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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho foi escrito durante a década de 80. Seu 

autor era então Professor de Cenografia e Indumentária 

do Departamento de Artes Cênicas da Escola de 

Comunicações e Artes (CAC ECA USP): Antônio Heráclito 

Carneiro Campello Neto.  

Desde 1990 venho mantendo contato com este 

volume, que era chamado de A Cenografia - Introdução 

Histórica e Considerações. De suas folhas rasgadas, 

amassadas, montei duas “apostilas”, que fui lendo, 

relendo e digerindo durante todos esses anos. Chegou, 

porém, o momento que tanto esperei – tornar público 

este trabalho. 

O trabalho não foi nada fácil. Em primeiro lugar, houve 

uma grande dificuldade em encontrar as referências 

usadas pelo Professor Campello Neto. Havia algumas 

“pistas” ao longo do texto – como, por exemplo, 

anotações do tipo: “Colocar foto do AMICO”. Nenhuma 

delas estava em conformidade com a ABNT.  

Foi, sem dúvida, uma grande oportunidade de 

exercitar meus conhecimentos de cenografia. AMICO é 

naturalmente Sílvio D‟amico, que escreveu Storia Del 

Teatro. O livro, em quatro volumes, foi muito usado até a 

década de 80. Hoje, já está um pouco desatualizado, 

até mesmo na parte mais antiga - a Grécia, por exemplo 

- em função das novas descobertas da década de 90.  

Recorrendo ao processo USP do Professor, em que 

constam todos os seus relatórios anuais de atividades, fui 

lentamente conseguindo identificar a bibliografia 

indicada por ele para uso em sala de aula. A partir deste 

material, dos temas e da minha própria memória, 

consegui identificar a maior parte das referências 

utilizadas - apenas algumas ficaram sem identificação 

segura. Todos estes livros estão orgulhosamente listados 

na bibliografia.  

Esta vai de DUBECH e seu Historie Générale Illustrée du 

Théâtre, publicação dos anos 30, até catálogos dos anos 

80, de exposições no Metropolitan Museum de Nova 

York.  

As fotos utilizadas não foram encontradas da maneira 

que eu esperava – nos slides que foram guardados do 

trabalho do Professor. Assim, quando não foi possível 

encontrar a mesma foto em outro volume, substituímos 

por material semelhante – um exemplo disso é a foto da 

bailarina Isadora Duncan, na parte que trata de Edward 
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Gordon Craig. Procurei muito pela foto que o Professor 

havia sugerido e não encontrei. Assim, ela foi substituída 

pela que vem no presente volume. Todas as mudanças 

fotográficas estão apontadas nas notas de rodapé, 

inclusive as que foram incluídas - caso da Estela de 

Metternich, em teatro egípcio. 

No que se refere ao texto em geral, minha vontade 

era fazer o mínimo de alterações possíveis, conservando 

a obra de maneira integral. Optei, portanto, por mexer 

primeiramente apenas nas partes que continham erros 

gramaticais, ortográficos e de pontuação.  

Na seqüência, trabalhei com as frases e parágrafos 

que geravam entendimento dúbio ou não muito claro. 

Minha opção foi alterar qualquer sentença que pudesse 

induzir o leitor a erro ou má interpretação.  

Outra etapa foi a de identificar as partes em que eu 

discordava sobre determinados pareceres dados pelo 

Professor Campello – afirmações que seriam facilmente 

retiradas talvez pelo próprio em uma revisão mais 

meticulosa do trabalho. Que ele não fez por ter falecido. 

Um exemplo disso é a afirmação de que Craig era 

discípulo de Appia. Contemporâneos, sim. Renovadores 

da cena do século XX. Um apreciava o trabalho do 

outro. Mas discípulos não. 

Outra fase foi a de inserir informações que julguei vitais 

mesmo no contexto panorâmico do trabalho. É o caso 

de Stanislavski, que inicialmente recebeu do Professor 

apenas uma página, um breve comentário. Se ele foi 

uma dos maiores renovadores da interpretação da cena 

no século XX, sua abordagem da cenografia não 

poderia passar de forma tão superficial. Também neste 

caso, assumi a autoria do texto nas notas de rodapé. 

A última fase foi a de “briga”, mesmo. Entre os dois 

professores - Fausto Viana (eu) e Campello Neto. Não 

deixa de ser divertido, no entanto, acompanhar ao 

longo das notas em vermelho a minha discordância 

evidente quanto a algumas anotações do Professor. Um 

exemplo: a veneração dele por Santa Rosa e 

especialmente Flávio Império. Não que ambos não 

sejam dignos de respeito e nota, mas não é por isso que 

vamos dizer que não houve cenografia no Brasil antes 

deles. E a cenografia de Anchieta? O Teatro de Revista? 

No meu entender, mesmo uma abordagem panorâmica 

não deve ser preconceituosa: há o Teatro Brasileiro de 

Comédia, mas Victor Garcia também estava atuante.  

Tudo isso para que este material pudesse finalmente vir 

à luz e cumprir o objetivo a que estava determinado:  
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traçar uma visão panorâmica da cenografia mundial e 

brasileira até a década de 1980.   

Agradecimentos especiais, da minha parte, são 

endereçados a José Eduardo Vendramini, pelo grande 

apoio e estímulo na hora certa; ao Prof. Clóvis Garcia, 

pelo apoio e livros da maravilhosa biblioteca; a Maria 

Cecília Loschiavo dos Santos, pelo incentivo e confiança; 

à Biblioteca da ECA e todos os seus atendentes e 

bibliotecários, generosos e dispostos, sempre; a Helena 

Prates, pela revisão; e ao Prof. Campello Neto, que não 

sei como e nem por quê, mas me elegeu e encarregou 

de um trabalho que sei que era muito significativo para 

ele.  

Caro Professor, espero ter correspondido às suas 

expectativas. 
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CENOGRAFIA 

Todas as épocas e civilizações encontraram-se diante 

deste problema: o espaço - como vivê-lo, estruturá-lo ou 

representá-lo. 1 

                                                         
1 É evidente, diante deste breve parágrafo, que o Prof. Campello 

Neto desejava elaborar uma introdução ao seu trabalho, onde 

versaria sobre a cenografa e sua relação com o espaço sagrado e 

o profano. Dentro do Departamento de Artes Cênicas da 

Universidade de São Paulo nos últimos anos, eu e o Prof. Marcelo 

Dênny da equipe de Cenografia, nos auto-entitulamos, por 

brincadeira, a “ala jovem da pesquisa teórico-prática da 

cenografia”. Para nós, a cenografia é muito anterior ao espaço 

grego e até mesmo ao egípcio, adotado pelo Prof. Campello Neto, 

talvez pelo entusiasmo com a publicação de Emanuel O. Araujo do 

Papiro Dramático do Ramesseum. Acreditamos que o espaço ritual - 

que viria  a ser o cênico - nasce no momento em que o elemento 

humano terrestre (o pajé, o xamã, o sacerdote) intermedia a 

relação do homem com o divino. Essa relação poderia ser a cura de 

uma doença através da magia ou aplicação/manipulação de 

elementos da natureza, ou ainda a marcação de um rito de 

passagem, tão comum a todas as sociedades. Todos elementos 

comuns ao que hoje denominamos espetáculo estão ali: a 

iluminação (as velas dentro de uma cabana ou a presença da luz 

do sol), os trajes (paramentos especiais para cada rito), a música 

(cantada ou tocada, dependendo de cada cultura) e, finalmente, 

o espaço cênico, que disputaria com os outros elementos a posição 

de quem nasceu primeiro: se o espaço, que já estava lá ou se os 

outros elementos do ritual que pediam determinado espaço. O que 

importa para nós é o resultado final: a integração de todos os 

elementos presentes, como teorizaria E.G.Craig no início do século 

XX. Na eventual revisão do trabalho do Prof. Campello para uma 

publicação, este tema seria um dos primeiros a ser abordado, já que 

o ritual permeou, de uma forma ou de outra, o trabalho de todos os 

grandes encenadores do século XX. Artaud (que visita os índios 

Tarahumara do México e anota seus  rituais) e seu Teatro da 

Crueldade utilizam os elementos mais facilmente perceptíveis do 

ritual. Já Stanislavski transforma sua arte em ritual de tal requinte que 

envolve, entre outras etapas, ficar absolutamente nu em seu 

camarim, no intervalo do espetáculo, para assim se despir de sua 

personagem e só “reincorporá-la” na volta à cena.  

Através do relacionamento consigo próprio, o homem 

viria a usá-lo, criando-o para a transmissão dos seus 

símbolos, mitos e de suas crenças e ideologias, que se 

tornavam visíveis na sua estruturação e representação.  

A posição de um espaço criado seguirá sempre o rumo 

dos acontecimentos político-sociais2, recebendo a 

contribuição ideológica ou sociológica para suas 

transformações ou soluções. Tudo isso seguindo um ritmo 

mais lento ou mais rápido, sempre sob a influência desses 

eventos.  

Definimos a cenografia como forma de usar e 

interpretar visualmente o espaço 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 espetáculo3. Ela estará também sujeita às 

transformações sócio-políticas, que serão interpretadas 

                                                                                                                                   

O Prof. Campello, no entanto, não vai além nesta 

investigação e acaba por não concluir a sua introdução, 

transformando-a já em texto sobre o Teatro Egípcio. 
2 O século XX é uma riquíssima fonte de estudo para evidenciar as 

relações sócio-políticas com a cenografia teatral. Um bom exemplo 

disso são as enormes máquinas cenográficas propostas por 

Meyerhold para seus espetáculos ao ar livre para a classe operária 

na recém convertida Rússia em União Soviética. Ou ainda a 

“limpeza” cenográfica proposta por Bertolt Brecht.   
3 Esta relação “textocentrista”, voltada única e exclusivamente ao 

texto e aos desejos de um diretor esteve muito em voga nos anos 

em que o Porf. Campello atuou como cenógrafo. O teatro moderno 

trouxe algumas inovações neste sentido, tendo o cenógrafo e todos 

os envolvidos na encenação mais liberdade de expressão artística 

em relação ao espetáculo.  
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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.  A colocação destes no 

espetáculo é, pois, da máxima importância e deverá 

sempre partir do conceitual como fonte principal da sua 

criatividade, para depois vir sua técnica de construção 

ou representação. 

 Várias teorias apresentam seu nascimento, ora na pré-

história, ora no Antigo Egito, pois através do ritual 

religioso - contendo elementos como a palavra e a ação 

capazes de emocionar e interessar - nasceu o 

espetáculo.   

 A invocação religiosa, o ato propiciatório, o ato de 

júbilo, as celebrações de tristeza, funerais ou sortilégio, 

desenrolavam-se em determinado lugar, de uma 

determinada maneira, repetindo-se do mesmo modo, 

procurando uma constante repetição e, assim, 

tornando-se rito.  Vários escritores encontraram, em cada 

um desses rituais, fatores de menor ou maior constância 

no teatro. Estes elementos apresentavam características 

teatrais. Dessa forma, o local das celebrações, o espaço 

no qual se desenrolavam os rituais, seria a cena. 

Outra teoria apresenta através do Papiro Dramático 

de Ramesseum - documento encontrado em 1896, no 

templo funerário de Ramsés II - a existência de um teatro 

no Antigo Egito, conseqüentemente uma possibilidade 

da cenografia ser anterior ao período considerado como 

o do seu nascimento: o da Grécia arcaica. 

Em outros documentos, como a Estela de Metternich 

(ver figura 1 no final do capítulo4), contendo descrição 

de culto com um processo característico, encontrou-se 

motivo para considerá-los portadores da prova de uma 

dinâmica teatral. A pergunta sobre a possibilidade do 

conteúdo desses documentos ser classificado como 

teatro foi apresentada, concretamente, em 1900 por 

Georges Bénèdite, Conservador Adjunto das 

Antiguidades Egípcias do Museu do Louvre. Ele descobriu 

a relação de determinadas ritos funerários (como as do 

culto de Osíris representando cerimônias místicas5) com 

as representações mímicas das festas de Dionísio, que 

foram a origem do teatro grego.   

                                                         
4 A foto da estela não estava prevista pelo Prof. Campello e foi 

adicionada por mim.  
5 O Prof. Campello utilizava, no lugar das palavras cerimônias 

místicas, a palavra mistérios, que foi alterada por direcionar ao uso 

cristão/católico do termo e aos mistérios medievais. 
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Como existia na Grécia um vínculo entre teatro e 

religião, esse fato foi considerado um indício de um 

possível teatro egípcio. A formulação dessa hipótese, 

embora sem muita precisão, foi o inicio do 

desenvolvimento de pesquisas sérias sobre o assunto, sob 

a direção dos mais importantes especialistas em 

egiptologia.  

Algum tempo depois, Alfred Wiedemann, uma 

autoridade em estudos egípcios, apresentava uma 

conclusão oposta, afirmando não considerar nenhum 

motivo que provasse a existência de um teatro egípcio. 

Ele só via a existência de cultos que se apresentavam 

sob dimensão inteiramente litúrgica, sem conteúdo 

dramático, cuja forma “teatral” objetiva só iria se 

apresentar, muito posteriormente, entre os gregos. 

Esboçaram-se traços de pantomima e surgiu, no 

desenrolar do ritual daqueles cultos, o embrião do coro 

dramático, representaram-se cerimônias místicas6, mas o 

culto egípcio careceu do sopro que teria feito nascer 

obras de arte7.  

                                                         
6 Novamente substituição da palavra mistérios, pelos mesmos 

motivos anteriores.  
7 Suponho, evidentemente, que o Prof. Campello se refira a obras de 

arte teatrais. Este tema é discutido na página 04 do texto que 

introduz o Papiro Dramático do Ramesseum.  

Ambos, Bénèdite e Wiedemann, não dispunham de 

documentação concreta, ficando suas teorias no 

campo das conclusões através de suas conjecturas.  Era, 

de qualquer modo, um repto8 lançado aos egiptólogos.  

Entretanto, em 1928, o grande pesquisador alemão 

Kurt Iethe apresentou provas concretas da existência 

de teatro entre os egípcios através da tradução de dois 

textos encontrados em estelas. 

Um deles, de data antiqüíssima, apresentava uma 

estrutura dramática, ao relatar um drama mitológico 

sobre a criação do mundo pelo Deus Ptah de Mênfis, o 

mito de Osíris e a luta de Hórus para suceder seu pai no 

trono do Egito. O outro, desconhecido até aquele 

momento, foi intitulado por Iethe Papiro Dramático do 

Ramesseum, o drama de coroação mais completo que 

se conhece do Antigo Egito.  

Nesse documento encontramos uma série de 

indicações que apresentam uma cenificação do mito 

ligado ao ciclo osiriano. O ritual litúrgico no Antigo Egito 

compunha-se de partes delimitadas, cujo conjunto 

formava uma grande ação dramática, desenrolando-se 

em partes dialogadas e em partes cantadas.  Um 

coreuta (ou todo o coro) recitava a explicação das 

                                                         
8 Desafio, provocação. 
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cenas interferindo ocasionalmente na ação. As partes 

cantadas eram acompanhadas de música para 

instrumentos de percussão (crótalos9, tambores), sopro, 

flautas, cornetas e corda (harpas, violas). Não existiam 

diálogos, que eram substituídos por danças, ora vivazes, 

ora fúnebres, conforme a situação.  Nas pinturas dos 

túmulos encontravam-se cenas de danças onde se 

vêem jovens de seios nus, cabelos longos e estreitas 

tangas em várias posições de grande beleza. 

Esse ritual10 era desenvolvido pelos sacerdotes que 

assumiam o papel dos deuses implicados no mito, e por 

                                                         
9 Segundo o Dicionário Houaiss, instrumento de percussão da 

antiguidade egípcia e greco-romana, de formas variadas, feito 

geralmente de marfim ou madeira, usado no culto de Cibele. 
10 O texto original do Prof. Campello trazia a seguinte anotação: 

“assinalado conforme material - procurar o nº 1-4-cena I, pág. 26 do 

Papiro de Ramesseum, a partir dali até pág. 69 - anexo, contendo 

número de cenas e linhas para uma compreensão maior da 

descrição, material do papiro citado.” Julguei oportuno remover 

este trecho para não interromper o desenvolvimento do texto. 

Acredito que o leitor mais interessado poderá se remeter 

diretamente ao texto do Papiro. Como curiosidade, incluo algumas 

anotações que fazem referência à interpretação e aos cenários e 

figurinos:  

 

Interpretação: 

Linha 05- Tot traz o cadáver de Osíris sobre as costas de 

Set, a fim de ser levado ao céu. 

Linha 18- Aconteceu que o sacerdote leitor ofereceu ao 

rei dois bolos-shat. 

Linha 44- Verte-se água sobre a  cabra e o ganso.  

Linha 56- Aconteceu que foi estabelecida uma luta de 

socos. 

um elevado número de figurantes menores, 

denominados servidores de tal ou qual deus. Além desses 

"figurantes”, também já se encontra a presença do que 

poderia ser considerado o ator profano que vendia seu 

trabalho ao templo, ou a dignitários locais interessados 

em realizar dramatizações. 

Em 1922, foi descoberto em Edju uma estela dedicada 

a Hórus por um certo Embelo, que descreve toda uma 

ação dramática.  Encontram-se já as máscaras, que 

mais tarde surgirão11 no teatro grego, como a de um ibis, 

associada ao deus Tet, a de um falcão para Hórus, de 

um abutre para a deusa Nekhbet.   

O exemplo mais notável dessas máscaras é a do 

Chacal de Anúbis12. Trata-se de uma peça em terracota 

pintada, que cobria a cabeça do sacerdote responsável 

pelo papel de Anúbis e ostenta os olhos pintados, as 

                                                                                                                                   

Como se vê, parecem resumos de ações físicas propostas 

por Stanislavski.  

 

Cenários e figurinos: 

 Linha 02- O barco do rei é lançado para inaugurar o rio. 

Linha 48- Aconteceu que o Pilar-Djed foi erguido pelos 

descendentes do Rei, assistidos pelo Grão Sacerdote de 

Heliópolis. 

Linha 107- Aconteceu que foram trazidos tecidos de quatro 

e seis fios, bem como vestes de púrpura e muitos tecidos-

sesef. 

Linha 117- Construção da escada simbólica pra ascensão 

do rei aos céus. 
11 Acredito que o Prof. Campello quisesse dizer “reaparecerão”.  
12 Está no Museu de Hildesheim. 
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orelhas erguidas e faixas coloridas indicando os pêlos no 

pescoço do animal. Os trajes, conforme os desenhos que 

se encontram nos sepulcros correspondiam às figuras dos 

diversos deuses. 

Em uma estela da 12ª dinastia, encontra-se a 

descrição feita por um alto dignitário de nome 

Ikhernefert, apresentando todos os detalhes do ritual ao 

qual fora escolhido para a execução. 

"Fiz para ele, Osíris, um santuário portátil... de ouro, prata, 

lápis lázuli, madeira carob e madeira-meru. Os deuses que 

o acompanhavam foram vestidos e refeitos seus santuários. 

Dirigiu os trabalhos da barca Neshmet e arrumei a cabina. 

Adornei o peito do Senhor de Abidos-Osíris com lápis lázuli e 

turquesa ouro puro e todas as pedras preciosas que são os 

ornamentos do corpo de um deus.  

