de ocupar a GRUTA, e que rendeu boas 

gargalhadas, era uma coincidência com o nome de duas personagens da estória. A mulher do 

"Capitão Santos" chamava-se Genoveva. A barata com que "Rosinha" conversava horas a fio 

na cela, também era carinhosamente chamada de Genoveva, mas com um certo tom sarcásti-

co, como forma de crítica e repulsa ao Capitão. Quando chegamos na GRUTA e descobrimos 
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que a rua na qual se encontrava uma de suas entradas também se chamava Genoveva (Rua 

Genoveva de Souza), rimos alto e dissemos: –– É aqui! 

 

Aos poucos, os ensaios que aconteciam nas salas do Teatro Universitário da UFMG foram 

transferidos para a GRUTA. Os atores e toda a equipe de criação tinham um novo campo a 

explorar, sobre as coordenadas da diretora do espetáculo que optou pela divisão de equipes de 

acordo com as cenas, para facilitar os trâmites das questões ligadas à interpretação e também 

das questões ligadas à investigação do espaço. 

 

4.2.3. O MAPEAMENTO E O INÍCIO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO VISUAL  

 

Após a ocupação e um processo minucioso de investigação de cada cômodo, além do reco-

nhecimento da área externa do edifício, realizamos o mapeamento de todas as áreas da 

GRUTA (IMAGEM 88- PRANCHA LIX). Através deste mapeamento tínhamos em mãos 

um número abrangente de possibilidades, de tarefas e de desafios para orquestrar nosso espe-

táculo. 

 

Fizemos um mutirão de organização e de limpeza do espaço. Apesar de praticamente todos os 

cômodos se encontrarem vazios, havia muita sujeira espalhada.  

 

Reorganizamos os vários materiais que se encontravam na GRUTA (como restos de tijolo, 

telhas de amianto, caibros de madeira, caixotes de madeira de transportar frutas), além de 

limparmos os dois banheiros e o piso de todos os cômodos. 

 

Com o espaço limpo, a diretora do espetáculo, Raquel Castro, realizava atividades corporais e 

a passagem de texto com os atores, para que seus corpos e suas vozes pudessem ecoar pela 

casa e assim fossem percebidas as presenças de cada um ali dentro. Com isso, a diretora co-

meçava a produzir possíveis estudos de cenas a partir das próprias condicionantes arquitetu-

rais do espaço, num jogo de ensaio e erro, de forma a testar as várias possibilidades. 

 

Durante este processo, eu ministrava os workshops de maquiagem teatral aos atores, também 

através de equipes, para juntos trabalharmos as técnicas mais adequadas que seriam utilizadas 

na caracterização das personagens. 
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Concomitantemente a estas atividades, eu tecia diálogos com o Iluminador Cênico, Geraldo 

Octaviano, na busca por um delineamento espacial para cada cena, ou para cada conjunto de 

cenas que estavam sendo criadas. 

 

Discutíamos as possíveis Ocupações Cênicas dos planos baixos, médios e a parte mais eleva-

da do espaço (a Laje), além dos elementos arquiteturais (como as janelas, as portas, a escada, 

etc.) e recolhíamos os inúmeros pareceres de toda equipe, além é claro, de já produzirmos 

possíveis esquemas cenográficos e luminotécnicos para cada um dos nichos que destinávamos 

às cenas. 

 

A partir destas questões ligadas à ocupação do espaço e à investigação das cenas sobre suas 

condicionantes arquiteturais, notamos alguns fatores que influenciaram diretamente na con-

cepção do espetáculo, dos quais cito os que mais me interessam nesta pesquisa:   

 

A. O processo para a escolha de pontos específicos que seriam destinados às cenas;  

 

B. A Composição Cenográfica e o diálogo com os elementos arquiteturais;  

 

C. A eleição de um modo de iluminação mais adequada que possibilitasse o diálogo: 

a) Com a atmosfera sugerida pela tessitura dramatúrgica; 

b) Com os estímulos advindos do texto associados com as próprias questões do espaço; e 

c) Com a composição da cenografia que seria articulada;  

 

D. A localização geográfica e a inserção do público;  

 

E. A influência dos fatores não materiais que existiam dentro daquele ambiente, como os ruí-

dos urbanos, os cheiros impregnados e ainda a memória presente nos rastros das situações 

que antecederam nossa estadia.  

 

A partir destes cinco fatores, somados ainda aos quinze apontamentos que sinalizamos no 

início da nossa dissertação, buscaremos nesta análise especificar algumas das questões que 

vivenciamos. Daremos foco para a escrita dos processos inerentes à inserção das novas cama-

das cenográficas no espaço e a sua consecutiva ressignificação enquanto "lugar teatral". 
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4.2.4. OS PONTOS ESPECÍFICOS PARA AS CENAS E O FLUXO DA ENCENAÇÃO EM 

"ROSINHA DO METRÔ"  

 

Após o processo de mapeamento, de investigação cênica do espaço e o alinhavar das cenas 

que foram criadas, chegamos a um possível delineamento do nosso fluxo para dinamizar a 

encenação.  

 

Para nosso espetáculo, vimos a possibilidade de conduzir a encenação através de uma itine-

rância, ainda que o trajeto percorrido fosse bastante reduzido se relacionado ao fluxo que vi-

venciamos durante a encenação de "Erêndira".  

 

A GRUTA é uma casa que possui uma entrada principal que fica na Rua Pitangui (IMAGEM 

53 - PRANCHA XXXV) e uma outra entrada pelos fundos, que fica na Rua Genoveva de 

Souza, do outro lado do quarteirão (IMAGEM 54) e (IMAGEM 55) - PRANCHA XXXVI. 

 

Decidimos utilizar ao mesmo tempo estas duas entradas para o início do espetáculo. Logo, era 

necessário dividir o público em dois grupos de tamanhos iguais. A divisão acontecia através 

das senhas que eram distribuídas uma hora antes, numeradas com dois símbolos.  

 

O público aguardava do lado de fora da GRUTA, na rua, quando a personagem "Rosinha" 

(neste momento interpretada pelos atores Hugo da Silva e Daniela Rosa) abordava as pessoas 

que aguardavam na fila e as conduzia para dentro da GRUTA. 

 

Após entrarem pelo portão da Rua Pitangui, as pessoas paravam no corredor. Já pela entrada 

da Rua Genoveva de Souza, as pessoas paravam no primeiro cômodo
100

. Nestes dois pontos 

os atores continuavam a cena do início da estória de "Rosinha", de forma sincronizada.  

 

Como o espaço não é tão grande e o barulho das ruas e do comércio diminuía consideravel-

mente no período noturno, era possível ver a cena de "Rosinha" no corredor sendo realizada 

pela atriz Daniela Rosa e ao mesmo tempo ouvir a voz do ator Hugo da Silva vinda do primei-

ro cômodo ao interpretar a mesma personagem (e vice-versa). O fantasma da voz de um ator 
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 Como facilitador da nossa comunicação, sempre que citarmos em nossa dissertação "primeiro cômodo" fare-

mos referência ao cômodo da GRUTA que se encontra após a entrada da rua Genoveva de Souza. 
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reforçava a fala do outro ator que era visto, ora com um andamento simultâneo e precisão 

rítmica, ora com um certo retardo entre as falas, provocando um delay. 

 

Terminadas as cenas nestes pontos, todas as pessoas migravam até o Salão Principal, onde 

eram locadas em bancos compridos de madeira velha e permaneciam ali até o final do espetá-

culo, seguindo as ações com o olhar e o aguçamento da sensorialidade.  

 

Além do Salão Principal, as cenas aconteciam em vários outros pontos: 

 

a) Havia três cômodos, um do lado do outro, paralelos ao Salão Principal, situados à frente 

do público. Somente dois destes cômodos foram usados para as cenas: o primeiro da es-

querda (na visão do público) e o que ficava no meio. O terceiro cômodo, que ficava à di-

reita, era utilizado para armazenamento de instrumentos musicais e equipamentos de tra-

balho da Maldita Cia de Investigação Teatral, o que o impediu de ser utilizado por nós 

para a encenação de "Rosinha do Metrô". 