Além disso, tudo indica que Ikhernefert acumulava as 

funções do que denominamos diretor do espetáculo, 

visto que lhe cabia orientar os sacerdotes - atores em 

seus respectivos papéis e indicar o local para a 

representação das diferentes cenas. Toda a população 

podia assistir ao espetáculo que, por isso, organizava-se 

em forma de procissão cujo percurso obedeceria ao 

fixado em uma das versões do mito de Osíris; em cada 

cidade encenava-se o episódio que, no mito, ali se 

passara o assassínio do deus, o combate entre os 

servidores de Hórus e os partidários de Iet, a aflição de 

Ísis, tudo era cenificado no lugar adequado, 

abrangendo todo o Egito. 

  Caracterizava-se, assim, um exemplo típico da 

representação de mistérios, tal como veremos mais de 

dois milênios depois, na Idade Média ocidental. As 

representações egípcias, denominadas „grande saída 

do deus‟, eram franqueadas a qualquer um, pelo menos 

uma vez por ano o deus local seria transferido de seu 

templo aos lugares sagrados e mediações, atraindo até 

habitantes de distritos vizinhos. As saídas de deuses como 

Min, Osíris, Amon, revestiam - se de caráter nacional e 

contavam com considerável número de figurantes, 

conforme indica a Estela de Ikhernefert e o testemunho 

de Heródoto. Descrevendo a comemoração de uma 

velha história em que Hórus entra na casa de sua mãe a 

fim de com ela ter relações sexuais, narra Heródoto:  

 Quando o sol se põe, enquanto alguns sacerdotes 

ocupam-se da imagem, um grande número deles força 

a entrada do Templo, com bastões de madeira nas 

mãos; outros homens, que cumprem votos, em número 

superior a mil, também armados de bastões, agrupam-se 

do lado oposto. A imagem, num pequeno nicho de 

madeira dourada, na véspera é transportada do Templo 

para outro recinto sagrado. Os poucos sacerdotes que a 

acompanham, puxam uma carreta de quatro rodas na 

qual se encontra o nicho, os outros sacerdotes colocam-
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se no vestíbulo do Templo, impedindo sua entrada, os 

que prestam votos, arrebatando o deus, golpeiam os 

sacerdotes que resistem. Trava-se aí uma violenta 

batalha com bastões, quebrando-se cabeças e, ao que 

suponho, alguns morrem em conseqüência dos seus 

ferimentos, embora os egípcios me afirmassem que não 

morreu ninguém". (ARAÚJO,1974:15-16) 

 

  “Outros tipos de espetáculo, de caráter mais 

acentuadamente popular, seriam menos faustosos, com 

elenco mais reduzido. Ao invés de abranger todo o mito, 

ou suas partes essenciais, focalizava apenas episódios 

particularmente emocionantes. O texto, embora 

impregnado de fórmulas e rituais por todos conhecidos, 

era simples e cativava o espectador pela vivacidade 

natural e palpitante dos diálogos. Em um deles, 

continuado na estela de Metternich e que constitui 

fragmentos de um drama antigo, vemos Isis fugindo do 

assassino do seu marido, a fim de salvar o filho póstumo, 

Hórus que deveria ser o vingador do pai”. (ARAÚJO, 

1974:16-17) 

 

Há uma estreita relação entre cenografia e texto. A 

cenografia servirá como o ponto básico para o 

desenvolvimento da ação. O texto será sempre sua 

motivação, devendo ser estudado e analisado nos seus 

mínimos detalhes de descrição da ação e do diálogo 

para que assim se possa reconstituir como se deu a 

integração dos dois elementos, favorecendo sua 

funcionalidade.   

A relação entre o que descreve o Papiro de 

Ramesseum, com os mistérios13 e as moralidades14 da 

Idade Média é muito estreita e nos apresenta a 

cenografia colocada de forma semelhante à sua 

posição nos rituais egípcios, que tomavam forma de 

verdadeiros espetáculos, com seus elementos de 

interesse e emoção. São usadas partes dos templos e 

também ruas e partes de cidades, encontrando-se uma 

diferença na posição dos mistérios.  

Na Idade Média, começa-se a construir planos com 

tablados e arcos com o intuito de tornar a rua (ou a 

praça) mais adequada ao desenvolvimento do mistério 

ou da moralidade, sendo esta verdadeiramente uma 

elaboração cenográfica, diferente do que acontecia, 

quanto a local, nos rituais egípcios.  

O Papiro Dramático transforma-se em documento que 

registra um acontecimento que se passa em 

determinado espaço. O texto foi encontrado em 1896 
                                                         
13 Drama medieval religioso (do século XIV ao século XVI) que põe 

em cena episódios da Bíblia ou da vida dos santos, representado 

quando das festas religiosas pelos atores amadores (mímicos  e 

menestréis principalmente),sob a direção de um condutor e em 

cenários simultâneos,as mansões.(PAVIS,1999: 246). 
14 Gênero teatral medieval (do século XI ao século XIV) que conta 

uma vida de santo, sob forma narrativa  e dramática. (PAVIS, 

1999:245) 
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por J. E. Quibess, no templo funerário de Ramsés II (O 

Ramesseum, em Tebas), restaurado por Hugo Ibscher, no 

Museu de Berlim e publicado como "papiro dramático" 

por Kurt Sethe. Pertence atualmente ao Museu Britânico 

e mede 2,15m por 0,25m, podendo pela largura ser 

considerado "papiro de luxo".  

Apesar de ter sido adaptado para a cerimônia da 

coroação do faraó Senusert (ou Sesóstris) I, da 12ª 

dinastia, seu conteúdo remonta ao Antigo Reino.  

Segundo a opinião de Kurt Sethe, data da lª dinastia, em 

razão de estarem mencionados sacerdotes chamados 

"sehenu-ah", "os que procuram o espírito", titulo que não 

aparece em nenhuma outra época. Assim, para ele, é 

perfeitamente seguro que tanto o texto como o 

cerimonial registrados no papiro provém daquela época. 

 

"Apesar do título dado por Kurt Sethe, levantaram-se 

dúvidas quanto à natureza teatral desse papiro. Pelo 

fato de haver sido destinado à entronização de um rei, 

argüiu-se que seu caráter a um só tempo dramático, 

mágico e ritual, estaria demasiadamente vinculado à 

preocupação utilitária de confirmação mágica de uma 

soberania para se constituir em peça teatral.    

Afirmou-se que não passaria de „uma transposição 

material e litúrgica de um simbolismo mitológico‟, 

admitindo-se „no máximo, que esta narrativa mitológica 

poderia se transformar em objeto de um drama no 

sentido moderno da palavra, mas nesse texto perdemos 

de vista o próprio mito, tanto que sua adaptação 

simbólica e litúrgica passa a primeiro plano‟, não 

obstante o egípcio, naturalmente instruído na liturgia e 

na mitologia da sua religião, pudesse realizar de forma 

simultânea os dois aspectos do drama.    

A cerimônia, de fato, é bastante complexa e a 

simultaneidade entre o teatral e o litúrgico, desconcerta 

à primeira vista.  Concorda-se, como ponto pacífico, em 

que se torna virtualmente impossível destacar, em muitos 

pontos, o dramático do ritual; em sentido geral, porém, 

está ele dentro dos limites acima fixados, tratando-se na 

verdade da reconstrução plástica de uma experiência 

religiosa, caracterizada e realizada mediante a provável 

ação dramática contida no texto”. (ARAÚJO, 1974:19) 

 

Todas essas provas através da leitura de hieróglifos nos 

apresentam não um texto que se constituísse 

propriamente em um drama, mas uma espécie de “guia 

do diretor" do espetáculo que deveria orientar os 

sacerdotes - atores em seus respectivos papéis, baseado 

no argumento que lhe fornecia o próprio mito. Daí 

aparecerem, na mesma cena, tanto as indicações da 

ação ritual, ou “marcações cênicas”, como as 

respectivas passagens mitológicas. 
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A obra não apresentará uma “articulação global que 

contenha uma unidade tempo ou lugar, ao contrário, o 

drama encenado em etapas sucessivas, seguindo as 

cidades do curso do Nilo, prestava-se, por tal motivo, a 

repetições em benefícios de uma nova platéia”. 

(ARAÚJO, 1974:20) 

A estrutura do drama poderá ser recomposta segundo 

o encadeamento da ação: 

 

“A - O rei morto é enterrado, após sua mumificação, 

ressurgindo na pessoa do novo soberano; simboliza-se tal 

ressurreição pela descida e soerguimento dos pilares 

cerimoniais. Os pilares cerimoniais seriam colunas levantadas 

e colocadas eretas sob um ritual: a ereção do pilar djed, 

ainda ligado a Set e não a Osíris, o que evidencia uma data 

de concepção remota. 

B - Combate ritual entre Hórus e Set pelo poder.   

C - O novo rei é aclamado e investido da soberania.   

D - Celebra-se uma festa comunitária, para a qual são 

convidados os governadores de vários distritos do Egito.   

E - O soberano percorre seus domínios na barca real, 

equipada especialmente para tal finalidade. 

F - Realizam-se certos ritos que expressam epifanias de Osíris,  

identificados ao faraó morto. 

G - Apresentam-se oferendas e concluem-se sacrifícios”.  

(ARAÚJO, 1974:20) 

 

Ainda outra seqüência foi “sugerida levando-se em 

conta o desenvolvimento ritual tanto da ação inerente 

ao texto, como das indicações "cenográficas" que se 

encontram na parte inferior do papiro, acompanhando 

o desenvolvimento das cenas”. (ARAÚJO, 1974:21) 

Apesar dessas controvérsias teóricas, numa posição 

apenas complementar, encontramos nesses rituais o uso 

do espaço e dos figurinos. Esses ritos eram realizados em 

locais determinados e se utilizavam de roupas e 

adereços – como máscaras, jóias, trajes dos deuses ou 

dos reis - para desenvolverem uma ação, para contarem 

uma história – embora sem palavras – mas através do 

canto, da música e dança. 

Assim, a cenografia, como parte integrante do 

espetáculo, nasce no século VI, no período arcaico 

grego. 
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Figura 1- A estela de Metternich. “Entalhada em grauvaca, a estela de Metternich 
é a mais sofisticada e um dos mais elaborados exemplos de um gênero de estelas 
mágicas que se originou no Novo Reinado tardio. O elemento dominante nestes 
documentos - que foram inscritos com textos mágicos recitados para curar 
doenças e como proteção contra mordidas de animais - é a criança Hórus, em pé 
sobre dois crocodilos. As pequenas vinhetas nesta estela retratam um número de 
deuses anulando as influências de cobras, crocodilos e escorpiões. Acima, o Deus 
Sol é adorado por quatro babuínos e por  Nectanebo II (360-342A.C) ajoelhado, ao 
reinado do qual remonta o monumento.(...) A estela foi encontrada em Alexandria 
e presenteada em 1828 ao Príncipe Metternich, por cujo nome é conhecida hoje”. 
(MONTEBELLO, 1994:51)   
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O TEATRO GREGO 

 

A documentação do Papiro do Ramesseumn e as 

indicações da Estela de Metternich apresentam a 

utilização do espaço direcionado e servindo de apoio 

ao ritual. O espaço, até então, não era interpretado 

através de um projeto dirigido para torná-lo 

completamente integrado à encenação. O Theaomai, 

ou Theatron15 – “lugar de onde se vê” - será o primeiro 

vestígio de um espaço criado especialmente para a 

realização de um espetáculo. 

Muito grande e em formato trapezoidal acolhia, sobre 

degraus dispostos nos seus lados, uma multidão que se 

quedava a assistir espetáculos variando entre ritos 

religiosos, danças ou paradas civis. O Theatron encontra-

se em ruínas relativamente conservadas ao lado do 

palácio real de Cnossos em Creta. O local das 

evoluções, no rés do chão, seria a orquestra, espaço 

criado posteriormente no anfiteatro de Tespis, onde se 

movimentava o coro do teatro grego. 

No século VI a.C. vamos encontrar a figura de Tespis 

como o precursor, como o criador do teatro e do seu 

                                                         
15 Palavra grega que designa o lugar de onde se vê o espetáculo, o 

espaço dos espectadores. Só muito mais tarde o teatro será 

concebido como o edifício inteiro, e depois a arte dramática ou a 

obra de arte dramática. (PAVIS, 1999:409) 

espaço. Tespis organizava coros cíclicos que entoavam 

cânticos a Dionísio, o deus da fecundidade, da alegria e 

do verão.  Simples coros cujos componentes davam-se 

as mãos numa dança enquanto entoavam cânticos, 

homenageando o deus.  As evoluções desse coro 

davam-se em locais públicos, praças sobre o chão 

simples, sem nenhum apoio.  

Tespis percebe a dificuldade que os que paravam 

atrás de outras pessoas tinham em contemplar o coro na 

praça. Não era possível enxergar. Ele cria, assim, 

tablados baixos e degraus de madeira que dispõe em 

torno do espaço central, em alturas diferentes, 

descortinando os movimentos do coro.   

Como todo o material era armado na praça, a 

apresentação acabava tornando-se uma perturbação 

ao movimento da cidade, já que a praça do mercado 

ficava repleta de pessoas atraídas para ver o 

espetáculo. As autoridades aconselhavam “circulai, 

circulai”.   

Desejando encontrar um local adequado, Tespis leva 

seu coro para o adro dos templos, mas ainda não era a 

melhor solução.  
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Encontra então nos arredores da cidade uma colina 

de suaves encostas, que se apresentava em semicírculo 

com um espaço livre aos pés, onde encosta os degraus 

de madeira. Observa que seria melhor cavar os degraus 

na encosta da colina, pedindo depois ao público que 

trouxesse almofadas. A parte central deste primitivo 

anfiteatro, destinada ao coro, passa a ser chamada de 

orquestra.  

Tespis isola então um dos membros do coro para que 

ele possa ser interpelado por eles. Este deveria 

permanecer estático para receber a réplica dos demais. 

Era o surgimento do protagonista. 

Nasce assim o teatro.   

 Tespis, filho de Temone de Icária, uma região da Ática, 

teria, segundo a tradição, estruturado um primeiro 

diálogo em 534 a.C. para as Grandes Dionisíacas, 

planejadas em Aturas por Psístrato. Conta-se que Sólon 

(639-559 a.C.), legislador e poeta, assistindo ao 

espetáculo perguntou ao autor-ator como podia fazer 

aquilo. Não se envergonhava de dizer, de fingir uma 

coisa que não estava sentindo, enfim, de mentir daquela 

maneira?   

 

Registra-se a primeira reação que se conhece contra 

o ator envolvido por uma suspeita moral que o 

acompanhará em muitos países, em muitas civilizações.   

Desenvolve-se a representação de maneira diferente, 

de um lado os atores representando diversos 

personagens e do outro, o coro, em diálogo com esses 

personagens.  A representação transcorria no espaço 

inicial da orquestra com seu chão de terra batida, em 

torno da tímele, espécie de altar sobre o qual estava a 

pedra de Ara.  Sobre a pedra eram colocados, outrora, 

os sacrifícios ofertados aos deuses.  Nesse caso ela 

permanecia no centro, despojada, sem nada em cima. 

No fundo o tablado inicialmente com pequena altura, 

onde se colocou a skénê, tenda tosca destinada a 

guardar os pequenos detalhes de caracterização dos 

atores que de lá saiam para seu encontro com o coro.   

O ator passa a ser designado "hypocrite", ou melhor: 

hipócrita, movimentando-se no espaço aberto pelos 

coreutas que se colocavam um pouco de lado, 

deixando um terço da orquestra livre para essa figura 

que, terminando sua atuação, voltava para a skénê.   

 De acordo com vários autores, a cenografia – desde 

os tempos primitivos até o classicismo – busca empregar 

poucos elementos em sua composição. Esta 
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simplicidade visa o conceito da temática espiritual da 

história a ser contada. A palavra deveria ser valorizada 

em detrimento do visual para que este não distraísse o 

espectador.  

A partir da tenda, da skénê, começa-se a criar uma 

primitiva cenografia empregando-se telões pintados em 

pano ou feitos com couro de animais, que eram 

substituídos de acordo com a história a ser contada. 

 Téspis, a quem se atribui diversas peças, passa a atuar 

em outras cidades além de Atenas. Seu material cênico 

é levado numa carroça de rodas de madeira e 

distribuído dentro de um edifício construído inicialmente 

com madeira. A cenografia era colocada no tablado do 

fundo, que ainda permanecia baixo.   

A distribuição do espaço processa-se da seguinte 

maneira: 

I - O Kòilon, ou cávea, feito de degraus em 

semicírculo concêntricos divididos em setores, para 

o público. 

II - Orquestra, com a Tímele no centro (com a pedra 

de Ara) - local do coro. 

III - Pàradoi, que se encontravam nas extremidades 

do tablado, por onde entrava o coro, espécie de 

bastidores. 

IV - Proskènion, palco propriamente dito de onde os 

atores se comunicavam com o coro. 

V - A skénê, que ficaria colocada atrás da fachada. 

Posteriormente, quando a cenografia torna-se mais 

elaborada, representa na tragédia a frente de um 

palácio real  e na comédia a moradia de pessoas 

comuns.  

 

“A fachada do palácio apresentava inicialmente três portas. 

Na sua evolução, passa por cinco portas, vindo a se 

encontrar em Jecmisso uma fachada com sete portas - a do 

centro mais alta e as demais em alturas diferentes”(AMICO, 

1974:?). 

 

Essa fachada, posteriormente construída em tijolos e 

pedra, será em certas ocasiões escondida por telões 

pintados.  Em muitas ocasiões eram concebidas 

cenografias constando de um telão pintado, montado 

em um carrinho com rodas que era colocado na frente 

da fachada; ou também de telões, pendurados no alto 

da fachada qual uma grande tapeçaria. Os telões 

apresentavam uma paisagem marinha ou campestre. 

Esses recursos (aos quais se juntarão posteriormente as 

máquinas) são empregados para a apresentação dos 
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três gêneros16, assim distribuídos em cenografias 

diferentes: 

 

1- Para a tragédia uma fachada.   

2- Na comédia antiga, vários locais: cidades, 

campos, céu e inferno. Na comédia nova, uma 

rua, uma praça com as casas dos personagens. 

3- No drama satírico, uma paisagem, geralmente 

apresentando um bosque. 

 

À cena constituída como descrevemos, juntar-se-iam 

posteriormente as periactes, bastidores construídos em 

forma de prismas giratórios, com cada uma das faces 

pintadas de maneira a complementar os telões de 

fundo.  

Os atores entravam, além de pela porta do fundo, ao 

centro, por entradas laterais. Nenhum traço forte, 

nenhuma ruína de "Teatro", apresenta possibilidade de 

comprovação de que os gregos usassem o velário, o 

pano de boca, a cortina para esconder a cena.   

 

                                                         
16 O Prof. Campello exclui o MIMO. Segundo D‟AMICO, “Le forme 

tipiche del dramma greco son quattro: tragedia, dramma satiresco, 

commedia, mimo”. (AMICO,1974:26). O mimo era um tipo de farsa 

popularesca, provavelmente improvisada e muito apoiada na 

expressão corporal.  

Quanto à maquinaria surgida e usada no teatro grego 

para complementar a cenografia, não temos 

documentação que nos apresente datas precisas da sua 

criação, ou de quando foi essa ou aquela máquina 

introduzida.  Conhece-se apenas o nome, a função e a 

maneira de funcionar. Presume-se que, inicialmente 

muito rudimentares, as máquinas fossem se 

aperfeiçoando até atingirem sua perfeição maior no 

período helenístico. 