 

O cômodo da esquerda possuía uma janela ampla e uma porta, ambos sem as partes de 

madeira para abrir e fechar. Assim ficavam vazados durante todo o espetáculo 

(IMAGEM 62 - PRANCHA XLI). Já o cômodo do meio também possuía uma janela e 

uma porta, mas desta vez com a possibilidade de serem fechadas e abertas, pelas partes 

velhas de madeira. Ambos os conjuntos de janelas e portas dos dois cômodos imprimiam 

profundidade ao Salão Principal (IMAGEM 82 - PRANCHA LV);  

 

b) Foram utilizados os arredores da base da ampla escada fixa de madeira que começava no 

Salão Principal e dava acesso à Laje, além da exploração dos seus planos baixo, médio e 

alto (IMAGEM 78 - PRANCHA LIII); 

 

c) Ao final da escada de madeira havia uma grade de metal com uma cancela. Ao ultrapas-

sar esta cancela era possível o acesso à Laje. Parte da Laje também era utilizada para as 

cenas. O público podia ver as cenas com os atores por detrás da grade (IMAGEM 73 - 

PRANCHA L), mesclando este ponto de vista à outros diversificados, com cenas que 

ocorriam concomitantemente na parte de baixo (no Salão Principal) e dentro dos demais 

cômodos (IMAGEM 75 - PRANCHA LI). O restante da laje que não era utilizado atra-
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vés das cenas, servia de via para acesso dos atores à área dos banheiros, sem que o públi-

co pudesse vê-los.  

 

d) O corredor pertencente à entrada da Rua Pitangui, além do primeiro salão pertencente à 

entrada da Rua Genoveva de Souza (utilizados no início do espetáculo), também eram u-

tilizados no decorrer da encenação (IMAGEM 69 - PRANCHA XLVII), (IMAGEM 70 

- PRANCHA XLVIII) e (IMAGEM 72 - PRANCHA XLIX).  

 

4.2.5. A CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO E A COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA 

 

Para a prática do espetáculo "Rosinha do Metrô" houve uma variedade considerável de situa-

ções ligadas à composição da cenografia.  

 

Primeiramente, percebíamos que grande parte dos elementos da arquitetura e o estado em que 

se encontravam eram suficientes para justificar o ambiente deteriorado que almejávamos para 

a construção do nosso canteiro de obras. Assim, por vezes, as próprias estruturas fenotípi-

cas
101

 eram suficientes para amparar as cenas. 

 

Em segundo lugar, em alguns momentos percebíamos que faltava algum tipo de estrutura para 

receber as cenas. Assim, também houve intervenções de materiais que "vestiram" a arquitetu-

ra, ou seja, existiu a adição de camadas cenográficas que utilizaram da arquitetura e de seus 

planos como elementos para a recepção de novas estruturas, que poderiam ser retiradas após 

nossas apresentações e que, portanto, não alteravam os aspectos de gênese dos elementos ar-

quiteturais.  

 

E, em terceiro e último lugar, tínhamos "carta branca" para realizar intervenções que alteras-

sem a aparência e as estruturas da arquitetura, sem termos que nos preocupar em restaurar 

seus elementos após nossa estadia. Portanto, fez-se possível a aplicação e a inserção de alguns 

materiais que modificaram diretamente os elementos arquiteturais, como a possibilidade de 

arranhar e escarificar as paredes, a sugestão de uma nova pintura, a construção de novas estru-

                                                 
101

 Sobre o nosso entendimento acerca das estruturas fenotípicas, rever o trecho desta dissertação referente ao 

estudo do Palimpsesto, no 3º capítulo.   
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turas que se tornaram definitivas no espaço e a inclusão e/ou a retirada de elementos arquite-

turais que já existiam no local, como portas, janelas, etc. 

 

4.2.5.1. A UTILIZAÇÃO DAS PRÓPRIAS ESTRUTURAS FENOTÍPICAS  

 

O piso da GRUTA é todo de cimento batido, com várias falhas, além de uma sujeira acumu-

lada pelo uso constante que o deixou com marcas que não saem, mesmo esfregando-as com 

vassoura, água e sabão. 

 

Grande parte do espaço é coberto por telhas de amianto antigas, suportadas com caibros ve-

lhos e ripas de madeira desiguais, salvo o Corredor da entrada da Rua Pitangui, que passou 

por uma reforma, visto que notamos a presença de telhas de amianto novas. Os demais cômo-

dos possuem laje, com uma aparente tinta envelhecida e desgastada. 

 

Suas paredes possuíam marcas de outros acontecimentos anteriores à nossa estadia, como 

várias camadas de tintas sobrepostas (a maior parte descascada), além de pichações, rabiscos, 

arranhões, marcas de fuligem de fumaça e de mofo. 

 

As portas e janelas que o espaço possuía também estavam bastante envelhecidas. 

 

Boa parte destas estruturas fenotípicas foi mantida, pois eram bastante interessantes e desejá-

veis de permanecerem em cena  (IMAGEM 76) e (IMAGEM 77) - PRANCHA LII.   

 

4.2.5.2. AS INTERVENÇÕES SOBREPOSTAS ÀS ESTRUTURAS ARQUITETURAIS   

 

Conforme sinalizamos, existiu a adição de camadas cenográficas sobre a arquitetura e seus 

planos, enumerados da seguinte forma: 

 

a) Na lateral esquerda do Salão Principal (na vista de quem entrava na GRUTA) foram co-

locados bancos compridos de madeira. Estes bancos foram cuidadosamente posiciona-

dos e possuíam uma proximidade visual com a estrutura de gênese do espaço e com os 

demais elementos presentes. Assim, a aparente condição envelhecida dos bancos dialo-



137 

gava com o ambiente que também estava todo envelhecido. Eles serviram para locar o 

público após as primeiras cenas, que aconteciam do lado de fora da GRUTA e nos espa-

ços que correspondiam a suas duas entradas. 

 

b) Na mesma lateral esquerda, no final da parede do Salão Principal, e depois dos bancos 

de madeira, foi delimitado um espaço para a construção da cela em que ficavam presos 

"Rosinha" e depois "Gildo Tabosa". 

 

Esta cela, que em minhas anotações eu denominei enquanto "CÁRCERE 01", foi com-

posta por um monte de areia. Para qualquer leigo a solução seria simples: era só trazer 

um caminhão cheio de areia, parar em frente à GRUTA e descarregá-lo lá dentro. Con-

tudo, esta primeira ideia não era a melhor. Primeiramente, devido ao excesso de traba-

lho que teríamos para instalar o monte de areia e posteriormente desinstalá-lo. Em se-

gundo lugar havia a questão de que investiríamos dinheiro em um material que depois 

seria descartado, pois não seria inviável estocar um caminhão de areia no Acervo de 

Cenários e Figurinos do Teatro Universitário. E, em terceiro lugar, a base para os atores 

atuarem não seria firme e corríamos o risco de sérios acidentes durante as cenas. 

 

Assim, a produtora do espetáculo, Ana Régis, buscou parceria em um depósito de mate-

riais de construção e conseguiu areia lacrada em sacos plásticos transparentes. Os sacos 

de areia que fossem danificados teriam de ser pagos. Os demais sacos permanecidos in-

teiros poderiam ser devolvidos sem custo algum. Um achado e tanto!  

 

Daí tínhamos um segundo problema para resolver: precisávamos neste "CÁRCERE 1" 

de um plano elevado que permitisse boa visibilidade para toda a extensão do público 

que permanecia assentado nos bancos de madeira. 

 

Para evitar o pedido e o transporte de inúmeros sacos de areia para a GRUTA, pensa-

mos em criar uma base falsa e por cima empilharmos somente algumas camadas de sa-

cos de areia. Desta forma, instalamos um palco de madeira que era utilizado para o trei-

no com máscaras teatrais, que foi gentilmente emprestado pelo Prof. Fernando Linares, 

que também leciona no TU/UFMG. Optamos primeiramente por esticar uma lona sobre 

o palco de madeira, para posteriormente serem colocados os sacos de areia sobre a lona 

e, assim, evitar possíveis danos ao palco. 
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Após a inserção da lona, foram devidamente inseridas duas camadas com os sacos de 

plástico transparente, cheios de areia e ainda lacrados.  

 

A fim de conectar visualmente a cenografia do "CÁRCERE 1" com o canteiro de obras 

da construção do metrô, foi inserida uma última camada através dos mesmos sacos de 

areia, mas agora revestidos com sacos de linhagem, colocados disformemente, inteiros e 

rasgados. Dentro de cada saco de linhagem eram colocados dois sacos de areia. 

 

Semelhante a um glacê que é colocado somente nas laterais e em cima do bolo, os sacos 

de areia revestidos com sacos de linhagem foram colocados somente nas laterais e por 

cima do monte, pois eram as áreas que ficavam visíveis para o público. Esta última ca-

mada agregou um visual mais rústico à cela e estabeleceu um diálogo com toda a atmos-

fera envelhecida do espaço (IMAGEM 56 - XXXVII). 

 

A altura do palco de madeira, somada aos níveis de sacos de areia que foram sobrepos-

tos, permitiu boa visibilidade das cenas ao público. Toda essa dinâmica possibilitou uma 

economia de tempo na montagem e desmontagem da cenografia, além da nítida econo-

mia de recursos financeiros, pois ao final das apresentações, na desmontagem do cená-

rio, foram poucos os sacos de areia danificados. 