Os principais dispositivos mecânicos usados, 

incorporados à cenografia, estão descritos a seguir: 

 

O Ekkyklema era uma plataforma móvel 

montada sobre rodas que se projetava do interior 

por uma porta da fachada para mostrar o que 

estava acontecendo dentro do palácio, ou da 

casa. De forma imprevista era apresentado o 

assassínio, ou a briga burguesa.   

 

A Mechanè fazia voar nos céus os deuses e certos 

heróis. Constava de guindastes disfarçados e de 

cabos, ou seja, de cordas muito grossas pintadas 

na cor do cenário (nas cores dominantes usadas 

nos telões pendurados ou nas periactes laterais).  
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Em outros casos o ator que interpretava um deus 

ou herói, vinha do céu num balcão, uma varanda 

aérea envolta em nuvens feitas de tecido 

pintado. 

 

O Theologhèion surge como uma plataforma 

alta, com estrutura de madeira, também com 

rodas que servia para apresentar de um lugar 

muito alto o deus intervindo no desfecho da ação. 

Era usado ainda como efeito para apresentar o 

deus em diferentes locais da cena.   

 

Para que outras personagens aparecessem em 

planos muito altos, mas fixos, era usada a 

Disteghia, um praticável colocado num ponto da 

cena.   

 

Os Anapièsmata foram usados para evocar 

deuses e heróis vindos das regiões subterrâneas e o 

Scale Caronee para descer sob a terra.  Colocado 

o dispositivo numa parte da cena, à medida que 

aumentava a altura do palco com a passagem do 

tempo, maior se tornava o efeito da descida do 

personagem que desaparecia pela abertura onde 

estava instalado o dispositivo cênico.  Nos tempos 

primitivos, por exemplo, em Os Persas de Ésquilo, 

quando o fantasma do rei Dario saia de sua 

tumba, o ator escondia-se dentro do túmulo, que 

deveria ter pouco mais do que a altura de um 

homem, até o momento em que a ação exigisse 

sua presença. Para isso era necessário apenas 

uma escada e uma tampa móvel.  

 

O Brotèion simulava trovões e os 

Keraunoscopèion, uma espécie de lanterna 

mágica para as lâmpadas que mostrava aos 

espectadores o outro lado da cidade, nadadores 

no meio das ondas, ou ainda apoteoses de heróis 

acompanhados por fogos de artifícios. O recurso 

do fogo de artifício seria empregado apenas no 

período helenístico.   

 

A Eccyclène, que girava e apresentava um 

interior de casa, seria já o palco giratório realizado 

em forma rudimentar - não descrita 

minuciosamente pelos autores que se dedicaram 

ao teatro grego. Outros meios para executar 

efeitos de subir ou descer eram obtidos com 
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escadas de mão, pequenas escadarias móveis ou 

tablados. 

 

Desde o primitivismo grego, o figurino surge como 

parte integrante da cenografia. Os trajes já possuem 

uma relação de forma e cor que aumentará com o 

passar do tempo, bem como a sua significação 

psicológica.   

Inicialmente os figurinos não seguiam uma linha 

histórica, mas convencional. A indumentária usada na 

vida contemporânea transformava-se através de 

estilização. O ator usava como roupa básica o chiton, 

espécie de túnica longa que chegava até aos pés, mas 

com um detalhe diferente das usadas pelos cidadãos 

comuns: possuía mangas compridas. Não era branca, 

mas em cores variadas e apertada por um cinto, não na 

cintura, mas sob o peito em vista das proporções 

exageradas que atingia a figura usando coturnos e 

máscaras17.   

                                                         
17 Dadas as dimensões do teatro grego, que poderiam receber até 

quatorze mil espectadores em um único espetáculo, a figura dos 

atores teve que ser necessariamente expandida. O que o Prof. 

Campello explica nesta passagem é como esta figura foi criada. O 

coturno adicionava ao ator cerca de vinte ou vinte e cinco 

centímetros. O onkos, espécie de diadema, mais outros vinte 

centímetros. Chegava-se assim a cinqüenta centímetros. 

Naturalmente a figura ficava distorcida. Como atingir o equilíbrio, 

ainda mais com o uso de uma máscara de grandes dimensões que 

Outras roupas eram a clámide, capa curta jogada e 

presa ao ombro esquerdo, e o himàtion, manto longo 

que envolvia a figura, colocado no ombro direito.   

Essas roupas eram em cores que simbolizavam seus 

personagens, como por exemplo: para os reis eram em 

púrpura, para os personagens que estavam de luto, em 

cores escuras. Os grandes heróis usavam uma coroa, os 

personagens exóticos, um traço característico dos 

costumes dos seus países, como um turbante se o 

personagem fosse persa. Para os deuses, os signos dos 

seus poderes como: um cajado, e um pequeno manto 

de couro de leão.  

A figura atingiu uma altura máxima, a partir da 

máscara coroada pelo onkos. Este era uma massa de 

cabelos elevada a determinada altura, sobre a fronte da 

máscara, num penteado ondulado, em linha vertical 

emoldurando o rosto.  

                                                                                                                                   

tinha uma espécie de amplificador vocal?  Como o anfiteatro era 

inclinado, foi uma simples questão de perspectiva colocar o cinto 

um pouco abaixo do peito do ator e não na cintura. As mangas 

compridas e largas, inexistentes nos trajes cotidianos, deram o 

equilíbrio horizontal à figura. Devemos lembrar que a função 

primordial do coro era a dança e a sua movimentação deveria ficar 

impregnada na mente do espectador. Dentro do meu 

conhecimento, só Edward Gordon Craig, no início do século XX, virá 

retomar esta questão da dinâmica do figurino e sua movimentação 

como parte da integração e da unidade do espetáculo. A máscara 

usada será discutida pelo Prof. Campello na seqüência.   
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Os coturnos eram sapatos com solas imensamente 

grossas, ou melhor, plataformas que, juntamente com as 

roupas estilizadas e as máscaras com os onkos, 

aumentavam a altura, tornando as figuras quase 

gigantescas. Ao mesmo tempo, todo este aparato fazia 

desaparecer a personalidade do ator, transformando-o 

na estilizada fisionomia do personagem. 

A máscara, tanto na tragédia como na comédia, 

desempenhava juntamente com o figurino teatral a 

importante função de operar como identificador da 

personagem para o público. O conjunto deveria 

transmitir as características principais da personagem.  

Ainda que na tragédia a máscara apresentasse uma 

expressão de dor (chorando em trejeito triste) e na 

comédia risse sempre numa careta alegre, vamos 

encontrá-las subdivididas em muitos tipos.  

Alguns exemplos de máscaras para a tragédia podem 

ser assim distribuídos, na catalogação de Polluce:  

  Velhos: 

-O muito decrépito, com algumas madeixas 

brancas. 

-O menos velho com barba branca, o de 

cabelos grisalhos e pele morena escura, como 

se estivesse no início da velhice.  

-O tirano de meia idade com barba escura.   

Oito tipos de jovens. 

Três tipos de servos. 

Onze de mulheres de várias idades, ou tipos 

de cegos desesperados, etc...  

 

Para a comédia: 

Nove tipos de velhos começando com os de 

tolos, simplórios ou idiotas. 

As máscaras de pais.  

As de rufiões.  

Onze de jovens. 

Sete de servos.  

Dezessete de mulheres18.

                                                         
18 É realmente uma pena que o Prof. Campello não tenha colocado 

aqui todos os tipos com ilustrações.  A reflexão é importantíssima, 

pois parte do princípio, com o qual concordo, de que figurino é 

tudo aquilo que interfere ou está apoiado no corpo do ator. As 

máscaras são, portanto, parte integrante do traje e 

conseqüentemente do cenário e do espetáculo. 
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Figura 2- Espaço onde se apresentavam jogos, danças e acrobacias. O THÉATRON (em grego: theàomai). 1700AC. Palácio Real de Cnossos, Creta. 
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Figura 3- Primitiva cenografia grega. 
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Figura 4- Anfiteatro grego - espaço primitivamente criado por Tespis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5- Reconstituição de uma representação do Agamenon de Ésquilo, no 
período clássico, século V a.C. 
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Figura 6- Ator do teatro grego, usando máscaras e coturno. 

 
Figura 7- Máscara trágica do Teatro Grego. 
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Figura 8- Sófocles 

 
Figura 9- Ésquilo 

 
Figura 10- Máscaras do teatro grego. 
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A CENOGRAFIA SOB OS ROMANOS 

 

A evolução do teatro latino se processa lentamente, 

sofrendo desde o início a influência do teatro grego do 

período alexandrino. Inicialmente eles apóiam os 

degraus de madeira na encosta de uma colina. O 

processo se inicia como outrora entre os gregos: os 

espectadores mantêm-se em pé, para tempos depois 

também sentarem-se em degraus de madeira, 

desmontáveis, colocados em semicírculos19.   

                                                         
19 É muito difícil discordar da afirmação do Prof. Campello, mas fatos 

concretos me levam ao questionamento da colocação dos degraus 

de madeira nas encostas da colina tal e qual entre os gregos, o que 

originaria determinado espaço teatral. O tablado que originou a 

cena romana era uma estrutura de madeira de cerca de um metro 

de altura, ao redor da qual se ajuntavam as pessoas. Estes palcos 

eram montados em regiões de alta competitividade pelo público. 

Estavam lá circos, feiras, mercados, dançarinas... Não havia esta 

disposição de se lutar pelas colinas. Outra razão leva a questionar 

na primitiva cena romana a montagem de platéia em semicírculos: 

era proibido sentar nestas apresentações do teatro romano antigo, 

o que permanece até pelo menos 150 a.C.. O Senado Romano 

também não permitia a construção definitiva de um edifício teatral. 

“O primeiro edifício teatral de pedra foi construído por Pompeu em 

55 a.C.”(BERTHOLD, 2000:151). Em última análise, se verificarmos as 

maquetes de reconstrução da Roma Antiga, como a proposta por 

Silvio D‟Amico no volume I da Storia del Teatro, figura 102, veremos 

que a topografia do terreno onde estão construídos os principais 

teatros: Riconoscibili,Sinistra, o Circo Flamínio, o Teatro de Balbo e o 

Teatro de Marcello, é fundamentalmente diferente dos terrenos 

gregos. Os teatros gregos são construídos nas encostas. Os romanos 

crescem verticalmente em vários andares, dispensando o “apoio” 

das colinas (ainda que Roma tenha sete!). A estrutura dos dois tipos 

de teatro é muito diferente, o que impossibilita a ligação feita pelo 

No teatro romano, o coro passa a evoluir no 

proskenion, deixando livre a orquestra, a cávea, que irá 

ser ocupada por um público composto de 

personalidades importantes.  O processo da cenografia 

dos espetáculos é a montagem das cenas das peças 

apresentadas e sua desmontagem depois de cada 

representação20. 

A cenografia começa de forma muito rudimentar, 

mas a partir do Iº século a.C. ela começa a se 

desenvolver e ultrapassa os modelos gregos pela riqueza 

e complicação. Ela parte de uma cena que 

apresentava um completo despojamento, usando 

apenas um tabique como fundo e divisão - sem o 

conhecimento dos telões pintados - para a utilização de 

revestimentos de mármore, de vidro e de metais 

preciosos.   

A primeira cenografia com telões pintados é realizada 

em 99 a.C. por ordem de um vereador, Claudius Pulcher. 

Em 58 a.C., outro magistrado, o vereador Seaurus manda 

                                                                                                                                   

Professor. De qualquer maneira, o teatro romano é baseado no 

grego.  
20“O teatro romano cresceu sobre o tablado de madeira dos atores 

ambulantes da farsa popular. Durante mais de dois séculos, o palco 

não foi nada mais do que uma estrutura temporária, erguida por 

pouco tempo para uma ocasião e desmontada de novo” 

(BERTHOLD,2000:148) 
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construir um teatro com três andares que contava com 

trezentas colunas e três mil estátuas.   

Inicialmente feitos em madeira, os teatros depois 

passaram a ser construídos em pedra e em terreno 

plano. Começam a existir também os teatros fechados, 

ou seja, cobertos com um toldo que se desdobrava, ou 

se fechava, colocado em cima da circunferência 

aberta. Os romanos vieram a conhecer completamente 

o teatro grego na época da sua perfeição alexandrina, 

já no período helenístico. 

As periactes, os palcos giratórios, as aparições divinas 

através do emprego da mechanè, os trovões e as 

evocações dos mortos já estão presentes no teatro 

romano. Para o acompanhamento sonoro das peças, 

Claudius Pulcher cria um aparelho, que incluía ruídos, 

que passa a se chamar claudiana tronitua.  Muitas 

máquinas nomeadas por Pollux fazem-nos ver que a 

cenografia sob os romanos passa a fazer do espetáculo 

uma exibição por vezes feérica21. 

Encontramos nessa época inicial, a invenção do 

pegma, uma máquina para efeitos cenográficos 

bastante difícil de se compreender, que era empregada 

                                                         
21 É bastante freqüente a descrição do teatro em Roma como um 

show contemporâneo: muito visual, muito barulho - mas pouco 

conteúdo. 

para mudanças de cena diante dos espectadores. Seria 

uma espécie de estrado-andaime apresentando a 

forma e as proporções de uma casa com vários andares 

suscetíveis a transformações. Começava seu 

funcionamento apresentando um movimento de 

andares que cresciam verticalmente e depois se 

recolhiam desaparecendo, entrando uns nos outros, 

numa descida. Em outros momentos desabavam 

subitamente, através de um movimento de contrapeso.  

Os romanos possuíam dois panos de boca: o grande, 

auleum e o pequeno, o siparium22.  Usavam o grande 

para vedar em parte a boca de cena e apresentar 

diante dele os intermédios, ou seja, pequenas histórias, 

esquetes ou divertissements finais. Conhece-se mal a 

maquinaria e funcionamento dessas cortinas.   

Enquanto estas cortinas eram destinadas à cena, o 

velum era o toldo que cobria todo o teatro, tornando-o 

fechado para defender o público das intempéries, sendo 

geralmente muito luxuoso.  Sob a regência do Imperador 

Nero era azul celeste, apresentando a efígie bordada do 

imperador guiando seu carro, num campo com parte 

em púrpura, semeada de estrelas douradas. 

                                                         
22 O siparium era uma cortina de fundo. 
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Os odeons eram teatros cobertos (com teto) que 

serviam para audições musicais.  Quando construídos em 

dimensões muito reduzidas, serviam como auditoria para 

assuntos de justiça ou para leituras públicas realizadas 

sempre com grande satisfação por Sêneca ou Plínio, o 

jovem. 

Os romanos, como os gregos, davam sempre um 

caráter religioso23 às representações dramáticas. Elas 

eram realizadas para honrarem Bacchus24.  As 

apresentações cênicas eram anuais ou extraordinárias, 

para festejar algum acontecimento especial. 

Eram sete as festas anuais: Ludi Romani, chamadas 

também magni ou maximi, em setembro apresentavam 

pantomimas etruscas e peças gregas, durante quatro 

dias; Ludi Plebeii, em novembro; Ludi Palatini, em janeiro; 

Ludi Cereales; Ludi Megalenses (em homenagem à Mãe 

dos deuses); Ludi Florales, em abril; e Ludi Apollinares, em 

                                                         
23 Novo impasse com o Prof. Campello. Se de um lado o teatro 

romano tem mesmo este caráter mais religioso, veremos que seu 

desenvolvimento é completamente brutal, pagão, cruel e 

desprovido de cunho espiritual que possibilite a comparação com o 

período áureo do teatro grego, voltado ao aspecto formal, espiritual 

e religioso do ser humano em essência, O próprio despojamento 

cênico, a busca pela limpeza cênica é um exemplo da busca do 

teatro grego.Em oposição está o teatro romano, que ornamenta 

seus edifícios da forma mais ostentativa possível. 
24 As deusas padroeiras do teatro, em Roma, eram Tália, a musa da 

comédia e Eutérpia, a musa da flauta e do coro trágico. (BERTHOLD, 

2000:139). Baco era o correspondente romano de Dioniso.  

julho. As festas extraordinárias eram representações 

oferecidas aos deuses em uma circunstância importante. 

Outras festas incluíam: as Dedicatórias, no momento 

em que erigia um monumento; Triunfais depois de uma 

vitória; Seculares, tornadas célebres pelos versos fúnebres  

de Horácio.  Os espetáculos dramáticos faziam parte 

dessas festas ou das seculares fúnebres. 

As festas extraordinárias eram organizadas sob a 

direção dos cônsules e os magistrados presidiam as 

festas anuais. Os doadores - civis - presidiam os 

espetáculos privados. A presidência desses 

acontecimentos era geralmente muito dispendiosa para 

quem o dirigia. Essa autoridade, ou esse civil, equivaleria 

ao produtor dos nossos dias. Ele compraria a peça, 

pagaria aos atores, forneceria a cenografia e os 

figurinos, e no período inicial, quando os edifícios eram 

construídos em madeira, providenciaria a construção de 

um teatro. Esse “produtor” deveria dirigir-se a um chefe 

de troupe (como o fora Tespis no teatro grego) que se 

chamava dominus gregis.  Este seria ao mesmo tempo o 

diretor e ator principal da peça.   

O teatro romano mantinha uma dependência das 

referências gregas em relação aos edifícios, figurinos e à 

cenografia. Embora tenha introduzido algumas 



 35 

modificações quanto aos edifícios, como a 

transformação da orquestra em platéia e a criação do 

velum.   

A classificação da cenografia romana será a mesma 

da grega feita por Vitrúvio. A tragédia terá uma 

cenografia representando um palácio real em vários 

plano. A comédia  terá uma rua, uma praça, com duas 

casas de frente; e para a satírica, telões apresentando 

um campo e uma parte de campo com árvores.  

Em mosaicos e pinturas de Herculano e Pompéia, 

encontramos figuras familiares da comédia greco-

romana, bem como descrições em manuscritos de 

Terêncio. No gênero trágico, encontra-se a 

apresentação dos atores usando costumes - trajes 

gregos de teatro - com o acréscimo de um gênero de 

Toga, a praetesctata nacional (romana). Nas tragédias, 

os atores usam sapatos com plataformas semelhantes 

aos coturnos.  Na palliate, o traje era semelhante ao da 

comédia nova, com suas cores simbólicas.  Os velhos e 

velhotes usavam branco, os jovens roupas multicoloridas, 

os escravos roupas curtas como a clámide. Os 

personagens felizes usavam o branco, os infelizes 

andrajos, mulambos sombrios. Os ricos a púrpura e os 

pobres o vermelho comum. Os soldados uma clámide de 

púrpura e as prostitutas usavam o amarelo, sinal de sua 

cupidez. Usava-se também para certos personagens 

uma toga branca com largo debrum vermelho. 

A máscara foi usada em período tardio. As peças de 

Plauto e de Terêncio eram apresentadas com o rosto 

limpo, pois os romanos consideravam que o uso da 

pintura ou da máscara suprimiria a parte mais delicada 

da arte do ator. O público, no entanto, preferia o uso 

das máscaras pela fácil identificação dos caracteres da 

personagem. Os comediantes pintavam os rostos e 

usavam perucas ruivas, negras ou brancas.  