 

Após os experimentos realizados pela diretora do espetáculo com os atores, ficou esta-

belecido que fossem articuladas mais duas celas no Salão Principal, para que fosse pos-

sível acontecimentos cênicos eventualmente simultâneos.  

 

Desta forma, foi instalado o "CÁRCERE 02" ao centro do salão (IMAGEM 63 - 

PRANCHA XLII) e o "CÁRCERE 03" debaixo da Escadaria (IMAGEM 68 - 

PRANCHA XLVI). Ambos os nichos foram criados ao nível do chão, pois se encon-

travam bem diante do público. 

 

Ambos os cárceres adicionais foram orquestrados de maneira bem mais sutil, pois insta-

lamos somente dois ou três sacos de linhagem cheios de areia em cada ponto, a fim de 

reforçar a imagem do canteiro de obras e criar a conexão direta ao "CÁRCERE 1". 
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Através destas três celas, poderiam aparecer simultaneamente atores que interpretavam 

"Rosinha" e "Gildo Tabosa", uma dupla em cada nicho. Como também as cenas em que 

a personagem "Capitão Santos" torturava "Rosinha" e "Gildo Tabosa". 

 

c) Houve também a inclusão de um "telhado" sobre a Laje na finalidade de proteger os a-

tores de possíveis variações climáticas, como, por exemplo, o risco de chuva. Esta estru-

tura foi feita com placas de compensado e caibros de madeira e recebeu uma leve "ma-

quiagem", através de camadas de tinta branca que foram aplicadas de maneira disforme 

na intenção de deixá-las sujas e manchadas. Este "Telhado" ficava visível aos olhos dos 

espectadores, quando acompanhavam do Salão Principal as cenas que ocorriam na Laje. 

 

d) Outra aplicação de camadas sobre os elementos arquitetônicos foi a composição das 

coisas e dos objetos que encontramos ao chegar na GRUTA. Assim, os restos de tijolo, 

as telhas de amianto, os caibros de madeira, os caixotes de madeira de transportar frutas, 

dentro outros materiais e objetos, fizeram parte de uma composição dentro do primeiro 

cômodo. Esta composição podia ser vista do Salão Principal, através do vão da ampla 

janela que ficava atrás do "CÁRCERE 1" e também imprimia profundidade ao Salão 

Principal (IMAGEM 60 - PRANCHA XL).  

 

Todas essas intervenções e estruturas descritas acima foram retiradas do espaço após a tempo-

rada de apresentações do espetáculo, e nenhuma delas promoveu alterações nos elementos 

estruturais do próprio espaço. 

 

4.2.5.3. AS INTERVENÇÕES DIRETAS NAS ESTRUTURAS ARQUITETURAIS  

 

A dramaturgia também foi dinamizada através das interferências pictóricas e estruturais reali-

zadas diretamente nos elementos arquitetônicos da GRUTA. 

 

De súbito veio o desejo de reforçar a carga de abandono através da aplicação e da raspagem 

de camadas de tinta sobre as camadas de tinta já existentes nas paredes, com técnicas que mi-

metizavam mofo e poeira, ampliando as sensações que já eram bastante peculiares.  
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Notamos que grande parte das nossas intervenções pictóricas se concentraram sobre o Salão 

Principal, com maior ênfase
102

 nas paredes e nas partes estruturais das áreas destinadas aos 

três cárceres (como as calhas, os canos de PVC para condução de água da chuva e os batentes 

das portas), áreas estas que estavam mais evidenciadas durante a encenação por conta da ilu-

minação (IMAGEM 58 - PRANCHA XXXIX), (IMAGEM 85 - PRANCHA LVII) e 

(IMAGEM 86 - PRANCHA LVIII).  

 

De todas as janelas situadas no Salão Principal, somente um basculante que ficava ao lado da 

escadaria recebeu aplicação de tinta. Antes das nossas intervenções os vidros deste basculante 

estavam pichados de preto, com palavras que se tornavam um ponto de atenção mais elevado 

que o principal centro de interesse, ou seja, a pichação sobre a janela chamava mais atenção 

que a cena em si. Depois da neutralização desta janela, através das camadas de pintura, tam-

bém com caráter de envelhecidas, pudemos notar a considerável mudança dos centros de a-

tenção durante a encenação (IMAGEM 79 - PRANCHA LIV). 

 

Em cada um dos cárceres mencionados também foram aferidas escarificações nas paredes, 

sobre as camadas de tinta, com a repetição de linhas verticais cruzadas por uma linha horizon-

tal, tal qual as realizadas por detentos para a contagem do tempo. Estas marcas também eram 

responsáveis pela identificação de cada uma das celas e fazia a conexão entre elas (IMAGEM 

59 - PRANCHA XXXIX), (IMAGEM 64 - XLII) e (IMAGEM 84 - PRANCHA LVI). 

 

As escarificações também foram feitas no corredor de entrada pela Rua Pitangui e no primeiro 

cômodo após a entrada pela Rua Genoveva de Souza. Nestes dois pontos algumas palavras e 

frases foram arranhadas nas paredes. O público ao adentrar a GRUTA podia ler estas palavras 

e frases que faziam relação com a vida sofrida dos peões na obra do metrô e consequentemen-

te com as próximas cenas. (IMAGEM 83 - PRANCHA LVI). 
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  Ao mencionarmos que foi dada uma ênfase maior nestes pontos, notamos uma possível ambiguidade nas 

definições, quando "enfatizar" aparentemente diz respeito a tornar mais visível um determinado ponto. Dentro do 

vocabulário da Linguagem visual, enfatizar  um determinado ponto não significa necessariamente optar exclusi-

vamente pelo contraste. Para DONDIS (1997, pp. 23-24, grifo do autor), "os elementos visuais são manipulados 

com ênfase cambiável pelas técnicas de comunicação visual, numa resposta direta ao caráter do que está sendo 

concebido e ao objetivo da mensagem. A mais dinâmica das técnicas visuais é o contraste, que se manifesta 

numa relação de polaridade com a técnica oposta, a harmonia. Não se deve pensar que o uso de técnicas só seja 

operativo nos extremos; seu uso deve expandir-se, num ritmo sutil, por um continuum compreendido entre uma 

polaridade e outra, como todos os graus de cinza existentes entre o branco e o negro". Assim, em nossas aplica-

ções das várias camadas de tinta sobre as camadas de tinta que já se encontravam na GRUTA, na sugestão de 

mofo, poeira e sujeira, trabalhamos com uma variedade imensa de nuanças tonais e ainda assim consideramos 

que demos ênfase às partes do espaço que elegemos mais necessárias.  
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No que tange a inserção de elementos estruturais diretos na arquitetura, cabe-nos mencionar 

algumas situações: 

 

a) A primeira foi a instalação de um corrimão de metal na escadaria do Salão Principal, pa-

ra que os atores pudessem subir e descer com segurança durante as cenas (IMAGEM 

78 - PRANCHA LIII). Nesta mesma escadaria foram aplicadas tiras de lixa, para que 

os atores não escorregassem durante seus movimentos. Curiosamente o corrimão e as 

lixas foram mantidos depois de nossa estadia.  

 

b) A segunda intervenção no espaço não era visível aos olhos dos espectadores, mas foi 

planejada para dinamizar o fluxo dos atores durante a apresentação. No fundo da 

GRUTA havia um buraco antes destinado a uma claraboia. No lugar do buraco foi cons-

truído um alçapão de metal que ficava aberto durante as apresentações. A principal fina-

lidade do alçapão era poder lacrar o buraco e proteger os pertences do Teatro Universi-

tário de possíveis furtos, pois os equipamentos permaneciam na GRUTA após os ensai-

os e também após as apresentações. 

 

Para alcançar este alçapão foi instalada uma escada de alumínio. Assim, durante algu-

mas cenas, este era o acesso até à Laje, de forma que o público não via os atores subi-

rem para o piso superior quando estes iam se posicionar para uma próxima cena. Duran-

te as apresentações, em vários momentos, os atores subiam e desciam da Laje utilizando 

esta passagem. 

 

c) A Laje possui um formato de "L" cobrindo toda a área superior da GRUTA, com exce-

ção do corredor da entrada da Rua Pitangui e o Salão Principal (onde o teto é formado 

por caibros de madeira e telhas de amianto). Em uma das faces deste "L", uma parte é 

mais baixa que a outra e, portanto, existe um desnível de mais ou menos 1,20 m (um 

metro e vinte centímetros). Para os atores circularem com tranquilidade sobre a área de 

laje, foi instalada uma escada de metal na parede, que permitia o acesso da parte mais 

baixa até a parte mais elevada. 