As máscaras trágicas exageravam os sentimentos 

dolorosos, semelhantes as do período de decadência 

grego. As cômicas representavam tipos determinados, e 

as da pantomima apresentavam uma expressão de 

serenidade.   

Em Roma, os atores eram recrutados entre escravos e 

considerados infames. Na Grécia, os papéis femininos 

eram interpretados por homens, mas em Roma, as figuras 

femininas já eram representadas por mulheres. 

Posteriormente, homens livres foram incluídos nas 

representações, mas manteve-se o hábito dos castigos 

corporais diante de qualquer erro ou engano do ator. 

Encontra-se em Plauto, no prólogo da Cisteharia, um 
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aviso: "Quem trabalhar como se deve, terá direito a uma 

bebida, mas quem errar será espancado".   

O ator que fosse vaiado pela interpretação 

considerada ruim, deveria retirar a máscara para 

receber a demonstração de desagrado, como uma 

humilhação. Um ator poderia interpretar mais de um 

papel, na mesma comédia, mas distinguiam-se os que 

recebiam os papéis mais importantes e eram 

considerados actor primarum partium. 

Com o decorrer do tempo, as construções tomam 

proporções maiores, e surgem teatros construídos com 

grandes dimensões para um público cada vez maior.  

O aparato cênico fica repleto dos efeitos das 

máquinas. Surge até mesmo o uso de fazer cair sobre os 

espectadores uma fina chuva de água perfumada 

(inspirados por hábitos orientais de espalhar flores), ou o 

de queimar ervas odoríficas na sala. Fazem também cair 

pequenos presentes, oferecidos pelos organizadores do 

espetáculo, pelos cônsules e depois pelo próprio 

imperador. Estes espaços tornavam-se inadequados 

para a apresentação das obras dramáticas que exigiam 

um espaço capaz de criar mais intimidade com o 

público. Em 55 a.C. Pompeu construiu em Roma um 

teatro magnificente. Poderia conter mais de vinte mil 

espectadores, era revestido com mármores poli 

cromados e refrigerado com água corrente. 

 Nesses edifícios empregou-se uma cenografia 

imponente de acordo com suas proporções.  A pintura 

foi empregada em imensos telões, incluindo os laterais 

montados em bases com rodas de madeira. Estes 

formavam um conjunto com a pintura do centro, como 

outrora na cena grega para a sátira, mas com 

proporções completamente diferentes, quase 

gigantescas. Os argumentos dos textos também eram 

diferentes. 

Chamava-se esse estilo de cenografia scaena versílis.  

Todas as máquinas já conhecidas, oriundas do teatro 

grego, tinham sido aperfeiçoadas. O pano de boca 

tornou-se um verdadeiro efeito ornamental da cena, 

colocado num mecanismo que o fazia surgir de baixo 

para cima, apresentando pinturas extremamente ricas e 

belas. 

Quando o Teatro de Pompeu foi inaugurado, 

Cicerone descreveu a representação de Clutémestra de 

Accio, apresentando o produto do saque que 

Agamenon transportava de Tróia. Pelo que se descreve 

em seguida pode-se imaginar as proporções dessa 

cena, desse palco.  Na apresentação de Clutémestra 
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desfilaram trezentas mulas carregadas com parte do 

saque e na apresentação de Equos Troianus 

d'Andronica, ainda segundo descrição de Cicerone, 

figuravam três mil vasos preciosos pintados no palácio 

real de Príamo. 

O luxo dos costumes cênicos, dos figurinos, aumenta 

cada vez mais. Numa descrição de Horácio, na primeira 

carta do Livro II, ele conta um estrepitoso aplauso 

dirigido a um ator que apenas surgira em cena.  

 

  P: Ele teria dito alguma coisa? 

  R: Ainda não.   

  P: E por que o aplaudem?   

  R: Aplaudimos seu traje, de maravilhosa lã violeta!  

 

É ainda Horacio que conta, na mesma carta, que às 

vezes a cena permanecia alerta durante quatro horas, 

ou pouco mais, enquanto desfilavam grupos de 

cavalheiros e bandos de soldados. Depois com as mãos 

amarradas atrás das costas, surgiam em cena os reis 

vencidos, as bigas, os carros e os objetos de marfim.   

Outro documento traz narrada uma doação de 

Luculho.  Procurado por um organizador de espetáculos 

que lhe solicitava cem trajes para um coro, ordenou que 

fosse fornecida a quantidade suficiente para organizar 

um guarda-roupa teatral capaz de atender 

completamente as necessidades daqueles tempos: 

cinco mil peças. 

Na transformação do coro, além da mudança na sua 

área de atuação, vamos encontrar modificações 

tendentes ao fausto e ao realismo, que deveriam ser as 

características principais da cenografia daquele 

período.  Plínio descreve uma cena pintada 

apresentando casas com telhas tão bem executadas, 

que uns corvos esvoaçando pelo teatro, então aberto, 

procuraram pousar sobre os telhados.  Em uma comédia 

de Afrânio, apresentada durante o reinado de Nero, 

chamada Incendium foram incendiadas as casas que 

estavam construídas na cenografia.  

Quanto à maquinaria, ela chega ao virtuosismo nessa 

época.  Numa representação de um Orpheus, usando 

maquinas disfarçadas, surgiam feras e pássaros, árvores 

e rochas que seguiam os passos do protagonista. Com 

esse desenvolvimento técnico, os escritores começam a 

não mais trabalhar em obras sérias, em tragédias, 

porque não as queriam sob mise-en-scène espetacular 

que lhes obscurecessem o valor espiritual. 

Na lenta decadência do Império Romano, o teatro 

caminha sempre entre o luxo, a lascívia, e a corrupção 
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dos costumes. Vem para o teatro, importado do circo, o 

gosto do sangue e da tortura. Muitas são as narrativas de 

espetáculos que chegam a um realismo que provoca o 

derramamento de sangue, ou algo como um 

condenado a morte que substituiu um ator e teve sua 

mão queimada diante do público.   

A cenografia, no melhor sentido da palavra, cede 

lentamente seu lugar aos efeitos obtidos através das 

máquinas. O teatro perde seu lugar em benefício do 

circo, das lutas de gladiadores, das corridas de bigas e 

até das batalhas navais, as naumachiai25.   

A união do teatro grego com o teatro latino, sonhada 

pelos poetas e escritores, desaba. A cenografia, com sua 

pintura e seus recursos de maquinaria, passa a servir à 

preparação das orgias que se desenrolam em Roma, e 

depois em Bizâncio, no ocidente e no oriente. O 

verdadeiro espetáculo teatral vai gradativamente 

desaparecendo e é substituído pelos jogos circenses. 

 Em Constantinopla, Teodora, filha de um tratador de 

cavalos do hipódromo, mulher de extraordinária beleza 

e habilidade, torna-se imperatriz, casando-se com 

Justiniano. Ela concretiza seu interesse pelo circo em 

                                                         
25 Batalhas organizadas em teatros preparados para receberem 

água numa platéia fechada, onde iriam flutuar, depois, os barcos 

que seriam usados no jogo. 

detrimento do teatro em decadência. Assim, a 

cenografia nascida no arcaísmo e desenvolvida no 

brilho do século V - no classicismo - conhece seu eclipse 

justamente no esplendor máximo do Império Bizantino.  A 

tragédia desaparece para dar lugar à dança e à 

pantomima. 

Neste quadro, a Igreja (que mais tarde, na Idade 

Média, será a motivação do ressurgimento do teatro) 

contribui com o eclipse do teatro por razões óbvias26. A 

Igreja combate sistematicamente a dança e a 

pantomima, que tinham seus argumentos principais 

voltados para a mitologia e os deuses pagãos.  

Era um momento de grande devassidão também 

entre os atores, passando o teatro a servir de fonte à 

violência e à orgia. Mesmo depois do Édito de 

Constantinopla, o paganismo custava a desaparecer.  

No teatro continuava-se a cultuar a vida do mito, o culto 

pagão. O poder temporal da Igreja desponta 

justamente neste período, combatendo fortemente esta 

forma de expressão artística.  

Nada poderia ser modificado enquanto durasse a luta 

entre Juno e Cristo. Os deuses pagãos, para os fiéis 

                                                         
26 O Prof. Campello não esclarece os motivos, mas dentre eles 

certamente estão o poderio econômico e a captação de novos 

fiéis.  
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cristãos, não eram figuras retóricas e, sim, demônios, 

espíritos infernais! 

Nenhuma trégua era possível. Os templos teatrais 

foram demolidos, as suas estátuas (na visão da Igreja), 

que antes de serem obras-de-arte eram ídolos, foram 

destruídas. As fábulas que pretendiam não serem fábulas 

e, sim, expressões da realidade foram proscritas, banidas. 

Era no teatro de variedades, o qual tanto se 

desenvolvia naquela fase, que aconteciam as 

obscenidades das representações, as quais os cristãos 

consideravam forma de lascívia, incesto e crime. As 

manifestações teatrais eram consideradas ímpias e 

imorais.   

As vozes, que se elevam contra a degeneração nas 

representações, tornam-se cada vez mais altas, 

contando com nomes como Cipriano, Ambrosio, 

Tertuliano e Lattanzio. Tudo isso não significa que o povo, 

ainda semi-cristão, aceitasse facilmente as 

determinações da Igreja e até a ameaça de 

excomunhão para os que não se afastassem dos 

espetáculos.  Salviano denuncia a predileção do povo 

pelo teatro quando afirma que nos dias festivos as igrejas 

ficavam vazias e os teatros, repletos.  

São Leão Magno pergunta irado à multidão: “Que 

resultado espiritual pretendem obter se, na oração, 

desdenham a atuação dos sacerdotes, trocando tudo 

pelos espetáculos?” Para uma série de personalidades 

desse mundo de então, como Rabano Mauro27, 

pronunciar a palavra teatro era fazer uma referência ao 

lupanar28.  

"Os espetáculos não são entretenimento para os 

cristãos" declara Regino, escritor abade do mosteiro de 

Prüm29. Anteriormente, Tertuliano30 no seu tratado 

inteiramente dedicado ao teatro, De spectaculis, 

fundamenta sua tese no fato de que o teatro originara-

se de culto idólatra, e que seus temas principais seriam a 

paixão e o crime e, assim, não seria possível se assistir a 

um espetáculo teatral sem participar espiritualmente do 

acontecimento imoral, e por conseguinte, sem pecar.   

Ele considera o teatro o sacrário de Vênus, a arte de 

todas as obscenidades. Descreve nessa obra que uma 

                                                         
27 Monge beneditino nascido em Winkel, Mageincia em 776, o 

representante mais importante da literatura enciclopedista dos 

primeiros séculos da Idade Média, com vasta obra destacando-se: 

O Universo e O Cálculo. Tornou-se arcebispo de Moguncia, em 847. 
28 Prostíbulo. 
29 Nascido em 915, sua obra mais importante é uma crônica que 

focaliza a história a partir do nascimento de Cristo até 906.   
30 Escritor eclesiástico, nascido em Cartago no ano de 160, formado 

em jurisprudência, exerceu a advocacia em Roma, convertendo-se 

à fé cristã, impressionado com os mártires cristãos em 190.  
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vez ao exorcizar uma mulher endemoniada, que 

desmaiara ao assistir a um espetáculo, o mau espírito 

declarou pela sua boca: Esta mulher é minha porque a 

encontrei envolvida com o teatro e o teatro é a minha 

casa. 

Esse é o julgamento que se começa a fazer do teatro - 

antes do ano 200 - e que se desenvolve na consciência 

cristã e envolve, naturalmente, a profissão do ator, 

proibida aos cristãos e principalmente aos eclesiásticos.   

O teatro é colocado como imoral na sua própria 

natureza e o ator empresta sua personalidade aos 

demônios.  O julgamento cristão torna o ator uma figura 

contestada, representante do teatro através da sua 

entrega total ao personagem. É a renuncia de si próprio, 

sua exposição pública, prostituindo seu corpo batizado, 

cedendo sua alma, redimida pelo sangue de Cristo, aos 

malvados heróis do drama, às torpezas de Apolo e 

Vênus, ou a libertinagem de mulheres e homens.  

Tudo isso fará com que o pensamento cristão 

considere o ator como um possesso, um vendedor da 

sua alma. Na verdade, o que se refutava era o gênero 

de teatro que então estava em voga. As personalidades 

influentes passam a discutir não a necessidade do 

desaparecimento do teatro, mas a de sua reformulação. 

O homem-ator poderia não se colocar na posição de 

oferecer o seu trabalho de representação de espíritos de 

uma arte criminosa e luxuriosa, ode representa homens e 

heróis corruptos. Ele poderia passar a representar anjos, 

santos, apóstolos, as piedosas mulheres que se 

encontravam no Santo Sepulcro... A própria Virgem 

Maria! O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo! Assim, não 

estaria exposto ao demônio, mas santificaria-se através 

dessa nova interpretação.   

A nova função do teatro seria apostólica, arauto de 

uma nova era, passando da idolatria para a mística da 

verdadeira religião; do ritual diabólico para o ritual do 

Deus verdadeiro. É através desse conceito31 que o teatro 

em decadência iria renascer. De suas ruínas, o teatro 

seria, na Idade Média, colocado como o novo teatro: o 

grande teatro cristão32. 

 

 

 

 

 

 

                                                         
31 Bastante perigoso, por sinal. 
32 Que Deus e os deuses tenham piedade de tudo o que foi feito em 

Seus Nomes pelos sacerdotes.   
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Figura 11- Máscara trágica do Teatro Romano. 

 

 

Figura 12- Cenografia no Teatro Romano. 
 
 

Figura 13- Máscara de jovem – Teatro Romano. 
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A IDADE MÉDIA, AS FESTAS MEDIEVAIS. 

 

A era Medieval foi colocada até recentemente como 

um longo estágio tenebroso, pleno de ferocidade e 

barbarismo. Não haveria o menor traço de atividade 

teatral nas épocas mais remotas da duração do seu 

ciclo.   

As descobertas modernas mostraram o equívoco 

dessas afirmações. Não foram construídos teatros em 

pedra ou tijolo na Era Medieval porque o 

desenvolvimento do teatro não requeria uma instalação 

com as características de outrora. Mesmo sem um 

edifício específico para a cena, o teatro medieval existiu 

como continuação do teatro clássico, salvando este 

último do desaparecimento. Novas características 

originais permitirão que do teatro antigo nasça o teatro 

moderno.  

Muitos elementos importantes compõem a história da 

Idade Média. Poderíamos apontar, como um dos mais 

importantes, a presença dos bárbaros. Inimigos de 

Roma, que por muito tempo impossibilitaram e detiveram 

o desenvolvimento romano, conquistam a Europa do 

centro e do sul.  

 

A Igreja absorve os elementos da cultura bárbara e 

promove sua “regeneração” pelo Evangelho. Restará, 

no entanto, sempre a presença da Roma eterna e seu 

passado glorioso. A língua romana foi adotada pela 

Igreja, e a literatura clássica preservada pelos monges e 

religiosos. O teatro medieval irá refletir essas influências.   

O teatro não volta de imediato a ter uma cenografia 

concebida em função da praticidade de determinada 

cena. No início deste período, a arte teatral se manterá 

no plano literário, para mais tarde, como veremos, 

estruturar a construção de uma nova cena.  

Ocupando um lugar de destaque nesses séculos estão 

as correntes eruditas profanas. São homens e estudiosos 

que tentam perpetuar o culto da antiga literatura, com 

trabalhos sobre os clássicos gregos e latinos.  Em segundo 

plano, porém não menos importante, encontra-se uma 

corrente mais rica e importante de escritores religiosos 

que tentam a conciliação do novo espírito religioso com 

os antigos cultos pagãos, escrevendo dramas sacros em 

estilo levemente clássico. Eram, porém, motivações 

literárias para filósofos, não chegando de fato à 

representação.   
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O mundo antigo terminará por não legar nenhuma 

forma dramática viva ao mundo medieval. A cenografia 

já vinha perdendo lugar desde Roma, quando o teatro 

desaparecia aos poucos e cedia lugar aos jogos 

grandiosos e bárbaros do circo, onde os primeiros 

cristãos interpretavam, sobretudo, o papel de mártires. 

Eis então que a Igreja, sem se colocar 

deliberadamente nesta posição, deu ao teatro vida e 

sentido novos. A origem do teatro clássico moderno está 

na liturgia de massa, à qual se foi acrescentando aos 

poucos a representação de cenas tiradas das sagradas 

escrituras. De um modo ou de outro, a origem do ritual 

do teatro antigo também estava no ritual religioso das 

celebrações dos rituais dionisíacos.  

Após dez séculos, a história sagrada dos dois 

testamentos, aumentada com o acréscimo de detalhes 

até então desconhecidos, passaria a servir para a 

instrução do povo. A missa, com cada uma das suas 

palavras e com os gestos do seu cerimonial, não apenas 

representava, mas renovava realmente, aos olhos dos 

assistentes, as fases do grande drama da paixão.  Era, ao 

mesmo tempo, a evocação e a repetição de um 

acontecimento em todas as suas circunstâncias 

temporais e com suas conseqüências eternas. 

A fé influenciava com sua inspiração as formas de 

vida social e privada.  Compreende-se a atitude do 

clero procurando desenvolver e ilustrar o mais 

nitidamente possível o ensinamento da religião. Ele foi 

conduzido a conceber os meios mais diretos e visíveis 

para exprimir o drama da Redenção, suas origens 

bíblicas, suas circunstâncias históricas e sua 

extraordinária propagação durante a primeira era. 

Pouco a pouco, a partir do simbolismo hierático da 

liturgia, nascem os elementos de um espetáculo que 

seriam perceptíveis pelos olhos e ouvidos, capazes de 

estimular a imaginação dos mais simples dentre os fiéis.  

A fundação do novo teatro estava baseada na 

necessidade de emocionar as multidões crédulas, no 

desejo de apresentar cenas tradicionais, no gosto de 

encarnar personagens de importância, no prazer de 

assistir a uma ação heróica e, acima de tudo, de 

participar desses acontecimentos tão grandiosos. Os 

primeiros dramas litúrgicos se desenrolaram nas Igrejas, a 

partir do diálogo dos textos de ofícios e cerimônias rituais. 

Depois, sob o nome de mistérios e milagres tiveram lugar 

verdadeiras representações teatrais.   
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Os mistérios eram ilustrações das cenas e parábolas 

da Santa Escritura - Antigo e Novo Testamento, enquanto 

que os milagres eram os que, inspirando-se na tradição, 

contavam as vidas dos santos e mártires, traduzindo em 

língua comum e em cenas variadas os ensinamentos 

contidos no latim das rubricas litúrgicas.   

À medida que se desenvolvia o gosto pelos 

espetáculos, fazia-se necessária uma mudança de 

ambientação cênica. Eles deveriam abandonar os coros 

e a parte baixa das igrejas, passando para os adros e 

dali para a praça pública. O local do drama perdeu seu 

caráter religioso e o argumento (o texto) tornou-se 

profano. O clero incentivava as representações dos 

mistérios e milagres tradicionais por toda a parte, mas 

combatia as moralidades e as farsas com as quais o 

povo e os burgueses divertiam-se imensamente! 

As moralidades eram interpretações satíricas e 

cômicas dos mistérios, nas quais tinha livre curso a crítica 

ao clero e aos governantes.  As farsas e soties33 

salientavam as desigualdades sociais e os desacertos 

políticos, empregando as duas línguas: a erudita e a 

                                                         
33 Peça cômica medieval (séculos XIV e XV), a sotie é a peça dos 

“sots” (dos loucos) que, debaixo da máscara da loucura, atacam os 

poderosos e os costumes. (PAVIS, 2000: 368)  

popular. A farsa mais célebre da Idade Média francesa 

foi a do Mestre Pathelin. 

O teatro começa sua ressurreição empregando os 

mais variados modos de expressão. Clérigos e religiosos 

interpretam os mistérios e milagres; burgueses, colegiais, 

prestidigitadores e saltimbancos interpretam quadros 

vivos e a farsa, empregando as mais variadas diversas 

formas para essas interpretações.  Formas litúrgicas ou 

dramáticas para os mistérios; formas cômicas 

acrobáticas para as farsas e tudo isso nos mais diferentes 

locais: nas igrejas, nas encruzilhadas e praças públicas, 

nas salas de colégios ou nas tavernas. 

A posição da cenografia, na época destas primeiras 

representações, ainda não estava definida, pois tudo 

transcorria inicialmente nos locais mais convenientes 

para o desenrolar da história, sem adaptações 

intencionais.  

Documentos sobre cenografia desse período não 

existem, mas podemos constatar, através da transcrição 

de alguns indicações, que não havia a preparação 

especial de um local, como no ofício do Monte São 

Miguel, escrito para uma representação da Paixão: 

 

"O irmão que interpretará Jesus, usará uma coroa e uma 

barba, os pés descalços e carregará uma cruz... O irmão 
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intérprete do Anjo estará sobre o altar e terá uma palma na 

mão...” 34  

 

O Mistério de Adão e Eva, do século XII, é um dos mais 

antigos documentos que descreve minuciosamente a 

representação. Começa pela descrição do local, dos 

figurinos de cada personagem e indica como cada ator 

deve-se conduzir para interpretar cada figura.   

A mais antiga prova iconográfica, o documento mais 

completo, é um desenho, uma planta de um mistério 

que foi apresentado numa parte da cidade de 

Donaueschingen (figura 14), na segunda metade do 

século XV.   

 Um longo estrado sobre o qual se alinham diversos 

sets, vários, mas pequenos cenários referentes à cena da 

Paixão. Os intérpretes subiam no estrado por uma das 

extremidades, percorrendo sucessivamente as diversas 

etapas indicadas.  Em cada um dos “cenários” o cortejo 

dos atores se detém como em uma Via Sacra. 

A cena onde a ação e o texto eram extraídos do 

Evangelho era interpretada nos cenários, diante dos 

quais a multidão se postava em grande recolhimento. 

Todos esses cenários colocados um ao lado do outro, 

                                                         
34Citando o livro Moeurs et Coutume, texto Moeurs et Coutume du 

Moyen Age, compilado por Paul Lacroux.  

sobre o longo estrado, possibilitavam um ritmo de 

representação. Quando terminava uma cena, os atores 

deixavam o cenário destinado ao episódio e passavam 

para o que estava junto, iniciando a interpretação do 

seguinte, numa continuidade de ação. Isto era 

chamado cena simultânea.  

A cenografia volta a ser construída conforme a 

necessidade do espetáculo apresentar vários lugares ao 

mesmo tempo. A cena simultânea permanecerá como a 

característica mais forte da representação dos mistérios, 

das moralidades e das farsas. Um espaço novo era 

transformado em palco, onde um cenário seria montado 

representando determinado lugar. Poderia-se conseguir 

uma boa quantidade de locais, com planos superiores 

oferecidos simultaneamente aos olhos dos espectadores.  

Essa concepção torna-se o traço mais característico 

do teatro Medieval.  Nessa planta encontramos ao lado 

do desenho dos cenários, a indicação das principais 

cenas da Paixão e constatamos a divisão da 

representação em três lugares: no inferno, na terra e no 

céu. Poderíamos dizer que fossem três atos apresentados 

em duas jornadas.  No primeiro dia desenvolvia-se a 

caminhada para o Calvário, através de episódios, como 

o momento do Monte das Oliveiras, o Jardim de 
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Gethsemani, os Palácios de Herodes e Pilatos e a Casa 

de Caifás. 

Já no segundo dia as construções serviam de base 

para novos locais, novos cenários: o inferno, a colina da 

flagelação e o tribunal. A escolha dos episódios é muito 

bem apoiada pela escolha cenográfica. A busca de 

uma modificação de cena rápida favorece a fluidez da 

representação. Fachadas de casas foram usadas para 

apoiar o tablado e as janelas dos edifícios, emolduradas 

por uma espécie de boca de cena com cortinas em dois 

planos - dois andares (como se pode ver na figura 15, 

reprodução do quadro do pintor cenógrafo Jean 

Pouquet, que apresenta a realização de uma 

moralidade, o Martírio de Santa Apolônia).   

Além de cenários construídos sobre longos estrados, 

sempre alinhados uns ao lado dos outros - como vemos 

na planta com tantas indicações - do Mistério de 

Donaueschingen, concebia-se a cenografia 

aproveitando as ruas, praças e transformando-se os 

edifícios em base para os cenários alinhados. Estes eram 

chamados na França de mansions; na Itália Luoghi 

Deputati, e na Alemanha, burgen. 

 

Alguns escritores apresentam a hipótese de cada 

cenário ser construído com uma cortina, que seria 

corrida no momento em que os atores terminassem a 

interpretação de um episódio e passassem 

imediatamente para o decòr vizinho, abrindo a cortina 

do próximo episódio em um segundo, mantendo a ação 

sempre dinâmica.  Outros negam esse recurso, 

desejando afirmar que a cenografia apresentava os 

cenários com seus detalhes, abertos à contemplação 

dos espectadores. 

A documentação dessas cenografias encontra-se nas 

ilustrações, nos quadros e nos afrescos dos pintores que 

passaram a colaborar intensamente com o teatro 

medieval criando cenografias. Neste fazer cenográfico 

empregavam a construção em madeira e a pintura, que 

criaria a perspectiva através de Bruneleschi, Paolo Ucello 

e Serlio.   

Entre os grandes pintores que colaboraram para a 

cenografia dos mistérios encontramos, além dos citados 

acima, Jean Fouquet, que em 1461 foi encarregado de 

realizar cenografia para representações durante as 

festas celebradas pela entrada do Rei da França Luiz XI, 

em Tours.   
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Além dele, outros nomes se destacam nesse período. 

Jean de Paris recebeu o mesmo encargo para festejar, 

em 1489, a chegada de Carlos VIII a Lyon. Em outra 

ocasião, Jean Poyet preparou uma homenagem a Anne 

de Bretagne em Nantes. Já no século XVI, na Inglaterra, 

Holbein cria cenários para a representação de um 

mistério diante de Henrique VIII.   

Outros documentos que nos servem de apoio: os livros 

das horas com suas miniaturas executadas pelos mesmos 

grandes pintores que reproduzem as cenografias, criadas 

para as representações, nas ilustrações desses livros. 

Além dos cenários, são encontrados nessas miniaturas 

muitos acessórios de cena.  Nesses pequenos quadros 

encontramos a cenografia simultânea, apresentando 

diversos cenários para os diferentes momentos de um 

mesmo drama. 

A importância e depois o esplendor desses cenários foi 

tal que se discutiu até que ponto a mise-en-scène, o 

visual dessas representações, mistérios, moralidades e 

farsas influenciou a renovação dos argumentos  dos 

processos de representação da arte religiosa medieval.   

 Pintores e escultores a partir do século XIII, quando o 

desenvolvimento da encenação se torna mais 

complexo, não se limitam mais a apresentar Nosso 

Senhor Jesus Cristo apenas na cruz e, sim, em cenas 

vivas, caminhando para o Calvário, sendo descido da 

cruz e posto no sepulcro.  Na busca de movimento, as 

pinturas e os quadros se multiplicam, inspirados nos 

acontecimentos do Evangelho. 

Os dramaturgos do antigo teatro grego-romano 

usavam a descrição, a narrativa como meio principal 

para a ação. Dessa forma, esta ficava mais estática. Já 

o dramaturgo medieval coloca-se em total liberdade de 

vagar no tempo e no espaço, procurando mostrar tudo 

o que desejava, fazendo tudo acontecer sob os olhos do 

espectador, com a ação viva, interpretada pelos 

atores35. Havia a necessidade do desenvolvimento de 

                                                         
35 Uma das características principais do teatro medieval foi a de ser, 

desde o seu início passando pela época de maior esplendor até 

quase o seu declínio, interpretado inteiramente por atores.  

As mulheres, como no teatro grego, não interpretavam os papéis 

femininos, que eram entregues aos homens. Houve uma exceção na 

apresentação de uma moralidade representada em Metz, em 1485, 

em que uma jovem de grande beleza interpretou Santa Catarina de 

Sena, causando enorme sensação! Os assistentes ficaram muito 

emocionados, e estava entre os espectadores um fidalgo da 

redondeza que de tal modo impressionou-se com o fato, e com a 

beleza da moça, que ao término da apresentação pediu-a em 

casamento. 

A exclusão das mulheres devia-se ao fato de se considerar o 

trabalho de intérprete sob um ponto de vista religioso, uma posição 

quase sacerdotal. Mas a interdição das mulheres era atacada pelos 

huguenotes, os protestantes, principalmente no século XV, quando 

se iniciava o declínio das representações dos mistérios. Eles 

acusavam que a determinação contra a presença feminina era um 

incentivo ao desenvolvimento da sodomia. 
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uma cenografia funcional, verdadeiramente dinâmica e 

o mesmo deveria ocorrer com as máquinas de efeitos 

cenográficos.  

Os Confrades da Paixão constituíam uma corporação 

dramática, cujos membros não faziam do teatro uma 

profissão, pertencendo cada um a uma categoria de 

trabalho determinado. 

Os comediantes profissionais surgiram no século XVI e 

sofreram forte reprovação da Igreja. O clero os 

considerava com desconfiança: eram desconhecidos 

suspeitos que se intrometiam no conhecimento dos 

textos, desenvolviam aproximação com os assuntos dos 

mistérios e tinham familiaridade na lida com o guarda-

roupa, com as alfaias da Igreja, geralmente cedidas 

para as representações. Tratavam-se, na sua maioria, de 

diletantes, embora em alguns países solicitassem o 

concurso técnico de acrobatas e saltimbancos, os quais 

naturalmente recebiam pagamento.  Os atores faziam 

tudo por amor a Deus, sendo indenizados quando 

perdiam jornadas de trabalho ou faziam despesas para 

                                                                                                                                   

A inclusão da senhorita em Metz, faz parte da etapa final do teatro 

medieval e pode ser colocada como o primeiro indício de uma 

modificação que só irá ocorrer no Renascimento quando, na Itália, 

as atrizes foram admitidas à cena. Outra característica desse teatro 

foi o fato de ser representado quase até o seu declínio, unicamente 

por amadores. 

comprar acessórios da representação.  Recebiam 

comida e bebida. 

 

Num livro de anotações de despesas da 

apresentação de um mistério em Mons, na França em 

1501, lê-se "cinco soldos por uma jarra de vinho dada ao 

Padre Eterno" (DAMICO, 1974: 201), isto é, ao ator que 

representava Deus Padre.  Em outra nota de uma Paixão 

de Cristo, na Inglaterra, em Coventry no ano de 1494 

encontra-se: “Três shilings e quatro pence para o 

intérprete de Deus, quatro pence para o que fizera o 

canto do galo, no momento da negação de São Pedro” 

(DAMICO, 1974: 201).  

Esses pagamentos começaram a ser efetuados no 

final da era medieval, porque durante os séculos 

anteriores, os papéis de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou do 

Padre Eterno, eram geralmente entregues a sacerdotes. 

Um leigo não era considerado digno de interpretar 

figuras religiosamente elevadas. 

Os intérpretes corriam graves riscos nessas 

representações pela longa duração de certas cenas. 

Conta-se que um prelado, em Metz, quase morreu por 

ficar tanto tempo preso à cruz. Foi retirado de cena 

desfalecido. 
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Nos mistérios cíclicos era usada grande quantidade de 

atores, que chegavam a atingir o número de 150, sem 

contar com os comparsas, os fantoches (que também 

eram empregados) e os animais.  Mudando de 

caracterização - o que incluía os trajes - interpretavam 

muitos papéis, aparecendo como diversos personagens, 

dando a impressão de que o número de atores fosse 

ainda maior.  

Os trajes, quase sempre emprestados pela cúria, eram 

suntuosos, crescendo o aparato quando do desfile dos 

profetas. No século XVI, segundo uma antiga descrição, 

as Três Marias, que sempre apareciam no final dos 

grandes mistérios, abandonaram a simplicidade bíblica 

para seguir o luxo habitual daquele período.  Maria, filha 

de Jacó, usava uma cota36 de damasco de seda azul, 

manto de tecido com fios de ouro sobre campo 

vermelho. Precedia-a Maria Salomé, usando saia de 

feltro, tecido com ouro e manto de cetim violeta.  

Ambas as figuras foram eclipsadas pela suntuosidade 

da capa de veludo carmesim e o véu de crepe de seda 

com franjas de ouro da penitente Maria Madalena - esse 

gosto pela magnificência sempre esteve presente 

naquelas representações, pois todas as figuras eram 

                                                         
36 Uma espécie de túnica. 

apresentadas sem nenhuma preocupação histórica, sem 

nenhum cuidado em observar a simplicidade ou a roupa 

conveniente a cada personagem. Os anjos vestiam 

roupas dos meninos do coro, roquetes37 de rendas. Deus 

Pai usava vestes episcopais com a mitra ou a tiara.  

Pilatos trajava roupa de um grã-senhor, ou de um 

poderoso magistrado. 

Empregavam-se muitos truques e muitas máquinas nas 

representações. Foram encontrados espalhados por 

diversos livros de cenógrafos italianos, do século XV, 

muitos exemplos de como fazer os carros e navios 

andarem em cena, as portas do inferno se abrirem - 

surgindo vários demônios – como realizar as trovoadas, 

os sóis, os clarões, as chamas...  

Mas o que mais requeria engenhosidade eram os 

vôos, as flutuações no ar ou as descidas do céu como no 

antigo teatro grego. Em Valenciennes os profetas Moisés 

e Elias subiam numa nuvem e desapareciam atrás de um 

céu feito de tecido estendido verticalmente.  Jesus 

Cristo, amarrado pela cintura, elevava-se a muitos 

metros acima do solo e desaparecia atrás de uma 

nuvem de tecido branco, de onde surgiam dois anjos.  O 

processo para esses efeitos seria o mesmo do 

                                                         
37 Sobrepeliz estreita, de mangas, com rendas e pregas miúdas, 

usada por bispos e dignitários religiosos. (Dicionário Houaiss). 
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mecanismo dos navios à vela e das antigas máquinas de 

guerra, com roldanas, guindastes e contrapeso da 

maquinaria clássica. 

Mas não eram apenas os espetáculos religiosos ou 

profanos que se valiam dos recursos da cenografia em 

desenvolvimento. A visita de um novo soberano a uma 

grande cidade era uma ocasião que justificava a 

organização de solenidades.  A festa era celebrada 

envolvendo toda a cidade. Carros, máquinas e cortejos 

percorriam as ruas.  Fontes e arcos de triunfo eram 

construídos e colocados nas praças.  Personagens 

fantasiados fingiam ser estátuas que se animavam à 

passagem do soberano, dando-lhe as boas-vindas 

através de uma cena em pantomima. Em uma gravura 

sobre madeira do início do século XVI, figuras vivas 

encontram-se em atitude de reverência diante da 

entrada de Carlos V em Bruges, em abril de 1514, 

rodeadas de elementos cenográficos, já prenunciando o 

espírito da Renascença, mas ainda seguindo a tradição 

das grandes festas civis da Idade Média. 

A cenografia pôs seu aparato cênico à disposição 

dessas festas, que contavam com verdadeiras 

apresentações teatrais, fazendo parte das homenagens 

ou ao soberano, ou à rainha, ou à princesa noiva que 

chegava para o casamento com o príncipe herdeiro do 

trono, ou a qualquer outra situação grandiosa.  

Com uma ilustração contida em uma gravura de 1515, 

que descreveria a chegada do Rei Carlos V, temos um 

testemunho dos mais brilhantes sobre a cenografia no 

início do século XVI, já na Renascença. A descrição é 

feita com grande profusão de detalhes: “Construída por 

cima de uma rua, uma ponte suficientemente larga por 

onde poderiam passar cavalos, terminava em uma torre 

feita numa imitação de alvenaria. Sobre a ponte, de um 

lado e do outro, músicos tocavam com clarins de 

prata"38.  No interior da torre, que se podia ver através de 

uma larga fresta, atores caracterizados representavam 

personagens mitológicos: Júpiter rodeado de musas e de 

graças. 

Quando da passagem do soberano com seu cortejo, 

as jovens, que representavam musas, entoavam um hino 

à sua glória, enquanto Júpiter recitava uma ode lisonjeira 

ao monarca, louvando as virtudes do príncipe, que 

tinham grande semelhança com as suas.  Em baixo da 

torre uma maçã dourada, com nove ou dez metros de 

altura abria-se em três partes no momento marcado 

apresentando alegorias alusivas à prosperidade da 

                                                         
38 Não sei de onde vem a citação. 



 51 

cidade de Bruges.  Figuras esculpidas com alturas 

variadas e alegres expressões, montadas sobre cilindros, 

movimentavam-se à luz de tochas dispostas em grande 

profusão por toda parte, impressionando a multidão. Os 

trajes dos figurantes não obedeciam completamente a 

linha cronológica da roupa daquele século, mas pela 

sua riqueza, sua amplidão e pelo esplendor das suas 

cores, dos seus bordados, dos dourados e da 

luminosidade emanada desse conjunto de sedas e fios 

de ouro e prata, apareciam maravilhosamente 

iluminados pela profusão das tochas. 

Para os espectadores não seriam trajes familiares, pela 

quantidade de detalhes que lhes rememoravam antigas 

roupas gregas, hebraicas, romanas ou orientais. Esses 

trajes eram já verdadeiros figurinos de teatro. 

Alegorias, fábulas mitológicas, músicas e canto, luzes e 

trajes suntuosos, máquinas e aparições aéreas: tais são os 

elementos essenciais desses espetáculos que 

reencontraremos depois do nascimento do balé e da 

ópera. 

Como para os mistérios, toda a cidade colaborava 

nessas festas. Os artistas mais importantes das cidades ou 

províncias, depois de conceberem o plano do 

acontecimento, dirigiam os trabalhos de execução dos 

mesmos. Os pintores organizavam a movimentação dos 

grupos executando telões, em certos casos, e 

construindo elementos cênicos como apoio às figuras 

nas suas evoluções, no intuito de valorizar tudo, 

procurando dar o máximo de seus conhecimentos numa 

verdadeira mise-en-scène que regulavam os cenários 

dessas celebrações. Estas, assim como as religiosas, 

foram os antepassados do nosso teatro.   

Os documentos mais antigos sobre a representação 

de um mistério que apresentam uma descrição 

demonstrativa de uma cenografia são partes de uma 

Ressurreição escrita em 1100 – proveniente da 

Normandia.   