 

d) Outra intervenção de elementos estruturais diretos na arquitetura foi a instalação de uma 

portinhola no acesso do Salão Principal para o primeiro cômodo (na entrada da Rua Ge-
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noveva de Souza). Esta portinhola foi construída de madeira e fixada no batente que ti-

nha na parede. Ela possuía um vão na parte superior em formato de retângulo que era 

vazado, mas que continha uma ripa de madeira pregada diagonalmente. No corpo desta 

porta também havia outras ripas de madeira pregadas disformemente, umas sobre as ou-

tras, para gerar um aspecto de "mal acabado". Esta portinhola servia principalmente pa-

ra evitar que o público assentado no Salão Principal visse os atores circulando pelo pri-

meiro cômodo (IMAGEM 71- PRANCHA XLIX).  

 

De certo que a escada de alumínio foi retirada após nossas apresentações, mas o corrimão de 

metal, o alçapão, a pequena escada de metal e a portinhola permanecem até hoje no espaço. 

 

4.2.6. ASPECTOS TEMPORAIS EM "ROSINHA DO METRO" 

 

Existe uma relação temporal interessante ao encenar "Rosinha do Metrô" na GRUTA: o espa-

ço é uma casa que desponta para os dois quarteirões, o da frente e o dos fundos (com um por-

tão em cada lado) e que está situado nos limites das linhas de trem e metrô de Belo Horizonte. 

Por este posicionamento geográfico, e ainda por não possuir nenhum tipo de vedação acústica, 

durante as apresentações era possível ouvir várias interferências sonoras urbanas, incluindo 

significativamente os momentos em que o metrô da capital passava. Nos trilhos paralelos à 

linha de metrô também passam trens, mas pelo horário destinado às apresentações somente o 

metrô circulava. 

 

Foram várias as vezes que o som do metrô interferia nas cenas. Nestes acontecimentos, apre-

endia-se uma percepção maior de realmente estar num canteiro de obras da construção do 

metrô. Mas se a linha está sendo construída, como é possível ouvir o metrô passar? E mesmo 

não sendo esta a pergunta correta, o metrô quando passava ainda assim transportava todo  

aquele imaginário fictício à uma situação de realidade absoluta! Este elemento inscrito tempo-

ralmente naqueles ares reforçava ainda mais o acontecimento de uma dramaturgia do próprio 

espaço. 

 

Outro tipo de interferência temporal estava ligado ao campo olfativo. Espaços mnemônicos 

eram criados através dos cheiros e odores. Tanto os já impregnados na região em que a 

GRUTA está situada, quanto os criados intencionalmente pelos atores. 
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A busca dos atores por cheiros e odores surgiu durante nossas aulas de caracterização cênica. 

Eu pedi pra cada ator pensar um cheiro que fizesse conexão ao caráter, à personalidade e aos 

hábitos de suas personagens. Um pedido bastante abstrato, mas completamente compreensível 

de ser investigado. Além do próprio caráter de instigação criativa, o exercício se justifica 

também pelo fato do nosso público permanecer bem próximo dos atores durante as cenas, 

tornando assim qualquer fragrância ou odor aspectos de inevitável percepção.  

 

Percebemos que este fato era de grande importância para a caracterização de cada persona-

gem. Diante disso, os atores não entrariam em cena usando cada um o seu perfume predileto, 

agregando assim mais verossimilhança e identidade às suas personagens. Em suma, cada per-

sonagem tinha que ter seu cheiro e os atores que a interpretavam deveriam estar com este 

cheiro durante o espetáculo.  

 

Assim, surgiram várias fragrâncias e odores que cada ator trouxe para serem incorporados às 

suas personagens. Um cheiro mais fétido, outro mais agradável, outro mais suave, etc. 

 

O exemplo marcante desta experiência era quando uma das atrizes (Mariele Brasil) entrava 

em cena ao fazer o papel da personagem "Mãe" (a mãe de Gildo Tabosa). Quando ocorria sua 

cena pela lembrança da personagem "Gildo", sobrevinha uma contra iluminação do centro da 

casa, que adentrava o espaço do Salão Principal num fecho de luz dramático e que deixava a 

personagem "Mãe" imersa na penumbra, cantarolando alguns cânticos das conhecidas lava-

deiras, com uma trouxa de roupas sobre a cabeça (IMAGEM 82 - PRANCHA LV). Antes 

mesmo de ela aparecer era possível sentir um cheiro de alecrim, que aumentava considera-

velmente conforme a sua presença acontecia ao adentrar o Salão Principal. 

 

A inserção de óleo essencial de alecrim pela atriz contribuía não somente para os aspectos 

referentes à caracterização de sua personagem, mas, sobretudo, para a transformação de um 

novo lugar pela atmosfera criada, fazendo daquela lembrança da aparição da mãe de "Gildo 

Tabosa" um momento ímpar, sinestésico.  
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4.2.7. O ARREMATE SIMBÓLICO PELO USO DA LUZ 

 

A síntese para fechar nosso espaço simbólico veio através do uso da iluminação, pensada em 

conjunto com o Iluminador Cênico Geraldo Octaviano
103

. 

 

Lembro-me de um dia adentrar o espaço e ver alguns instrumentários de iluminação teatral, 

quando já estavam sendo testados alguns refletores elipsoidais no Salão Principal. Eu fiquei 

confuso com aquela interferência, pois não conseguia compactuar o imaginado canteiro de 

obras da construção do metrô com aqueles refletores dependurados em um telhado de amianto 

de pé direito baixo, quase encostando suas lentes nas cabeças dos atores e do público
104

. 

 

A partir desta observação, e em comum acordo, surgiu a ideia de se trabalhar com uma ilumi-

nação mais "improvisada", que tivesse maior proximidade com algo provisório do que propri-

amente com uma estrutura mais definida. Pouco importava se aparecessem os fios que condu-

zissem as fontes de luz. Aliás, eles eram muito bem-vindos, visto que iriam contribuir com a 

Composição Cenográfica que almejávamos construir. 

 

O mais importante era a possibilidade de conseguirmos criar atmosferas diluídas, esfumadas, 

mesmo utilizando um instrumentário mais alternativo. 

 

Geraldo Octaviano sugeriu que retirássemos as lâmpadas de cada "refletor par" e "Fresnel", e 

que elas fossem dependuradas pelos próprios fios, vindas do teto, e controladas por uma mesa. 

Através deste procedimento era possível controlar a intensidade das lâmpadas e criar nuanças 

de luminosidade nos pontos desejados. 

 

                                                 
103

 Geraldo Octaviano é Mestre em Artes pela Escola de Belas Artes da UFMG, pesquisando sobre a história do 

teatro de grupo de Minas Gerais, especialmente no período da abertura política na década de 1980. Possui gradu-

ação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (2006) e curso técnico em eletrônica pelo CEFET-

MG em 1982. É diretor de teatro e iluminador em Belo Horizonte, desde 1992, tendo dirigido e iluminado deze-

nas de espetáculos. FONTE: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4226081H4 (Acessado 

em junho Novembro de 2014). Durante os processos de criação, construção e apresentação de "Rosinha do Me-

trô", Geraldo Octaviano era o professor responsável pela cadeira de Iluminação Cênica no Teatro Universitário. 

104
  Situação esta bem diferente da experiência alcançada no espetáculo de 2009 ("Erêndira"), onde parte da ilu-

minação teatral ficava exposta aos olhos do público e se mesclava às várias interferências visuais que o Mercado 

Central de Belo Horizonte possui.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4226081H4
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Assim, foram feitas gambiarras e instalações elétricas aparentemente precárias, com a fiação 

exposta, distribuídas por pontos estratégicos das cenas.  

 

Pela possibilidade de variar as intensidades de emissão de luz, o efeito em cena foi de uma 

incrível diversidade tonal, graças à luz amarelada que era emitida pelas lâmpadas e que dialo-

gava muito com toda a composição do lugar que propomos para a cena (IMAGEM 57- 

PRANCHA XXXVIII) e (IMAGEM 65 - PRANCHA XLIII). 

 

A sensação de abandono e decadência que já eram latentes por todos os cômodos se potencia-

lizou com esta iluminação dramática, de atmosfera escura e com pontuações de luz mais in-

tensas em determinadas áreas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática que negocia com o lugar funda o espaço, transforma a estabilidade 

em movimento, a univocidade em multiplicidade, a homogeneidade em hete-

rogeneidade, o lugar em possibilidade poética.  

Lídia Kosovski
105

  

 

Durante os processos de Ocupação Cênica e Coabitação Teatral dos espetáculos teatrais prati-

cados em "espaços de uso não convencional" por nós vivenciados – tanto para a montagem da 

adaptação literária do conto de Gabriel García Márquez ("Erêndira"), quanto para a montagem 

do texto teatral de Fernando Limoeiro ("Rosinha do Metrô") – foram reconhecidas as camadas 

já existentes do espaço eleito e, de acordo com as nossas necessidades cênicas, foram sobre-

postas novas camadas físicas e também simbólicas. 

 

Estas novas camadas trouxeram para nós aproximações ao termo palimpsesto e o delineamen-

to de condutas significativas para o pensamento acerca da Composição Cenográfica, no que 

tange à possibilidade de utilização das próprias estruturas fenotípicas do "espaço encontrado", 

à inserção de materiais e elementos sobre a arquitetura e ainda às incisões realizadas direta-

mente nos elementos arquitetônicos de gênese.  
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 (KOSOVSKI, 2000, p. 86). 
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Percebemos que o astral
106

 dos espaços é extremamente relevante para determinar e delinear 

cada proposta artística durante a Ocupação Cênica e a Coabitação Teatral. 

 

Mostra-se inválido pensar que as montagens de ambos os textos poderiam ser realizadas so-

mente nos espaços que escolhemos, pois outros espaços e também diferentes lugares, poderi-

am certamente ter sido escolhidos. Assim, outras tantas e distintas questões para a orquestra-

ção da composição da cenografia também se evidenciariam. 

 

Outras possíveis relações também surgiriam, caso optássemos pela utilização da materialidade 

pura dos lugares, em detrimento da realização de intervenções estruturais para a Composição 

Cenográfica. 

 

Cabe-nos ressaltar, que se as apresentações fossem realizadas em um palco tradicional – atra-

vés da disponibilização de um amplo instrumentário de iluminação, de sonoridade, e com o 

espectador de certa forma passivo e com um tempo em suspensão – ocorreriam também ou-

tras tantas maneiras de pensarmos as Composições Cenográficas. 

 

Outro questionamento que pra nós é bastante caro, é o fato de tecermos nossa teoria a partir 

da análise de dois espetáculos inseridos dentro do contexto acadêmico e trabalhados, ainda, 

através de uma possível conduta de equivalência aos demais espetáculos aqui mencionados, 

realizados por grupos profissionais de teatro. 

 

Através de nossa experiência aqui descrita, sabemos o quanto escassos são os recursos injeta-

dos em uma montagem de final de curso dentro da Universidade e também o quanto as pesso-

as envolvidas estão em processo de amadurecimento e formação, o que por vezes denota o 

desejo de um refinamento maior na apresentação de suas técnicas e na argumentação de seus 

ideais profissionais. 
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 Renato Cohen ao tratar sobre o conceito de envoltório, recorre ao Teatro Ambientalista proposto por Richard 

Schechner (Environment Theather) buscando possíveis traduções para o termo environment. Por conclusão o 

autor nos fala sobre o astral, sobre a energia presente em um ambiente. Segundo COHEN (2013, p. 144)  "Para 

tornar mais claro o conceito de 'envoltório', torna-se necessário entendermos o termo environment:  essa palavra, 

que não tem uma tradução satisfatória em português, diz respeito ao clima, ao envolvimento, ao meio ambiente. 

Seria uma espécie de cor de fundo, não no sentido de uma mera referência estética, e sim como uma 'energia' que 

está no ar. Usando uma expressão de gíria, environment poderia ser traduzido por 'astral'." 
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No entanto, percebemos que este momento de formação é o que nos enriquece plenamente, 

por permitir a reflexão de pesquisa a partir e sobre nossas próprias práticas, a fim de avançar-

mos com o aprendizado sobre nossas falhas para proposições futuras mais maduras. 

 

Tanto consideramos o ambiente de formação enriquecedor, que as práticas que vivenciamos 

durante meu estágio docência dentro da disciplina "ART531 - Materiais Expressivos" foram 

muito importantes para pensarmos as interferências que o diretor de arte faz em um "espaço 

de uso não convencional", na finalidade de tecer as Composições Cenográficas que irão di-

namizar a encenação teatral. 

 

A diferença existente entre os dois casos, ou seja, entre os pontos da pesquisa de mestrado e 

os pontos que foram abordados no estágio docência, é o deslocamento do olhar sobre os su-

portes. Em um caso existe o olhar sobre as modificações atribuídas na arquitetura, no outro o 

olhar se direciona sobre as modificações feitas no corpo do ator. Cabe-nos pontuar que apesar 

da distinção dos suportes nestas duas modulações
107

, permanece o diálogo chave acerca da 

composição de espacialidades para o fazer teatral. 

 

No caso dos espetáculos "Erêndira" e "Rosinha do Metrô", as práticas aqui analisadas para 

além de denotarem um resultado acabado, tornaram-se partes de processos cênicos abertos, 

através das intervenções realizadas anteriormente pelo diretor de arte em constante diálogo 

com a direção, o iluminador cênico, os atores e os demais técnicos e criadores, pelas vivências 

cênicas e pelas suas respectivas reverberações. Cada dia, e ainda hoje, agora, surgem novas 

questões que por nós são percebidas e indagadas. 

 

Durante o percurso de cada montagem, com suas particularidades de conduta em cada caso, 

vimos a Composição Cenográfica se tornar elemento dramatúrgico em processo, evidenciado, 

por exemplo, durante a ação de um ator em cena (que interpreta um detento), com a ponta de 

um metal, propor um novo arranhão para a contagem do tempo, numa parede que pintamos e 

escarificamos anteriormente. No outro dia, novas marcas e novos arranhões. As cenas dia a 

dia, apresentação após apresentação, imergindo ao "lugar teatral" que construímos. 
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 (a) A arquitetura para a Composição Cenográfica; (b) O corpo do ator para sua composição visual. 
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Assim, na nossa pesquisa acerca da Composição Cenográfica, pensamos a ressignificação do 

espaço enquanto "lugar teatral", para que, num segundo momento, através das ações e do flu-

xo cênico sobre estes lugares por nós conformados, venha existir uma nova espacialização. 

Desta forma, existe em nossa dissertação um desejo pelo diálogo direto aos estudos de Lidia 

Kosovski, pela noção da espacialização da cena teatral fundada na ideia de praticar cenica-

mente um lugar (KOSOVSKI, 2000), visto o denso vórtice e o eterno recomeço das noções da 

espacialização dos lugares existentes ou que serão formatados. 

 

Entendemos que de nada valeria investir na pesquisa cênica em um "espaço de uso não con-

vencional" e ressignificá-lo enquanto "lugar teatral", se não houvesse a posterior ação sobre 

este lugar que construímos e a sua espacialização através do fluxo cênico.  

 

De que vale uma roda gigante construída num espaço abandonado, se as pessoas não giram 

sobre ela e não trazem à tona as sensações únicas desta experiência?  

 

De nada valeriam nossas ações, nossas capacidades criativas e nossas habilidades técnicas, se 

ao final de todo o trabalho que tivemos não houvesse um pingo de poesia, de algo que trans-

cendesse toda solidez e ordem que implantamos. 

 

Talvez somos movidos por isso mesmo, pelo desejo de prosseguir gerando alquimias teatrais 

a fim de podermos sentir que nossas ações criativas e técnicas são tão fundamentais quanto a 

presença do ator e do público, que complementam o ciclo de transformação do lugar que cri-

amos, tornando-o um espaço vivo. 

 

Neste trabalho acadêmico, investigamos as relações de ressignificação do espaço, pensando a 

arquitetura urbana e a Composição Cenográfica não como um simples suporte, pano de fundo 

ou mera ilustração ou representação, mas enquanto elementos que interferem e que contribu-

em significativamente para a narrativa cênica.  

 

E pelo desejo de continuidade, quando nos foi apontada a reflexão sobre as Estações Visuais e 

suas experimentações dadas pelo fluxo cênico, vivenciamos outras questões para além daque-

las que almejávamos dissertar. 
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IMAGEM 1 - Espetáculo "MEDEIAZONAMORTA"- Grupo Teatro Invertido (Ano: 2007)     

Em cena: Rita Maia (Noiva Aborto) 

Espaço: Laboratório de Engenharia Sanitária da UFMG - entrada da Rua Guaicurus - Belo Horizonte - MG  

Fonte: http://primeirosinal.com.br/galeria/banco-de-imagens    FOTO: Daniel Protzner               (Voltar Texto acima) 

 

 

 

IMAGEM 2 - Espetáculo "MEDEIAZONAMORTA"- Grupo Teatro Invertido (Ano: 2007) 

Em cena: Rita Maia (Putinha da Zona) - Espaço: Laboratório de Engenharia Sanitária da UFMG 

FOTO: Daniel Protzner      (Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 3 - Espetáculo "MEDEIAZONAMORTA" - Grupo Teatro Invertido (Ano: 2007) 

Em cena: Camilo Lélis e Rita Maia - Espaço: Laboratório de Engenharia Sanitária da UFMG - Belo Horizonte - MG  

Fonte: http://map.fot.br    FOTO: Marco Aurélio Prates          (Voltar ao texto acima) 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Espetáculo "MEDEIAZONAMORTA" 