Nessas partes encontra-se a descrição de como 

realizar a Descida da Cruz e a organização da guarda 

do Santo Sepulcro.  A importância desse documento é 

que o texto da representação conta com um prólogo, 

que descreve o modo como seria feita a encenação. 

O prólogo é em versos e em língua arcaica. O texto 

apresenta língua vulgar e utiliza o latim no diálogo dos 

personagens mais importantes. 

 

En ceste manere reciton 

La seinte resurreicion 

Primeiremente apareillons 
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Tus les lins e les mansions 

Le crucifix primeiremente 

E puis apres le monument 

Une jaiole e deit aver 

Pur les prisons enprisioner 

Enfer seit mis de cele part 

Es mansions de l'altre part, 

Es mansions de l'altre part 

E puis le ciel 

 

Desse modo recitamos  

a santa Ressurreição 

Primeiro designamos  

a disposição de todos os locais e mansões.  

O crucifixo antes  

e depois o Sepulcro. 

Deve-se construir uma prisão (o cenário de 

uma prisão)  

para se colocar os prisioneiros.  

O inferno deve ser colocado em uma parte 

e, depois das mansões,  

o céu. (Ver AMICO:1974, 232) 
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Céu 

A Cruz 

Cruz dos ladrões 

Tumba Santo sepulcro 

Última cena Anne 

Pilar do 

galo 

Pilar da 

flagelação 

Caifás 

Pilatos 

Heródes 

2ª Porta 

Jardim de 

Gethsemâni 

Inferno Monte 

das 

Oliveiras 

1ª Porta 

 

3ª Porta 

Figura 14- O mais antigo documento que existe sobre a 

cenografia. A planta de um mistério da Idade Média, 

apresentada na cidade alemã de Donaueschingen, no século 

XV.     
 



 54 

 
Figura 15- O Martírio de Santa Apolônia. 
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Figura 16- “Triunfo de Minerva”, apresentação com cenografia, em Ferrara,1469. 
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Figura 17- Cenografia medieval francesa – (início do século XVI). 
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O RENASCIMENTO 

O teatro entra na Renascença ainda com as formas 

de apresentação que haviam sido empregadas durante 

toda a Idade Média, basicamente iguais em diversos 

países.  As manifestações artísticas ou públicas daquele 

período eram semelhantes na França, Itália, Alemanha e 

Inglaterra, com um ou outro regionalismo transposto para 

a mise-en-scène de cada lugar. 

Ao chegarmos ao século XVI encontramos a Itália 

como o país da Renascença, em que se desenvolverão 

as formas novas do teatro. As representações religiosas 

desaparecem aos poucos, sendo substituídas por 

diversos gêneros de espetáculos, bem diferentes uns dos 

outros. 

Os humanistas iniciam pesquisas com a intenção de 

reconstruir os gêneros definidos com muita perfeição 

pelos antigos escritores teatrais, como Sófocles, Esquilo e 

Plauto que haviam sido totalmente abandonados pelos 

"bárbaros" medievais. Surgem trabalhos eruditos de 

escritores, diletantes, pessoas habilidosas que se 

aventuram a escrever e interpretar tragédias e 

comédias. 

Esses trabalhos literários não conseguem ultrapassar o 

interesse de certos círculos estreitos, e suas 

representações não despertam nenhuma emoção entre 

o público burguês ou popular.  A esses espetáculos o 

público prefere o brilho e o colorido da comédia 

del'improviso ou dell'arte, e os folclóricos e pitorescos 

balés cujo nascimento, como dança teatral na sua 

estrutura - apresentando uma história escrita e 

coreografada apresentada com vistosa cenografia - 

ocorrerá na segunda metade do século do 

Renascimento, na França dos Valois. 

Cada um desses gêneros de espetáculos nasce e se 

desenvolve separadamente. Seus públicos não se 

misturam. Entretanto, qualquer coisa os aproximava, 

apesar das distâncias formais. Geralmente, sob 

circunstâncias diferentes, sucediam-se num mesmo local, 

em momentos diferentes, com poetas, comediantes, 

dançarinos, acrobatas, músicos e trágicos. Tomam 

emprestadas a mitologia e a história da Grécia e de 

Roma e a construção não é apenas inspirada, mas 

principalmente fundamentada nas fontes da 

Antiguidade.  

As obras de Vitrúvio são reencontradas e traduzidas 

para o francês e o italiano. Alguns capítulos tratavam 

sobre a construção dos teatros, concebidos por aquele 

grande arquiteto romano para a representação do 
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antigo teatro, das tragédias, comédias e sátiras segundo 

a concepção daqueles tempos, conforme já 

abordamos. Mas os desenhos que acompanhavam as 

descrições de Vitrúvio não foram encontrados e, assim, 

esses planos de trabalho não foram cópias precisas 

daquelas antigas construções. Muitos termos técnicos 

deixaram de ser compreendidos por não terem  

ilustrações para esclarecê-los. 

Apesar da imitação dos antigos, as festas, por 

exemplo, guardaram as características herdadas da 

Idade Média. Para a apresentação desses novos 

espetáculos eram construídos não apenas cenários, que 

se transformavam segundo as novas concepções, mas 

teatros inteiros.  Assim, construídos em madeira, 

provisoriamente, eram demolidos após a representação 

tanto os cenários como o edifício do teatro. O público se 

colocava diante da cena sentado em arquibancadas 

também de madeira, sem uma distribuição particular. 

Alguns teatros foram construídos nesse período: Rafael 

Sanzio constrói um no castelo de Sant‟Angelo em 1518; 

Bramante executou o São Pedro de Roma e Sérlio, o de 

Vicenza. Nada restou das primeiras construções - nem 

mesmo seus projetos. Mas Sérlio39 escreveu um livro 

                                                         
39

 Arquiteto que se dedicou muito ao teatro. Nasceu em Bolonha no ano de 1475 e 

faleceu no palácio de Fontainebleau, em 1552.  

transmitindo seus planos e teorias de capital interesse. Em 

torno de 1540, ele constrói em Vicenza um teatro em 

madeira do qual resta um projeto completo. Além disso, 

elaborou um plano para a instalação de palcos em salas 

de castelos que fossem construídas próximas a outras 

salas menores, ou quartos que servissem de camarins 

para os intérpretes.   

Os teatros de Sérlio apresentam uma divisão em partes 

destinadas ao público e à parte da cena propriamente 

dita.  Para o público, uma arquibancada em semicírculo 

em torno de um espaço vazio (platéia), que era 

destinado aos assentos das personalidades de alta 

importância.  Pouco abaixo dos lugares nobres, uma 

passagem que separava o público do proscênio 

conduzia às portas de acesso. Em frente à arquibancada 

e à platéia, o palco.   

O palco era dividido em duas partes: a parte plana (o 

proscênio), usado para a interpretação e a parte 

inclinada onde seriam colocados os cenários com 

aberturas, por onde entrariam os atores.  O palco era 

construído ocupando toda a largura da sala.  A 

inclinação do decòr construído, isto é, do solo onde se 

encontravam os cenários, era de oito a dez centímetros 

por metro. A altura do tablado era de um metro e 
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setenta; a largura de vinte e um metros; e a 

profundidade – pequeníssima - de três metros.   

Os cenários obedeciam a estilos classificados por 

Sérlio, de acordo com três categorias: cômico, trágico e 

satírico. Enquanto a comédia apresentava personagens 

inspirados em pessoas como burgueses homens de leis, 

advogados, escrivães e mercadores, a tragédia escolhia 

suas figuras dramáticas entre os grandes senhores, reis, 

duques e condes.   

Encontramos uma semelhança de estilos da 

cenografia nessa fase do teatro renascentista com o 

teatro clássico grego: para as sátiras, os motivos eram 

paisagens com árvores, rochedos, montanhas, 

pastagens e fontes, regatos próprios para os 

passatempos das divindades pagãs. 

O cenário desse período apresenta concepções 

diferentes da Idade Média, que procurava sugerir os 

lugares em vez de representá-los. O princípio é o do 

espaço ser como uma moldura para a ação, para a 

representação, escondendo os atores que só apareciam 

pelas aberturas do cenário, nos momentos marcados 

para suas entradas em cena. Estes mesmos recursos 

escondiam os atores atrás dos elementos cênicos 

quando suas presenças não fossem mais necessárias. 

Esta saída de cena seria completamente diferente, por 

exemplo, da do teatro medieval ou japonês, em que os 

atores, depois de interpretarem seus papéis, sentam-se 

em cadeiras à vista dos espectadores, deixando ao 

público o cuidado de fazê-los desaparecer através da 

sua imaginação. 

Usando bastidores e elementos cênicos, Sérlio cria a 

cenografia colocando, de cada lado do proscênio, 

duas fachadas de casas que se apoiavam nas paredes 

da sala, colocadas de frente para o público.  Em 

direção ao centro do palco, outras fachadas formavam 

uma rua que partia do proscênio, dirigindo-se ao fundo 

da cena, traçando assim a perspectiva através de 

pequenos espaços. 

 A perspectiva através dos seus recursos de ciência e 

intuição procura ampliar espaços criando centenas de 

metros de construções em pouca profundidade real, a 

partir do proscênio e das construções laterais e dos 

telões de fundo. As alturas das casas colocadas no 

cenário, de tamanho quase real, diminuíam à medida 

que as mesmas se afastavam do espectador (as casas 

diminuíam em altura e largura e eram quase dez vezes 

menores do que as do primeiro plano), enquanto que o 

solo parecia se elevar ao horizonte. Por isso, os atores 
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não podiam permanecer próximos às últimas casas, nem 

próximos ao telão do fundo.  Os espaços entre as casas 

da perspectiva, a partir das do 2º plano, não permitiam 

a passagem de um homem e eram usados para a 

iluminação que empregava velas colocadas em 

castiçais, escondidos atrás da fachada lateral. 

Aplicando o método da perspectiva era possível 

determinar a inclinação da cena, o que era feito com 

grande precisão por Sérlio, Sabbattini e outros 

cenógrafos. A diminuição da inclinação acontecia 

quando se começava a usar o cenário montado em 

perspectiva para a ação, em lugar de usá-lo apenas 

para a entrada dos atores. Com o desenvolvimento do 

balé, nem a interpretação das cenas nem a dança 

poderiam se desenvolver em tão forte inclinação.   

Os cenários eram construídos em madeira, tecidos e 

pintados cuidadosamente numa imitação naturalista, ou 

forçando uma estilização teatral.  As esculturas, frisos e 

relevos eram feitos em gesso e cornijas, capitéis, bases e 

outros motivos em talha de madeira. 

No período que segue o dos cenários criados em três 

dimensões, ou seja, com a perspectiva realizada em 

relevo, construídas as casas em tamanho pequeno, 

empregando os materiais que citamos, passaram a ser 

feitos telões pintados. Os projetos deixados por Sérlio são 

os documentos técnicos mais antigos que existem da 

cenografia do início do Renascimento, e é onde se 

encontra o ponto de partida para os projetos das 

realizações dramáticas e líricas dos dois séculos 

seguintes. 

Nesses projetos, Sérlio apresenta soluções variadas: da 

iluminação dos cenários ao emprego de velas em 

castiçais, diante dos quais se colocava uma tela colorida 

feita em papel. Além disso, truques de maquinaria: como 

realizar ruído de trovões, relâmpagos, fogos de artifício e 

disfarces de elevação e desaparecimento de músicos e 

cantores. 

 Em 1580, a Academia Olímpica de Vicência 

encomenda a Palladio, outro importante cenógrafo 

desse período, a construção de um teatro com 

cenografias. Palladio apresenta um projeto concebido 

sob os princípios que descrevemos e esse teatro 

extraordinário chegou intacto até nossos dias, legando-

nos o conhecimento não só da forma de construção do 

edifício, como da maneira de executar a perspectiva 

dos suntuosos cenários (muitos ainda em bom estado de 

conservação). 
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Palladio, que se considerava um discípulo de Vitrúvio, 

concebeu seu teatro seguindo o modelo dos teatros 

romanos.  Inspirou-se e traçou a planta de acordo com 

aqueles modelos, mas naturalmente utilizou uma 

interpretação renascentista em semicírculo, onde o 

príncipe soberano ocupava seu lugar.  O público 

ingressava na sala de espetáculo pelas extremidades do 

semicírculo, ou seja, nas extremidades da arquibancada.   

Nesse período a cenografia encontrava-se numa 

posição estática com pequenas mutações. O cenário 

suntuosamente ornado apresentava não apenas um 

telão pintado no fundo, mas um painel apresentando 

esculturas e ornamentos, colunas superpostas e nichos. O 

fundo possui três aberturas - que seriam passagens dos 

atores, apresentando ainda as perspectivas pintadas 

como fundo, ou, ainda que em pequeno espaço, 

trabalhos ornamentais.   

Nesse teatro de Palladio, estavam construídas 

fachadas com características particulares: seriam lojas 

de mercadores, palácio de senhores, fortalezas, etc., 

sempre seguindo o princípio da perspectiva com as 

casas do primeiro plano praticáveis, isto é: com portas 

(por onde entravam e saiam os atores) e janelas (onde 

eles faziam aparições) funcionais.   

A iluminação dos interiores (do fundo de portas e 

janelas) ou das perspectivas dos fundos (por trás das 

aberturas) era feita por meio de  tochas. Os exteriores 

eram iluminados pelos castiçais, com grossas velas 

protegidas por telas de papel colorido.   

Esse é o período que marca a transição da cenografia 

medieval para a do pré-clássico e do classicismo 

propriamente dito. A diferença encontra-se na maneira 

de criar o cenário. No teatro medieval, as casas eram 

afastadas, dispostas com um espaço entre uma e outra 

que deixava a imaginação do espectador criar os 

elementos de paisagem para preenchê-los. No período 

que ora citamos, encontramos as edificações juntas com 

características bem definidas. 

 A influência de Sérlio no desenvolvimento da 

cenografia não fica restrita apenas à Itália. Na França 

suas obras já estavam traduzidas desde 1545. Sérlio 

segue para a França atendendo a convite do Rei 

Francisco I de Valois e na França torna-se amigo de 

Philibert de L'orme, na ocasião em que realiza um 

mistério já sob traços do teatro renascentista, em 1547. 
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Figura 18- Cenografia de Sebastiano Serlio, para uma comédia. 

Século XVI. 

 

 

Figura 19- Teatro Olímpico de Palladio e Scamozzi, em Vicência, 

Itália. 1580-1585. 
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A COMMEDIA DELL'ARTE 

 

No final da primeira metade do século XVI, 

encontramos um novo fenômeno no desenvolvimento 

do teatro: os atores, que passaram a viver 

economicamente do teatro e precisavam do sucesso de 

público e consequentemente de bilheteria. 

Quando no teatro grego, e depois no romano, a 

poesia e a tragédia já não satisfaziam ao grande público 

surgiu a pantomima. Na Itália deste momento, os atores 

encontram grandes dificuldades em sobreviver. Reúnem-

se e criam a commedia dell'arte. Muitas foram as 

denominações que este estilo recebeu inicialmente: 

comédia histriônica, comédia de máscaras e comédia 

italiana, surgindo depois o título que prevaleceria, 

Commedia dell'arte. 

Era a primeira vez na Europa que companhias 

organizavam-se apenas com artistas que viviam da sua 

arte, ou seja, de atores profissionais.  Esta nova estrutura 

se contraporia ao perfil amador instituído durante a 

Idade Média, ainda que no período medieval artistas 

tivessem feito tentativas de organizar companhias para 

percorrer o país.    

Esses atores, na Itália, haviam começado a interpretar 

peças seguindo não apenas o argumento, mas o 

diálogo por inteiro. À medida que o grande público se 

afastava do teatro, por falta de interesse na tragédia, na 

comédia ou na sátira escritas de forma erudita, os artistas 

começaram a procurar um meio de interessá-lo outra 

vez.   

Por isso, a forma de representar passou a ser baseada 

em um argumento, com figuras determinadas, mas com 

diálogos improvisados no momento da representação. 

Apesar da aparente liberdade de criação, desde o início 

desta inovação foi estabelecida uma rígida disciplina, 

um método que visava conduzir o cômico italiano a uma 

perfeição que se conciliaria com o tempo, causando 

uma verdadeira explosão de vivacidade. Diferente da 

apresentação da comédia erudita ensaiada e presa a 

um diálogo, do qual o intérprete não podia se afastar.   

Inicialmente os estudiosos consideravam a inspiração 

da commedia dell'arte completamente plebéia, 

julgando a "liberdade" que se encontrava na base 

daquela representação como um traço muito forte 

dessa origem. Houve estudiosos que a consideraram 

inspirada nas comédias clássicas e em muitas ocasiões 

em Plauto e Terêncio.  
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Apesar dos estudos das classificações (principalmente 

de alemães e franceses que colocavam a commedia 

em um plano de inspiração erudita e até de fantasia e 

encanto de fábulas), a commedia dell'arte terminou por 

ser colocada na sua verdadeira posição de grande 

originalidade e simplicidade, o que não lhe tira o imenso 

valor. Os argumentos da commedia são muito variados: 

incluem-se a política, a crítica aos costumes e intrigas de 

amor. Só como exemplo, em alguns enredos chegaram 

a figurar até seis casos de amor e seus entrelaçamentos 

entre as personagens.  

 Os meios usados pelos autores anônimos para suscitar 

o interesse no público são oriundos do repertório da 

Comédia greco-latina e da Comédia erudita italiana, 

misturados aos efeitos das farsas plebéias, vulgares.  

Equívocos desengonçados, disfarces que não 

enganariam a ninguém, zombarias, intervenções 

mágicas, surras, cambalhotas, alusões muito 

inconvenientes e mímicas representando fatos 

fisiológicos e sexuais. Enfim, peripécias às vezes tão 

absurdas que nos parece impossível que tudo isso tenha 

sido aceito e apreciado em séculos como o XVI, XVII e 

XVIII.    

 

 Exemplos dessas manobras de enredo são as cenas 

em que uma amante, ou irmã, disfarçavam-se usando 

roupas masculinas para obter resultado favorável aos 

seus projetos de vingança, persuasão, etc. e não eram 

reconhecidas pelo amante ou irmão. Ou quando 

alguém queria passar por morto e tomava um sonífero. 

Essas medidas foram adotadas até por Shakespeare.  

 Estudiosos que analisaram a commedia dell'arte não 

conseguiram chegar a explicar o êxito constante obtido 

durante a existência de dois séculos e meio desse 

gênero teatral. A commedia dell'arte foi buscar, para 

seus argumentos fixos, justamente a inspiração no lado já 

desgastado do teatro erudito, justo nas características 

que entediavam o grande público, misturando-as com 

as formas mais vulgares do teatro popular.   

A commedia erudita apresentava suas máscaras 

como se fossem de personagens diferentes. A cada vez 

que eram apresentadas, eles procuravam dar a 

impressão de viver em países e lugares diferentes. O 

resultado não era muito original porque ficava evidente 

a idéia da repetição de figuras dramáticas.  

A Commedia dell'arte teve, logo de início, a coragem 

de declarar que seus personagens eram sempre os 

mesmos.  Era uma obra de atores e não de autores. 
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Sempre houve a acusação dos autores de que os atores 

não se adaptavam às personagens, que não se 

entregariam ao papel como deveriam, não abdicando 

de suas próprias personalidades para superar limites 

físicos e espirituais que fariam com que a personagem se 

revelasse em plenitude.  