Grupo Teatro Invertido (MG-Brasil) (2006) 

 

Atuação: Camilo Lélis, Leonardo Lessa e Rita Maia 
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FONTE: http://www.focoincena.com.br/medeiazonamorta/4737         Voltar ao texto (acima)       
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IMAGEM 4 - Rio Tietê - SP     FOTO: Merten Nefs          (Voltar ao texto acima) 

 

 

 
 

IMAGEM 5 - Espetáculo "BR 3" - Grupo Teatro da Vertigem - (Ano: 2006) 

Rio Tietê - SP     FOTO: Denise Andrade          (Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 6 -  Espetáculo "BR 3" - Grupo Teatro da Vertigem (Ano: 2007) 

Cena em que os atores simulam a construção frenética de Brasília nos anos 50 

Rio Cena Contemporânea  - Rio de Janeiro - RJ -  Ponte Rio Niterói - FOTO: Nelson Kao           

 

(Voltar ao texto acima) 
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Adriana Harumi, Carol Piedade, Gustavo Xella, 

Inaê Luz, Juliana Belmonte, Juliana Pikel, 

Nelson Kao, Rachel Lacerda, Rebecca Beolchi, 

Ricardo Leite, Roberta Moreira, Rodrigo Agostini, 

Simone Maggio, Tatiane Vanessa Nascimento, 

Thereza Faria e Sarah Isaac. 

 

ESTAGIÁRIOS DE MÚSICA 

Aguinaldo Nicoleti 

Alessandra Grani 

Ricardo Urquizas Campello 

 

ESTAGIÁRIOS DE PRODUÇÃO 

Anna Vitiello 

Camila Ivo 

Mariana Goulart 

Rê Bertelli 

Rodrigo Frias 

Tais Somaio 

Wellington Almeida 

 

EQUIPE DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO (2006) 

Camilo Bonfanti 

Lucas Nicácio 

Carlos Henrique Machado Braga 

Reginaldo Fereira 

 

OPERADORES DE ILUMINAÇÃO 

Fernanda Almeida (mesa) 

Eduardo Oliveiras (seguidor) 

 

CENOTÉCNICO Vinícius Simões 

 

CONTRA-REGRAGEM (2006) 

Roberta Moreira 

Ronaldo Ferreira 

Manoel da Silva Souza 

Helio Silva Moudego 

 

EQUIPE DA MONTAGEM DE CENÁRIO (2006) 

César Lopes dos Santos 

Cláudio Gonçalves 

Dimitri Kuriki 

Fernando Luiz Romero 

Haroldo Alves 

Leonardo Benício 

Ricardo Ushida 

Volmi Simões 

 

GRAFITE Paulo Ito 

PINTURAS Nelson Kao 

 

COSTUREIRA Maria Célia de Paula 

 

ADEREÇOS DE LUZ Marina Reis 

 

TÉCNICO DE ADEREÇOS E FIGURINOS 

José Franciso de Paula 

 

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS (LÁTEX) 

Helô Cardoso e Verônica Arias 

 

MÁSCARAS DE FOTOGRAFIA 

Marina Reis e Nelson Kao 

 

TRIPULAÇÃO ALMIRANTE DO LAGO 

(EMBARCAÇÃO - 2006) 

Antonio Aparecido dos Santos 

Adilson Borges da Silva 

Cláudio Ferreira Gomes 

Clóvis de Souza Amado 

Francisco Bazan 

Ivan do Nascimento 

Jair Miranda da Silva 

José Aparecido 

Mamede Miranda da Silva 

Manoel Messias 

Rodrigo Matias 

Silvio Francisco Bertoldi 

 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO (2006) 

Ana Paula B. Donaire 

 

PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Carol Di Deus 

Daniela Renzo 

Erlon Souza 

Paula Michi (2006) 

Elizete Jeremias e Janaína de Assis (2007) 

 

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO 

Walter Gentil (2006) 

Henrique Mariano- H2E Produções(2007) 

Teatro Da Vertigem 

 

SECRETÁRIA Janaína de Assis 

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA (2006) 

Canal Aberto- Márcia Marques 
 

ASSISTENTE  Daniele Valério 

 

PRODUÇÃO  Teatro da Vertigem 

 

CONCEPÇÃO E DIREÇÃO GERAL 

Antônio Araújo 

 

 

FONTE: http://www.teatrodavertigem.com.br/site/index2.php           (Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 7 - Espetáculo "Hygiene" - Grupo XIX de Teatro (Ano: 2005) 

Vila Maria Zélia - SP        FOTO: Bete Gotardo. Durante ensaio.       (Voltar ao texto acima) 

 

 
IMAGEM 8 - Espetáculo "Hygiene" - Grupo XIX de Teatro (Ano: 2005) 

Vila Maria Zélia - SP         FOTO: Adalberto Lima          (Voltar ao texto acima)       



VIII 

 

 
IMAGEM 9 - Espetáculo "Hygiene" - Grupo XIX de Teatro (Ano: 2006) 

Araraquara - SP         FOTO: Renato Bolelli Rebouças.          (Voltar ao texto acima)      

 

 
IMAGEM 10 - Espetáculo "Hygiene" - Grupo XIX de Teatro (Ano: 2006) 

Araraquara - SP        FOTO: Renato Bolelli Rebouças.          (Voltar ao texto acima)       



IX 

 

 

 

 
 

IMAGEM 11 - Espetáculo "Hygiene" - Grupo XIX de Teatro (Ano:2006) 

Londrina - PR, Festival Internacional de Londrina         FOTO: Regina Acutu          (Voltar ao texto acima) 

 

 

 

 



X 

 

 

 
 

IMAGEM 12 -  Ilustração do artista Carybé 

Capa da 6ª Edição do livro de García Márquez     

 

(Voltar ao texto acima - p.58)          (voltar ao texto acima - p.120) 

 



XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA E SERVIÇO 

Espetáculo "A Incrível e Triste História da Cândida Erêndira e sua Avó Desalmada" 

 

 

 
 

Votar texto (acima) 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

 

 
 

IMAGEM 13 - Eva Ionesco fotografada por sua mãe, a artista francesa Irina Ionesco.          

 (Voltar ao texto acima) 

 

 

 



XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IMAGEM 14 - Eva Ionesco fotografada por sua mãe, a artista francesa Irina Ionesco. 

 

(Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 15 - Eva Ionesco fotografada por sua mãe, a artista francesa Irina Ionesco. 

 

(Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 16 - Frida Kahlo          (Voltar ao texto acima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

 

 

 
 

IMAGEM 17 - Mercado Central de Belo Horizonte durante horário de funcionamento. 

FOTO: Rafael Sette Camara.              Volta texto (acima)   

 

 
 

IMAGEM 18 - A atriz Beatriz Campos durante a investigação dos espaços internos do Mercado Central 

Floricultura em expediente de comércio.   FOTO: Daniel Ducato.           (Voltar ao texto acima)    



XVII 

 

 

 
 

IMAGEM 19 - Dimensão Desértica do Mercado Central de Belo Horizonte durante horário noturno. 

FOTO: Frame do vídeo feito por Javier Galindo, durante apresentação.           (Voltar ao texto acima)     

 

   

 
 

IMAGEM 20 - A atriz Beatriz Campos em Investigação dos espaços internos do Mercado Central 

após fechamento das lojas. A luz avermelhada é reflexo da luz do ambiente sobre a placa de sinalização. 

FOTO: Daniel Ducato.           (Voltar ao texto acima)  



XVIII 

 

   

 

 

 
 

IMAGEM 21 - Mapeamento das Estações no Mercado Central 

realizado por Daniel Ducato para a dissertação de mestrado           (Voltar ao texto acima)       

 

 

 



XIX 

 

 

 

 
 

IMAGEM 22 - Entrada do Mercado Central - Av. Augusto de Lima com Rua Curitiba - Portão 8 

Período Noturno - FOTO: Daniel Ducato          (Voltar ao texto acima)               

 

 

 
 

IMAGEM 23 - Primeira Estação  

Público aguardando apresentação dentro do Mercado Central. 

Entrada do Mercado Central Av. Augusto de Lima com Rua Curitiba - Portão 8 

FOTO: Frame extraído do vídeo feito por Javier Galindo, durante apresentação.          (Voltar ao texto acima)              

 

 

 



XX 

 

 
 

IMAGEM 24 - "Loja do Nem" - horário comercial  - Mercado Central de Belo Horizonte      

FOTO: Daniel Ducato       (Voltar ao texto acima - p. 84)          (Voltar ao texto acima - p. 107) 

     

 
 

IMAGEM 25 - Espaço em frente a "Loja do Nem" depois do expediente  

A atriz Beatriz Campos durante investigação do espaço - FOTO: Daniel Ducato          

(Voltar ao texto acima - p. 84)          (Voltar ao texto acima - p. 107) 



XXI 

 

 
 

IMAGEM 26  - Estudo para Composição Cenográfica - Segunda Estação - "A Casa da Avó" 

Realizado por Daniel Ducato 

 

 

 

 
 

IMAGEM 27 - "Loja do Nem" - Segunda Estação - "A Casa da Avó" 

As atrizes Beatriz Campos  (Avó - ao centro) e Vandiléia Foro (Erêndira - abaixo à esquerda), 

  FOTO: Vanessa Oliveira, durante apresentação.          (Voltar ao texto acima) 



XXII 

 

 
 

IMAGEM 28 - Terceira Estação - "Encruzilhada Vermelha - Tenda do Viúvo Esquálido" 

O ator Thiago Carvalho e as atrizes Beatriz Campos  (Avó ) e Vandiléia Foro (Erêndira ) 

FOTO: Vanessa Oliveira, durante apresentação.          (Voltar ao texto acima)      

 

 

 
 

IMAGEM 29 - Terceira Estação - "Encruzilhada Vermelha - Tenda do Viúvo Esquálido" 

Cena do estupro de Erêndira      FOTO: Vanessa Oliveira, durante apresentação.          (Voltar ao texto acima) 

 



XXIII 

 

  

 

 

 
 

IMAGEM 30 - Centro do Mercado Central durante horário normal de funcionamento. 

FOTO: Daniel Ducato. 

 

 

 

 
 

IMAGEM 31 - Quarta Estação - "O Meio do Deserto" 

Em cena, o ator Cristiano Diniz levanta o lampião e fala das proximidades com a "Zona de Contrabando" 

Centro do Mercado Central, durante apresentação, com mesmo ponto de vista da IMAGEM 30. 

FOTO: Frame extraído do vídeo feito por Javier Galindo, durante apresentação.           (Voltar ao texto acima)     

 

 



XXIV 

 

 
 

IMAGEM 32 - Estudo I - Composição Cenográfica para a entrada da "Barraca do Amor Errante" 

Realizado por Daniel Ducato.           (Voltar ao texto acima)        

 

 

 

 

 
 

 

IMAGEM 33 - Estudo II - Composição Cenográfica para a entrada da "Barraca do Amor Errante" 

Realizado por Daniel Ducato.           (Voltar ao texto acima)      

 



XXV 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

IMAGEM 34 - Estudo III - Composição Cenográfica para a entrada da "Barraca do Amor Errante" 

Realizado por Daniel Ducato.          (Voltar ao texto acima)      

 

 

 

 

 



XXVI 

 

 

 
 

 

IMAGEM 35 - Estudo Final da Composição Cenográfica para a entrada da "Barraca do Amor Errante" 

Realizado por Daniel Ducato.           (Voltar ao texto acima)        

 

 

 
 

IMAGEM 36 - Quinta Estação - Entrada da "Barraca do Amor Errante" 

FOTO: Frame extraído do vídeo feito por Javier Galindo, durante apresentação.           

 (Voltar ao texto acima - p. 108)           (Voltar ao texto acima - p.121) 



XXVII 

 

 

 
 

IMAGEM 37 -  Entrada da "Barraca do Amor Errante" 

A personagem "Avó Desalmada" (Beatriz Campos) organiza a fila de clientes. 

FOTO: Frame extraído do vídeo feito por Javier Galindo, durante apresentação.           (Voltar ao texto acima)     

 

 

 

 

  

 
 

IMAGEM 38 -  Entrada da "Barraca do Amor Errante" 

A personagem "Avó Desalmada" (Beatriz Campos) organiza a fila de clientes. 

FOTO: Frame extraído do vídeo feito por Javier Galindo, durante apresentação.        (Voltar ao texto acima)          
 



XXVIII 

 

 

 
 

IMAGEM 39 -  Entrada da "Barraca do Amor Errante" 

A personagem "Avó Desalmada" (Beatriz Campos) com a caixa de metal com os ossos dos Amadís  

e o "Homem do Correio" (Cristiano Diniz)    FOTO: Vanessa Oliveira, durante apresentação.     (Voltar ao texto acima)     

 

 

 
 

IMAGEM 40 -  Entrada da "Barraca do Amor Errante" 

A personagem "Avó Desalmada"(Beatriz Campos) conta o dinheiro dos clientes 

FOTO: Frame extraído do vídeo feito por Javier Galindo, durante apresentação          (Voltar ao texto acima) 

 



XXIX 

 

 

 

 

 
 

IMAGEM 41 -  Estudo sobre as trocas de figurino da personagem "Erêndira" 

até o momento final da "Barraca do Amor Errante"        Realizado por Daniel Ducato 

(Voltar ao texto acima) 

 

 



XXX 

 

 

 

 

 
 

IMAGEM 42 -  "A Barraca do Amor Errante" - enquanto saia de "Erêndira". 

A chegada dos músicos - em cena Vandiléia Foro (Erêndira), e os músicos Vinícius Albricker e Luiz Rocha (de costas). 

FOTO: Frame extraído do vídeo feito por Javier Galindo, durante apresentação.     

(Voltar ao texto acima - p.109)            (Voltar ao texto acima - p. 122) 

 

 
 

IMAGEM 43 -  "A Barraca do Amor Errante" - detalhe das personagens 
FOTO: Frame extraído do vídeo feito por Javier Galindo, durante apresentação. 



XXXI 

 

 
 

IMAGEM 44 -  "A Barraca do Amor Errante" 

FOTO: Vanessa Oliveira, durante apresentação.          (Voltar ao texto acima)  

 

 

 
 

IMAGEM 45 -  "A Barraca do Amor Errante" - suspensa enquanto cenografia. 

Sobre a estrutura de uma das lojas acompanha a ação o "Homem do Correio" (Cristiano Diniz). 

FOTO: Vanessa Oliveira, durante apresentação. 



XXXII 

 

 
 

IMAGEM 46 -  "A Barraca do Amor Errante" - suspensa enquanto cenografia. 

Em cena a personagem "Ulisses" (Thales Ventura) durante a primeira tentativa de morte da Avó. 

FOTO: Frame extraído do vídeo feito por Javier Galindo, durante apresentação. 

 

 

 

 

 

 
 

IMAGEM 47 -  "A Barraca do Amor Errante" - Morte da Avó 

A barraca é lentamente descida pela personagem "Homem do Correio" (Cristiano Diniz) 

até velar o corpo da Avó através da transparência do tecido. 

FOTO: Vanessa Oliveira, durante apresentação.           (Voltar ao texto acima) 



XXXIII 

 

 

 
 

IMAGEM 48 - Maquiagem da personagem Avó sob a iluminação da Segunda Estação 

Ao fundo, à esquerda, é possível perceber a limpeza dos corredores do Mercado Central por duas funcionárias. 

FOTO: Frame extraído do vídeo feito por Javier Galindo, antes da apresentação.          (Voltar ao texto acima)        

 

 

 
 

IMAGEM 49 - Estudo da Maquiagem da personagem "Erêndira" (Vandiléia Foro) para a sexta Estação. 

Realizado por Daniel Ducato            (Voltar ao texto acima)       



XXXIV 

 

 

 

 
 

IMAGEM 50 -  Cartaz do Espetáculo "Rosinha do Metrô" - 2010 

 

 
 

IMAGEM 51 -  Frente do Programa do Espetáculo "Rosinha do Metrô" - 2010          Voltar texto (acima)       



XXXV 

 

 

 

 

 
 

IMAGEM 52 - GRUTA - Entrada da Rua Pitangui, ao lado do Galpão Cine Horto (Azul). 

FOTO: Daniel Ducato.          Voltar Texto (acima)  

 

 

 

 
 

IMAGEM 53 - GRUTA - Entrada da Rua Pitangui. 

Ao fundo da imagem é possível ver o metrô da cidade de Belo Horizonte em horário de funcionamento. 

FOTO: Daniel Ducato.            (Voltar ao texto acima)      



XXXVI 

 

 

 
 

IMAGEM 54 - GRUTA - Entrada da Rua Genoveva de Souza 

FOTO: Daniel Ducato.         (Voltar ao texto acima)      

 

 
 

IMAGEM 55 - GRUTA - Entrada da Rua Genoveva de Souza 

FOTO: Daniel Ducato.         (Voltar ao texto acima)      
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IMAGEM 56 - "CÁRCERE 1" 

 

Localizado do lado esquerdo do Salão Principal. 

Durante ensaio: Hugo da Silva ("Rosinha") 

Foto tirada a partir dos bancos de madeira onde o público era locado no Salão Principal da GRUTA. 

Detalhe para os sacos de linhagem com areia, as escarificações na parede e a pintura de envelhecimento. 

FOTO: Daniel Ducato. 