A máscara na Commedia dell'arte surge para que o 

ator conseguisse suprir essas deficiências. Ao optar viver 

aquela máscara, o cômico renunciou ao projeto de 

renovar-se, tirando de uma só figura o máximo partido!   

Por toda a vida, e em todas as comédias nas quais 

atuará, o cômico da Commedia dell'arte será um só 

personagem: Pantaleão ou Arlequim, Rosaura ou 

Colombina.  Seu nome próprio irá se confundir com o da 

sua máscara a ponto de não se saber mais qual o 

verdadeiro ou o fictício.  Em geral será o nome da 

máscara que fará desaparecer o verdadeiro nome do 

ator. Alguns atores que ficaram muito conhecidos na 

Commedia dell'arte, como Francesco Andreini, 

passaram a utilizar o nome das personagens. Quando 

Andreini chegou a Paris disseram: “Chegou o Capitão 

Spaventa”. Um outro caso foi o do ator Domenico 

Bianco Ielli. Quando ele faleceu, proclamaram: “Morreu 

Arlequim”. 

AS PRINCIPAIS PERSONAGENS DA COMMEDIA DELL’ARTE40 

 

PANTALONE - No princípio era chamado de O Magnífico 

ou também Bisognosi. Um bom homem, mas avarento, 

inimigo dos jovens e, às vezes, apaixonado. Magro, 

narigudo, com voz cavernosa.   

A máscara - Meia máscara que retrata sua idade 

avançada. É magra, ossuda, seu nariz é grande e 

em formato de gancho. Suas sobrancelhas são 

acentuadas. Outras máscaras são derivadas das 

de Pantalone: Pancrazio, Bernardone, o Barão e 

Pascoal. 

O figurino - Na metade do século XVI, veste calças 

vermelhas bem justas. O casaco é curto, 

abotoado na frente, bem justo e vermelho. O 

chapéu é o típico dos doges de Veneza. Andava 

por aí com chinelos. Mais tarde estes virariam 

sapatos turcos, amarelos e pontudos. O robe é 

preto, pespontado com linha vermelha. Suas 

mangas são largas e compridas. Em seu cinto 

estão amarradas a bolsa de dinheiro e uma adaga 

                                                         
40

O Professor Campello havia denominado esta parte “Principais máscaras da 

Commedia dell’arte”, mas preferi refazer esta parte do texto para já incluir as cores 

e maiores detalhes de cada personagem.   
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que ele nunca empunha, mas fica pendurada no 

meio das pernas, criando um efeito cômico.  

 

IL DOTTORE – É um acadêmico de Bolonha. Ele se leva 

muito a sério e se mete nos negócios de todo mundo. 

Carrega, às vezes, um enorme livro em uma das mãos. 

Ele é obeso e, portanto, a menos ágil das personagens 

da commedia. Outras figuras importantes: Doutor 

Graziano, ou Balanzon, jurisconsulto ou médico. 

A máscara - É preta e cobre apenas a testa e o 

nariz. 

O figurino - É preto com alguns toques brancos, 

que relembram a vestimenta típica dos professores 

de Bolonha. Veste uma casaca com uma gola 

branca larga e punhos brancos. Usa ainda calças 

pretas até os joelhos e uma capinha sobre os 

ombros. Em 1653, introduziram o pequeno chapéu 

preto de feltro que ele passou a usar.  

 

IL CAPITANO – É um bravateiro contador de vantagens e 

covarde, vindo da Espanha. No início ele era italiano. 

Depois da dominação da Itália pela Espanha (1520-

1559), o Capitano vira espanhol. Foi também conhecido 

como Spaventa da Villinferna, Rodomonte, Matamoros, 

Cocoodrillo, Bombardone, Scarica Bombardone, 

Spaccamonte, Fracassa, Bellavita e Zerbino. O figurino 

variava mas mantinha os principais detalhes militarescos: 

exageradas dragonas e um tricórnio (chapéu de três 

bicos) ornamentado com uma roseta de seda colorida.   

A máscara – No início era muito colorida e tinha 

uma nariz enorme, remanescente dos zanni.  

O figurino – No início a mesma roupa dos outros 

comediantes. Mas vestia uma capa e carregava 

uma espada e um chapéu com longas penas. 

Depois que se torna espanhol, as calças e seu 

casaco ficam mais justas. A roupa passa a ser feita 

nas cores do exército espanhol, em um listrado de 

vermelho e amarelo. Usava ainda um grande rufo, 

botas de cano alto ou de montaria e trazia a 

bainha da espada toda enfeitada. 

 

OS "ZANNI" – O mais antigo personagem da Commedia 

que trabalhava sozinho. Era um palhaço contador de 

histórias, narigudo e acrobático. (JAMES, 1990:108) Sob 

vários nomes, passariam a se apresentar sempre dois a 

dois: Zan Capella, Zan Parína, Zan Batocchio e 

posteriormente fixar-se-iam nos dois Zan Brighella e 

Arlequim.   
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ARLECHINO – É uma personagem simples, infantil, 

inocente e um fiel servidor. Ele é simples mas não 

simplório e nem burro. Tem fome o tempo todo, está 

sempre metido em alguma encrenca e apaixonado por 

Colombina.  

A máscara – A máscara mais antiga (1550), que na 

verdade era uma meia máscara, com testeira e 

uma alça para prender no queixo. A máscara era 

preta, com uma fileira de pêlos que iam de orelha 

a orelha formando um bigode. O nariz era 

pequeno e arredondado. Tinha uma marca na 

testa e o buraco dos olhos era bem pequeno e 

redondo.  

O figurino - No princípio era uma blusa branca, 

calça e um chapeuzinho. Em 1600, foram 

acrescentados os remendos e trapos para marcar 

sua pobreza. Adicionaram um cinto ao casaco. 

Amarrado no cinto estava o porrete, que ele usava 

como uma espada. Seu chapéu era decorado 

com um rabo de coelho, costume dos 

camponeses do período. Na geração seguinte, os 

remendos ficaram triangulares, passando depois a 

ter o formato, que até hoje predomina, de 

losangos, espalhados pela roupa toda. Ele era 

então francês e seu nome Harlequin.  

 

PULCINELLA - Seu ideal é o dolce far niente. Adapta-se 

muito bem a tudo e seu segredo é conseguir sair-se bem 

de tudo por contar e encarar a vida com filosofia.  

Procura estar sempre feliz. Não raro é cruel, egoísta, algo 

corcunda e um pouco esquizóide. É originário de 

Nápoles. Descendentes de Pulcinella incluem Meo-

Patcca, Cucurucu, Jack Pudding e Punch, do show de 

marionetes Punch &Judy. 

A máscara - Marrom muito escuro ou preta. 

O figurino - Usava uma blusa de linho branca bem 

solta, como trajavam os camponeses. Muitas 

mudanças aconteceram em seu traje, mas a 

roupa branca ficou e é a mais conhecida.  

 

BRIGHELLA - É um manipulador de Bérgamo. Ele é ladrão, 

quando necessário; sua bolsa raramente está vazia.  

A máscara – A máscara inicial não era muito 

diferente do Arlechino. Era marrom escuro. O nariz 

bastante evidente. 

O figurino – No início veste a roupa básica dos 

cômicos: boina, camisa branca solta e calça 
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baggy branca. Depois passou a ser uma roupa 

bem cortada, de servidor, decorada com fitas ou 

galão verde. Seus acessórios incluem um manto 

branco e uma boina.  

  

Muitos outros nomes poderiam ser citados. Scapino, 

por exemplo, que irá aparecer com outros nomes como 

Giacometto, Burattino, Cola, Flautino, Francatrippa, 

Farfanicchio, Buffetto, Meneghino e Finnocchio.  Scapino 

também aparecerá com as mesmas características de 

personalidade na França (Pierrot) e na Rússia 

(Petrouchka). 

Aos servos se ajuntarão as criadas: Franceschina, 

Smeraldína, Pasquetta, Turchetta, Ricciolina, Diamantina, 

Corallina, Colombina. Todas essas denominações 

designavam um só personagem.   

Os namorados deveriam ser as figuras mais bonitas e 

elegantes. Entre os homens estavam Cinziu, Fabrizio, 

Flavio e Lélio. Entre as mulheres, Angélica, Ardélia, 

Aurélia, Plaminía, Lucilla e Lavínia. Outros nomes surgirão 

para os namorados no século XVIII - Florindo, Ottavio, 

Rosaura. Não faziam uso de máscaras e seus trajes eram 

de acordo com a moda.   

 

Existiam ainda os personagens com máscaras fixas: o 

Mercador, o Notário, o Médico, o Barbeiro, os Capangas,  

os Soldados, os Judeus e  os Loucos. 

A cenografia da Commedia dell‟arte é muito simples e 

deriva diretamente das tradições populares de rua, que 

por sua vez descendem da Comédia clássica. Constituiu-

se basicamente de um tablado, montado no centro da 

praça ou uma carroça que abre suas laterais e, durante 

o dia, serve como palco e à noite serve de dormitório 

para a companhia.  

Neste diminuto espaço, adaptavam-se cortinas de 

frente - a boca de cena - e cortinas de fundo, 

gradativamente substituídas por telões pintados. Não 

raro, o tablado era encostado na lateral de uma casa, 

passando as janelas desta a fazer parte do cenário.  

  Cenas internas (cenas que eram marcadas atrás dos 

vãos das portas ou nas janelas) nos primeiros tempos 

eram raras. Somente adiantado no século XVI e XVII é 

que veremos, com o desenvolvimento da perspectiva e 

do trabalho dos grandes pintores visões de cenografia 

mais elaboradas e até faustosas, mas a clássica 

cenografia, que caracterizará a Commedia dell'arte, 

será a descrita acima. 

 



 69 

A commedia dell'arte ainda é importante fonte de 

inspiração para o teatro. Sua influência se estendeu à 

obra de poetas e dramaturgos como Shakespeare, 

Corneille, Molière e Goldoni – este último vai reestruturá-

la com a intenção de elevá-la a uma dimensão maior 

do que a ela atribuída, inicialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20- Cenografia básica da Commedia dell‟arte - século XVI 
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Figura 21- O primitivo palco da Commedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22- Arlequim, gravura do século XVI, apresentando o 

personagem da Commedia dell‟arte. 

 

 
Figura 23- Scaramuccia- Personagem da Commedia dell‟arte. 
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Figura 24- Pantalone    Figura 25- Il Dottore      Figura 26- Il Capitano                

Figura 27- Arlechino 

        

 

 

 

 

 
Figura 28- Pulcinella      Figura 29- Brighella  Figura 30-Colombina 

(namorada) Figura 31- Flávio 
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A CENA ELISABETHANA 

 

Se durante a Idade Média as representações de 

mistérios, festividades e outros acontecimentos unem a 

população e os artistas locais das cidades em prol de um 

acontecimento comum, o início do renascimento é 

marcado por guerras religiosas que impedem a união 

social. 

Novos fatores impulsionariam o teatro em nova 

direção: a decadência do feudalismo, a conquista do 

cristianismo pelo humanismo e a descoberta do tesouro 

herdado do mundo grego e latino (que estava 

enterrado no segredo das bibliotecas dos conventos e 

mosteiros). 

Depois de haver retirado da liturgia todos os recursos 

que ela lhe oferecia, mistérios e milagres haviam sido 

substituídos por representações satíricas ou cômicas, em 

revistas onde o recitativo sagrado não passava de 

pretexto para representações sem espírito religioso. As 

farsas continuavam distantes de qualquer intenção 

edificante sempre, procurando distrair o grande público. 

A sátira e o burlesco constituíam-se no principal 

elemento dessas comédias que chegavam, em muitas 

ocasiões, a atingir o realismo mais rudimentar.  

A descoberta das obras de Terêncio, poeta cômico, 

seria a base do surgimento de um novo gênero de 

representação nos meados do século XVI: a Comédia de 

Caracter, que é adotada pelo poeta dramaturgo 

francês Estevan Jadelle (1532-1573), autor do primeiro 

ensaio de tragédia clássica na França ao escrever a 

obra Cleópatra Cativa.  Essa forma apresenta o diálogo 

e a psicologia da personagem em primeiro plano, 

passando os acessórios de cena, seus efeitos, e 

principalmente o cenário, a uma posição secundária.  O 

lugar onde se desenvolve a ação não é visto como um 

motivo importante para o desenvolvimento da história, 

nem mesmo para a dinâmica da representação.   

É possível então simplificar a cena e reduzi-la a alguns 

elementos cenográficos. Na representação dessas 

comédias, como se pode constatar na figura 32, pode-

se ver como os humanistas do século XV imaginavam a 

representação de peças antigas. Vemos um tablado 

estreito que se projeta para o centro dos espectadores, 

com várias câmaras estreitas fechadas por cortinas. Estas 

serão manipuladas pelos atores que de lá saem ou para 

lá voltam no decorrer da representação.   
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Em cima de cada uma dessas câmaras, colocavam-

se pequenos cartazes onde estava escrito o nome dos 

personagens interpretados pelos atores que sairiam dali 

para interpretar os seus papéis.  De um lado e do outro 

do tablado havia nichos cobertos por véus que 

deixavam à mostra , com suas transparências, Liber e 

Phoeleus, figuras interpretadas por dois figurantes que se 

movimentavam, sublinhando a cena com pantomima.   

Uma apresentação numa cena tão simplificada podia 

evidentemente ser apresentada em qualquer parte, pois 

sua montagem era pouco complicada e requeria 

espaço pequeno, muito diferente do que seria 

necessário para as representações de antigamente, que 

não poderiam realizar seus efeitos senão em locais 

amplos.  Agora uma sala de escola, de albergue ou um 

salão de castelo já eram suficientes para a encenação.  

Não eram mais indispensáveis para essas realizações 

átrios ou terraços de palácios, encruzilhadas ou praças 

públicas.   

Os atores eram geralmente profissionais, histriões41 ou 

bailarinos nômades, Mas poderiam ser, com freqüência, 

colegiais, componentes de círculos literários ou, no caso 

da França, sujeitos recrutados na confraria dos Enfants 

                                                         
41

 Bufões. 

sans Souci. No fim do século XIV, atores dos mistérios 

organizaram-se em confrarias.  

Em 1403, os Confrades da Paixão, alugaram uma sala 

na rua Saint-Denis onde instalaram o primeiro teatro 

coberto de Paris.  Em 1548, o Parlamento de Paris 

apresentou um decreto interditando a representação de 

farsas e mistérios que não contivessem seus caracteres 

sagrados, e ao mesmo tempo concedia aos Confrades 

do “Hotel de Borgonha”, outra instituição com fins 

teatrais, o privilégio de dar espetáculos teatrais na 

capital.   

Mas as comédias continuam a ser representadas na 

França e em Paris, fora desse lugar privilegiado, em 

colégios, em casas particulares e mesmo em qualquer 

sala de tamanho razoável.   

 Nessa época o jogo de pela – o Jeu de paume - 

tornara-se o esporte nacional.  Em todas as vilas e 

cidades eram construídas salas para esse jogo, um 

antepassado do tênis. (ver figura 33) 

Essas salas tinham formato retangular, com paredes 

muito altas. Uma das paredes era aberta para que a luz 

passasse. Alguns camarotes, ou tribunas, eram 

construídos para a acomodação de espectadores. As 

salas do Jeu de Paume eram usadas para reuniões 
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públicas e passaram a ser também usadas para as 

apresentações de comediantes. Eles armavam suas 

cenografias simples - com tablados, nichos e pequenas 

câmaras, para apresentarem as comédias durante o 

dia, aproveitando a luz do sol.  

Esta “nova cenografia” era muito simples e consistia 

até mesmo em uma montagem de pranchas sobre 

tonéis. Os artistas usariam cortinas velhas, e telões 

desbotados (dependendo da situação financeira do 

grupo) ou tapeçarias suntuosas e magníficos arranjos de 

folhas. Nesta “recém criada visão cênica”, bastavam 

alguns móveis, cadeiras ou acessórios indispensáveis à 

direção cênica. 

Foi necessário chegar ao século seguinte para que na 

França fosse construído um edifício especialmente 

destinado ao teatro, procurando satisfazer as 

necessidades de preparação do ator e da ação 

cênicas.  

Toda essa introdução foi necessária para chegarmos 

às raízes, aos primórdios do palco e, conseqüentemente, 

da cenografia sob a nova forma de expressão teatral 

que, ao começar na França, prenuncia o teatro 

elisabetano. Antes da construção de qualquer teatro em 

Londres, encontramos gravuras - como a figura 34, de 

1552 - apresentando no Hotel de Bourgogne, uma obra 

de Terêncio traduzida por Jean de Reigny.  Através do 

comentário de Germain Bapst no seu Essai sur 1'Histoire 

du Thèâtre, podemos analisar os detalhes que seriam 

fundamentais para o teatro inglês, com a criação do 

Redbull, uma estrutura de fundamental importância, 

como se transcreve a seguir:  

 

"O estrado, colocado no centro da parte mais larga da sala 

com seu dispositivo cênico, tem um banco na frente, onde 

sentam-se alguns atores aguardando o momento de entrar 

em cena. Os espectadores estão de pé, ou sentados em 

bancos, no meio da sala. Nas paredes laterais, uma série de 

balcões formam camarotes que continuam terminando atrás 

do estrado da cena42". 

 

Antes do encontro dessas gravuras e das descrições 

de dispositivos cênicos dessas representações francesas, 

historiadores ingleses e alemães consideravam que essa 

disposição, apelidada pelos ingleses Redbull tinha sido 

uma invenção britânica que remontava à segunda 

metade do século XVI. 

 Foi, portanto, na França que esta estrutura se 

desenvolveu, constituindo em uma cenografia simples. A 

Espanha também fez experimentações com este tipo de 

                                                         
42

 Não temos a referência do material usado pelo Prof. Campello.  
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espaço, mas foi na Inglaterra, sob o poder da Rainha 

Isabel, que ela atingiu seu apogeu, à disposição dos 

poetas da era elisabetana. 

 Graças a feliz junção da poesia e da arquitetura, o 

teatro elisabetano atinge um dos pontos mais altos da 

nossa civilização. Mais uma vez nos encontramos diante 

de uma documentação escassa, pois são raros os 

documentos gráficos. Sabe-se, toda via que o conjunto 

do teatro se apresentava como uma vasta construção 

circular ou poligonal rodeando um espaço vazio aberto 

por onde se via o céu. O círculo, ou o polígono 

construído, era constituído por uma série de galerias ou 

balcões superpostos, ocupados por espectadores de 

alta categoria social, enquanto que o público comum se 

comprimia em pé nos espaços descobertos do centro, 

diante e em redor do palco, segundo a Figura 36.  

 O palco estava colocado nessa arena. Ela era 

constituída por um estrado comum dos seus lados 

encostados aos balcões circulares. A parte que se 

projetava era descoberta. Dois pilares sustentavam um 

pequeno telhado que cobria o fundo do espaço. A 

parte inferior da construção no nível da cena, atrás, era 

guarnecida com bastidores.  Aberturas nas paredes 

fechadas por batentes de madeira ou por tapeçarias 

que davam acesso ao palco. Acima desse local, o 

balcão (por vezes ocupado pelos senhores fidalgos ou 

pelos músicos) que também funcionava em certos dias 

como um novo espaço cênico.  Uma ou duas escadas 

permanentes ligavam essa galeria ao estrado - palco. 