 

(Voltar ao textoacima) 

 



XXXVIII 

 

 

 

 
 

 

IMAGEM 57 - "CÁRCERE 1" 

 

Localizado do lado esquerdo do Salão Principal. 

Durante ensaio: à esquerda, Gabriela Fragoso ("Gildo"), à direita Daniela Rosa ("Rosinha") 

foto tirada a partir dos bancos de madeira onde o público era locado no Salão Principal da GRUTA. 

FOTO: Daniel Ducato.   

 

(Voltar ao texto acima) 

 

 

 



XXXIX 

 

 
 

IMAGEM 58  - Detalhe do "CÁRCERE 1" - Pintura de envelhecimento.    FOTO: Daniel Ducato.   

 (Voltar ao texto acima) 

 

 
 

IMAGEM 59 - Detalhe do "CÁRCERE 1" - Escarificações na parede.    FOTO: Daniel Ducato.  

(Voltar ao texto acima) 

 



XL 

 

 

IMAGEM 60 -  "CÁRCERE 1"  -  FOTO: Daniel Ducato 

Em cena Hugo da Silva ("Rosinha") conversa com a barata "Genoveva" - durante ensaio. 

Ao fundo é possível notar a Composição Cenográfica realizada sobre a arquitetura, 

a partir de objetos que já se encontravam na GRUTA após o início da Ocupação Cênica.   (Voltar ao texto acima) 

 

 
 

IMAGEM 61 - Janela atrás do "CÁRCERE 1"  - FOTO: Daniel Ducato. 

Em cena a atriz Weslaine Gomes interpreta a personagem "Maria dos Anjos"           (Voltar ao texto acima) 



XLI 

 

 

 

 
 

 

IMAGEM 62 - "CÁRCERE 2"  

 

Localizado no centro do Salão Principal. 
Em pé Jonas Filho ("Rosinha") e deitada Gabriela Fragoso ("Gildo") 

Detalhe para iluminação de gambiarra e sacos de linhagem com areia (a direita) 

Notar a profundidade proferida pelas porta e janela.  

É possível ver ao fundo a sacola de um dos atores - cômodo da esquerda 

FOTO: Daniel Ducato, durante ensaio. 

 

(Voltar ao texto acima) 

 

 

 



XLII 

 

 
 

IMAGEM 63 - "CÁRCERE 2" 

Em cena, durante apresentação, Hugo da Silva ("Rosinha"), Luciene Bernardes ("Capitão Santos") e Adir Rivers 

("Gildo"), fotografada a partir dos assentos de madeira onde o público era locado no Salão Principal da GRUTA. 

Detalhe para os sacos de linhagem com areia - FOTO: Hugo Honorato.         (Voltar ao texto acima) 

 

 

 
 

IMAGEM 64 - "CÁRCERE 2" 

Em cena, durante apresentação, Hugo da Silva ("Rosinha") e Adir Rivers ("Gildo") 

Detalhe para escarificações na parede - FOTO: Hugo Honorato.          (Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 65 - "CÁRCERE 2" 

 
Em cena:  Kelly Oliveira ("Gildo") 

detalhe para iluminação de gambiarra e paredes envelhecidas. 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação. 

 

(Voltar ao texto acima) 

 

 

 

 

 



XLIV 

 

 

 

 
 

 

IMAGEM 66  - "CÁRCERE 2" 

 
Em cena: à direita Jonas Filho ("Rosinha") e deitada Gabriela Fragoso ("Gildo") 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação. 
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IMAGEM 67 - "CÁRCERE 2" 

 

Em cena: Em pé Hugo Silva ("Rosinha") e deitado Adir Rievrs ("Gildo") 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação. 
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IMAGEM 68 - "CÁRCERE 3" 

 

Localizado embaixo da Escadaria que dá acesso à Laje pelo Salão Principal da GRUTA.. 

Fotografada a partir dos assentos de madeira onde o público era locado no Salão Principal. 

Detalhe para basculante ao fundo com pintura de envelhecimento e sacos de linhagem com areia. 

Em cena Kelly Oliveira ("Gildo")     FOTO: Daniel Ducato, durante ensaio. 

 

(Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 69 - Corredor da GRUTA 

 
Ao fundo o portão de entrada pela rua Pitangui 

Cena Inicial - Personagem "Rosinha", interpretada pela atriz Daniela Rosa. 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação. 

 

(Voltar ao texto acima)
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IMAGEM 70 - Corredor da GRUTA 

 
Ao fundo o portão de entrada pela Rua Pitangui 

Cena com a personagem "Genoveva" -  interpretada pela atriz Yany Mabel. 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação. 

 

(Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 71  - Janela atrás do "CÁRCERE 1" 

Detalhe para a Portinhola a direita que foi construída no batente de porta da GRUTA 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação.          (Voltar ao texto acima) 

 

 
 

IMAGEM 72 - Janela atrás do "CÁRCERE 1" 

A atriz Juliene Lellis interpreta "Nossa Senhora Aparecida" 

Nesta cena é possível perceber a profundidade impressa à cena através do "Coro" na sala dos fundos (primeiro cômodo) 

FOTO: Hugo Honorato Durante apresentação.               (Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 73 -  Grade da Laje 

Em cena: Jonas Filho ("Rosinha") depois da cena da tortura. 

Ao fundo, atrás do ator, é possível ver o "telhado" cenográfico com pintura similar à das paredes da GRUTA. 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação.    (Voltar ao texto acima - p.67)   (Voltar ao texto acima - p.134 ) 

 

       

 
 

IMAGEM 74 -  Grade da Laje 

Em cena: Jonas Filho ("Rosinha") depois da cena da tortura, Após apagar a luz que iluminava o Salão Principal 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação. 
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IMAGEM 75 -  Cena simultânea: "CARCERE 2" e Laje 

 
Em cena: Kely Oliveira ("Gildo") no "CÁRCERE 2" e Jonas Filho ("Rosinha") na Laje 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação.          (Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 76 -  Utilização da estrutura fenotípica da GRUTA 

Em cena: Gabriel Morais, Daniela Rosa (direita) e Luciana Araújo (esquerda), como funcionários da obra do metrô. 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação.              (Voltar ao texto acima) 

 

 
 

IMAGEM 77 -  Utilização de estrutura fenotípica da GRUTA. 

Em cena: Luciene Bernardes ("Capitão Santos")   

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação.           (Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 78 -  "CÁRCERE 3"  

 

Utilização da estrutura da escadaria 

Em cena: Daniela Rosa ("Rosinha") e Yany Mabel ("Genoveva"). 

FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação. 

 

(Voltar ao texto acima - p.134)          (Voltar ao texto acima - p. 141) 
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IMAGEM 79 -  "CÁRCERE 3" 

Em cena: Daniela Rosa ("Rosinha") e Yany Mabel ("Genoveva"). 

Utilização da estrutura da Escadaria - FOTO: Hugo Honorato, durante apresentação.     (Voltar ao texto acima) 

 

 

 

 
 

IMAGEM 80 -  Kelly Oliveira e Gabriela Fragoso em processo de maquiagem para apresentação. 

Utilização da estrutura da janela atrás do "CÁRCERE 1" - Ao fundo a atriz Yany Mabel  - FOTO: Hugo Honorato. 
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IMAGEM 81 - Detalhe de um dos processos de pintura sobre parede.   FOTO: Marcel Diogo. 

 

 
 

IMAGEM 82 - Personagem "Mãe" interpretada pela atriz Marielle Brasil 

Detalhe para a profundidade impressa ao Salão principal através da pintura de tijolos na parede ao fundo 

FOTO: Daniel Ducato, durante ensaio.          (Voltar ao texto acima - p.134 )          (Voltar ao texto acima  - p. 143) 
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IMAGEM 83 - Detalhe de escarificações na parede do corredor da "GRUTA" - FOTO: Daniel Ducato. 

(Voltar ao texto acima) 

. 

 
 

IMAGEM 84 - Detalhe de escarificações na parede do "CARCERE 2" - FOTO: Daniel Ducato. 

    (Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 85 - Processo de caracterização do Salão Principal 

Foto tirada do Corredor de entrada da GRUTA - FOTO: Marcel Diogo. 

 

(Voltar ao texto acima) 
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IMAGEM 86 -  Processo de pintura do Salão Principal 

Detalhe da areia em pacotes de plástico transparente (à esquerda), sem o palco de madeira e sem os sacos de linhagem. 

Foto tirada da Escadaria da GRUTA que dá acesso à Laje - FOTO: Marcel Diogo.           (Voltar ao texto acima) 

 

 
 

IMAGEM 87 -  Salão Principal após apresentação - Foto tirada do "CÀRCERE 1"  - FOTO: Hugo Honorato. 
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IMAGEM 88 -  Mapeamento da GRUTA 

Realizado por Daniel Ducato           (Voltar ao texto acima) 