O estudo mais detalhado de textos e documentos faz-

nos supor que cortinas pintadas ou drapeadas eram 

colocadas diante desses balcões, para subir e descer.   

Uma maquinaria, embrião das nossas versões modernas, 

era posta no madeiramento do telhado que, 

repousando sobre os pilares, cobria parte da cena. 

Cortinas montadas sobre cordas, como nos navios de 

vela, eram colocadas em vergas e manobradas por 

maquinistas postados nas abóbadas da construção. 

Ao serem desdobradas com suas pinturas escondiam 

balcões e escadarias oferecendo aos espectadores a 

visão de batalhas ou paisagens longínquas. Como 

constatamos, era uma arquitetura teatral muito 

particular. O dispositivo cênico se ajustava perfeitamente 

ao público, com seu proscênio descoberto que se 

projetava e permanecia sem "decòr", ou seja, sem 

elementos de cenografia e onde o ator entrava em 

contato com esse público.   
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Com sua estrutura básica em madeira, Shakespeare, 

Marlowe, Ben Johnson, Beaumont, Fletcher e outros 

artistas animaram esses espaços com uma vida tão 

interessantemente colorida e próxima dos caracteres dos 

personagens, que não se pode dissociar a obra literária 

da cena elisabetana. 

Cabe a Shakespeare a criação desse dispositivo, 

apesar de muitos outros o terem utilizado. 

 

WILLIAM SHAKESPEARE 

Numa época em que as perseguições religiosas 

estavam em alta na Inglaterra, nasceu em 1564, numa 

família da burguesia abastada, que reivindicava o direito 

de usar um brasão, William Shakespeare.  

Nasceu em Stratford upon Avon, no Condado de 

Warwick, considerado um reduto religioso a ponto de ser 

chamado A cidade do catolicismo. Sua mãe era 

católica, como ainda grande parte dos ingleses sob o 

reinado de Elisabeth Tudor. Quatro parentes muito 

próximos de William haviam sido mortos por causa da fé.  

Freiras, monjas e padres exercitavam seu mister em 

segredo.  William recebeu uma educação que lhe daria 

um conhecimento culto católico e de mentalidade 

católica, revelando mais tarde na sua obra uma 

evidente simpatia por figuras do clero. 

 Supõe-se que seu pai, John Shakespeare, fosse 

católico, pois teria passado por uma série de confiscos 

de bens que obrigariam William a deixar seus estudos de 

gramática e latim para procurar um trabalho. 

 Casou-se muito jovem, aos dezoito anos, com Anna 

Hathaway, sete anos mais velha do que ele e seguiu 

uma trajetória que iria levá-lo ao teatro.  Alguns biógrafos 

situam seu momento de escolha quando Shakespeare 

assistiu peças de teatro pela primeira vez, descobrindo 

assim a arte de representar, vendo a Companhia dos 

Atores do Conde de Leicester.  Contudo, essa 

companhia chegou a Stratford upon Avon quando 

Shakespeare tinha apenas 4 anos. 

Mais documentado é o fato de que ele se dirigiu a 

Londres, deixando a família em Stratford e procurou 

emprego num teatro, solicitando trabalho ao empresário 

James Burbage. Começou como guardador dos cavalos 

dos nobres que vinham assistir às representações e 

deixavam seus ginetes na porta do teatro.  Pouco depois 

foi admitido como ator e colaborador de uma 

companhia, acrescentando e modificando textos 

conforme o interesse do espetáculo para aquele 
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público. Passando a freqüentar as tavernas aonde iam 

seus companheiros atores/autores, ele começa a se 

voltar para a literatura, a se sentir estimulado e a cultivar 

a poesia. 

Reencontra, em Londres, um antigo condiscípulo que 

se tornará editor de obras eruditas e também escritor, 

Richard Field.  O contato estreito com Field faz com que 

se volte para a poesia e passe a escrever, publicando 

entre 1593 e 1594, dois poemas: Vênus e Adonis e o 

Rapto de Lucrécia, obtendo grande sucesso entre o 

meio literário.   

Começa a ser comparado à Sêneca e Ovídio e a ser 

apelidado de o Terêncio inglês. Os escritores amigos, 

seus companheiros inclusive de bebidas nas tavernas, o 

introduzem nos salões dos grandes senhores 

apresentando-os a personagens amantes das letras, 

como Lord Touthampton, a quem dedica Vênus e Adonis 

e o Conde d'Essex.  

É em casa de Lorde Essex que Shakespeare 

conhecerá Giovanni Florio, grande humanista italiano, 

que lhe dará oportunidade de aprender tudo o que virá 

a saber do italiano, que exercerá grande influência 

sobre sua obra.   

 

Em 1597, James Burbage morre deixando seus dois 

teatros para seu filho Richard, considerado o maior ator 

daquela época.  Este organiza uma sociedade com 

Shakespeare e, demolindo um dos teatros do pai, 

constrói o Globe Theatre. O Globe Theatre é inaugurado 

com a encenação de Henrique V. 

Esse acontecimento marcaria o início de Shakespeare 

em pleno desabrochar do seu talento de autor, ator, 

empresário e diretor. No Globe Theatre, William 

Shakespeare desenvolveria o sistema que descrevemos, 

conhecido como o Redbull. 

Algumas das suas obras mais importantes a partir da 

época em que publicou os dois poemas são: Henrique 

VI, Ricardo III, Henrique IV, Henrique V, Julio César, 

Antonio e Cleópatra, Coriolano, Romeu e Julieta, Hamlet, 

Otelo, O Rei Lear, Macbeth, Sonho de uma Noite de 

Verão, A Megera Domada, A Comédia dos Equívocos, 

As Alegres Comadres de Windsor, etc... 
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Figura 32- A visão dos humanistas para uma peça antiga. 

 

 
Figura 33- Uma reprodução de sala de Jogo de Pela (jeu de paume). 
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Figura 34- Representação das comédias de Terêncio. 

 

 

 
Figura 35- William Shakespeare 
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Figura 36- Exemplo de  cena com platéia no estilo elisabetano. 

Segunda metade do século XVI. 

 

 
Figura 37- O Redbull- desenvolvido por Shakespeare. Segunda 

metade do século XVI. 
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A ESTRUTURA CÊNICA E OS DETALHES DOS CENÁRIOS DO 

BALLET COMIQUE DE LA REINE: o desenvolvimento da 

cenografia através do balé e sua colocação no período 

pré-clássico 

 

Durante o século XVI, o gênero de entretenimento 

oferecido ao povo começa a passar por modificações 

com a inclusão de algumas novas maneiras de festejar 

que se unem às formas antigas, como celebrações dos 

mistérios, representações de farsas, cerimônias civis e 

religiosas por ocasião de qualquer acontecimento 

excepcional.   

Às distrações oficiais juntam-se as reuniões privadas 

durante as quais cada um demonstra seus talentos: 

danças, cantos, recitativos, música...  Na França e em 

Borgonha, desde o século XV, os momeries, entremets e 

tournois (gêneros de divertimento com momices - 

pantomimas) divertiam o público que aplaudia os 

esquetes e torneios.   

Os torneios de cavalos eram muito apreciados pela 

corte. Nesses eventos, utilizavam-se disfarces com 

fantasias e máscaras, que compunham figuras 

projetadas com antecipação para as festas.  Músicas, 

canções, poemas e jogos de sociedade se misturavam 

em torno de mesas ou eram apresentados em estrados 

(ornamentados com flores e luminárias) de onde 

surgiam, às vezes, carros ornamentados. 

Com grande refinamento, os mesmos divertimentos 

eram apresentados (ainda que contivessem 

características muito particulares) em muitas cortes 

italianas.  No início do século XVI , os moreschi e os 

brandi eram compostos com estruturas quase 

semelhantes a um verdadeiro balé, apresentando 

personagens usando figurinos especiais que executavam 

pantomimas sobre um ritmo musical.  Charles VIII, Luiz XII 

e Francisco I transportaram da Itália para a França 

muitos desses maravilhosos e variados espetáculos. O 

disfarce da máscara tornou-se especialmente apreciado 

inclusive pelos próprios reis.  

O intercâmbio cultural foi constante entre Itália e 

França. Na corte francesa, os italianos iniciavam a alta 

sociedade e demais franceses nos segredos da sua arte, 

tão rica de magníficas possibilidades. A figura mais ilustre 

que participou desta troca cultural foi Catarina de 

Médici, que incentivou o desenvolvimento das artes e 

inspirou um acontecimento altamente marcante: a 

apresentação do Ballet Comique de La Reine – o Balé 

Cômico da Rainha.   
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Em 1533, a então princesa Catarina (filha de Lourenço 

II, Duque de Urbino) casou-se por procuração com o 

Delfim de França (filho póstumo de Francisco I de Valois) 

que logo se tornaria Henrique II. Ela partiu de Florença 

levando um fabuloso enxoval, contendo preciosidades 

do artesanato florentino e caixas de esplêndidas jóias. 

Levou também um grupo de dançarinos como parte da 

sua numerosa comitiva. Esses bailarinos executavam 

uma série de danças muito em voga entre a nobreza e 

as cortes italianas: Gli divertimenti alla italiana. 

Desenvolvendo o gosto pela dança de corte, 

Catarina, que se tornara Rainha da França, promovia 

sempre comemorações que incluíam as danças trazidas 

da Itália, nas datas importantes e nos acontecimentos 

de relevo da corte dos Valois. Só depois de muitos anos 

que houve a apresentação de um espetáculo com séria 

feição, que envolvia poesia do argumento, música, 

coreografia, cenografia e figurinos. A concepção foi de 

tal forma estruturada que obteve um entrelaçamento 

perfeito entre todas as partes do espetáculo.  

Essa representação extraordinária significou o 

nascimento do balé como o conhecemos hoje.  

 

O desabrochar dessa arte já vinha sendo preparado 

há muitos anos. Poetas como Ronsard procuraram dar 

forma às coreografias inspiradas nos Gli divertimentti alla 

italiana.   

Catarina, já a Rainha Mãe sob o reinado de Henrique 

III, desejando festejar as bodas do Duque de Joyeuse 

com a cunhada do rei, Mademoiselle de Veaudemont, 

ordena ao coreógrafo da corte Balthasar de 

Beaujoyeulex que marque uma dança com muito fausto, 

para comemorar o casamento principesco. Balthasar 

chegara à França vindo do Piemonte com o nome de 

Baltasarini de Bergiojoso, maestro violinista enviado pelo 

Marechal de Brissac à Rainha Mãe.  Sendo também 

coreógrafo, foi nomeado pela Rainha coreógrafo da 

corte. 

Ajudado por Beaulien e Salmon (que compuseram a 

música); por Patin (pintor do rei);  Aumonier (Grande 

Esmoler43 do Rei) e Lor Chesnayer (poesia), Baltasarini, 

que ficou conhecido como Beaujoyeulex, compõe esta 

obra no gênero dramático novo que irá fazer grande 

sucesso em toda a Europa. 

 

                                                         
43

 Aquele que distribui esmolas. 
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Este título, Balé Cômico da Rainha, a nós parece 

indicar uma dança cômica, mas na época a palavra 

significava uma representação teatral. Intentava dizer 

que os episódios coreográficos e musicais estavam 

ligados a uma ação dramática.  Beaujoyeulex deixou 

uma descrição detalhada do seu balé.  O Balé Cômico 

da Rainha foi apresentado em 15 de Outubro de 1518, 

no grande salão do Petit Bourbon, palácio onde se 

realizavam bailes e recepções da corte.  

O salão era uma peça retangular emoldurada por 

degraus em anfiteatro encimados por galerias. O Rei, a 

Rainha, a Rainha Mãe, e os Embaixadores ocupavam 

lugares em cadeiras dispostas no fundo da sala, cuja 

parte central, diante das autoridades, estava reservada 

ao espetáculo.  A cenografia está descrita por 

Beaujoyeulex no trabalho dedicado à sua obra.  Nota-se 

nos detalhes descritos que a concepção do espetáculo, 

quanto à cenografia demonstra um traço herdado da 

Idade Média, pois é concebida na linha de cena 

simultânea.  

Os diversos cenários onde se desenrolava a ação 

foram construídos próximos uns aos outros, visíveis ao 

espectador desde o principio da representação.  Três 

cenários foram montados em círculo no centro da 

sala. A coreografia desenvolvia-se em movimentos 

que faziam os bailarinos dirigir-se sucessivamente de 

um lugar a outro. 

Eis a descrição feita por Beaujoyeulex: "O palco não 

foi construído num estrado, mas com pranchas com leve 

declive que, partindo de pouca altura, terminavam 

suavemente perto dos espectadores” 44. 

Sobre esse palco, a cenografia apresentava vários 

motivos, entre eles um jardim com três caramanchões de 

folhagens.  Diante desses caramanchões, à direita, havia 

um pequeno bosque com arbustos baixos, consagrado a 

Paris, deus dos pastores. Em perspectiva, existiam belos 

carvalhos, dos quais os troncos, ramagens, folhas e 

bolotas haviam sido pintados de dourado e causaram 

um belo efeito, além de servirem como fundo para os 

pequenos nichos onde se colocavam ninfas e dríades45.   

Atrás do bosque havia uma gruta, reluzente como se 

estivesse coberta por inúmeros diamantes, que iluminava 

e refletia a luz sobre as árvores ornadas com flores tão 

lindamente pintadas, que pareciam naturais. O bosque 

estava velado por uma cortina transparente que, em vez 

de torná-lo menos visível, o realçava, fazendo seu interior 

                                                         
44 Não temos a referência de onde foi retirada a frase. 
45 De acordo com o Dicionário Houaiss, “na mitologia greco-romana, 

ninfa das árvores e, por extensão, dos bosques e da selva”. 
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e todo o seu conteúdo ser visto como se estivesse sob 

uma leve bruma.  

Do outro lado, à esquerda do Rei, e à direita da cena, 

encontrava-se urna abóbada alta, feita de madeira, 

que se encontrava rodeada de grandes nuvens e era 

dourada por dentro. Esta cor cintilante ficava ainda mais 

reluzente por causa da grande quantidade de luzes ali 

colocadas, que faziam com que esta parte do cenário 

parecesse uma parte do céu.   

Sob a abóbada estavam colocados músicos e 

instrumentos para os concertos.  A parede do fundo da 

sala estava recoberta por um telão pintado com uma 

paisagem onde se via um castelo. Os cenários estavam 

compostos com canteiros artificiais de flores e frutos, 

debruados de lavanda e de alecrins.  Somente a tela do 

fundo era pintada, estando meio escondida pelos 

atraentes elementos cênicos do primeiro plano, já que as 

balaustradas eram douradas, as árvores com seus frutos 

eram feitos com prata, seda e plumas coloridas.   

Um grande sol de ouro projetava seus raios sobre o 

conjunto da cenografia.  Além das elevações e dos 

detalhes fixos dos cenários, que com suas luzes 

douravam a sala, encontravam-se máquinas, barcos, 

fontes e outros elementos móveis sobre os quais estavam 

belamente vestidos alguns dos mais importantes 

senhores da corte.   

A iluminação ultrapassava tudo o que se fizera até 

agora! Nos cenários penduravam-se lâmpadas a óleo, 

espalhadas pelo jardim dos caramanchões, um número 

enorme de estrelas luminosas espargiam uma luz 

envolvendo toda a sala. Era tão lindo o efeito, que o 

autor do balé - o escritor-poeta - declarou ser a 

iluminação tão maravilhosa que faria vergonha ao mais 

belo dia do ano. 

Durante cinco horas, os balés se sucederam 

entremeados por longas tiradas dramáticas dialogadas 

e cantadas, sempre sobre um tema mitológico.  O 

Grande Balé marca a apoteose e o fim do espetáculo. 

Momento muito importante pelo seu significado: o 

desenvolvimento de uma arte que, baseada na 

coreografia (a qual interpretava um argumento) segue 

uma trajetória unida ao desenvolvimento de 

cenografias.   

A apresentação do balé, no entanto, não representou 

uma grande inovação cenográfica por ter feito uso da 

cena simultânea – concepção medieval. 
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Seguiram-se outros trabalhos e em 1596 Ruggieri - 

célebre astrólogo e fogueteiro - criou uma cenografia 

em cena sucessiva com periactes móveis em torno de 

um eixo vertical. Diferentes das periactes do teatro 

grego, as da cenografia de Ruggieri foram feitas em 

madeira também, mas com quatro faces pintadas de tal 

forma que, quando combinadas, formavam um único 

cenário.   

Essa cenografia inovadora foi criada para a 

representação da Pastoral de Nicolas de Montreuil: 

Ariméne. Através da criação de novos balés, que 

significariam sempre uma oportunidade para 

experiências cenográficas, essa arte desenvolve aos 

poucos uma linha de trabalho renovador.   

O Balé do Triunfo de Minerva, de 1615, apresenta-se 

com uma série de inovações como um palco com altura 

de dois metros acima do solo possibilitando o 

aparecimento de figuras que surgindo do chão do palco 

executavam danças e desapareciam pelas aberturas do 

piso. 

Novos aperfeiçoamentos surgiram numa importante 

produção que foi o Ballet de la delivrance de Renàud, 

apresentado para Luiz XIII no grande salão do Louvre em 

1617. Nessa ocasião, foram empregados os palcos 

giratórios já conhecidos no teatro grego e usados na 

Idade Média, mas aperfeiçoados e colocados de forma 

muito funcional num entrosamento entre a cena e toda 

a ação coreográfica.  

Muitas foram as produções que se seguiram, sempre 

procurando inovações, principalmente de maquinaria, 

nessa época que marca o apogeu das montagens de 

balés com inspiração em lendas ou assuntos mitológicos. 

Nos vinte anos que se sucederam, em virtude de 

acontecimentos políticos, os balés ficaram estagnados, 

com cenografias reduzidas a um único cenário sem 

movimentos de cenotécnica. 

Deve-se ao Cardeal Richelieu a restauração da 

cenografia em cena sucessiva, pois no teatro do seu 

palácio apresentava balés seguindo essa linha. O teatro 

de seu palácio, inaugurado em 1636, foi usado com 

muita freqüência para apresentação de balés que 

requeriam uma cenografia variada e o uso da 

maquinaria.  Esses requisitos técnicos de alçapões, 

palcos giratórios, planos que se elevavam do solo ou 

desciam fazendo desaparecer o intérprete, passaram a 

ser usados para representações teatrais sem dança, 

como na apresentação da tragédia Mirane. 
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Outro momento marcante dessa época foi a 

apresentação do Ballet de la Prospéritá des Armes de 

France. Esse espetáculo foi concebido de maneira a 

colocar os bailarinos confinados no palco, e o público 

ocupando todo o espaço da platéia. Inovação de 

enorme importância, que deveria conduzir o balé a uma 

forma mais dramática, a uma estrutura mais teatral 

quanto à sua capacidade de se fazer compreender, 

criando uma forma mais forte de emoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

 

Figura 38- A Rainha-Mãe Catarina de Médici, patronesse do Balé 

Cômico da Rainha. 

 

Figura 39- O Balé Cômico da Rainha-Segunda metade século XVI. 
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O DESENVOLVIMENTO NA ÉPOCA PRÉ-CLÁSSICA E A 

FUNDAÇÃO DA COMÉDIE-FRANÇAISE 

 

Após um período de guerra de religiões, encontramos 

a França e a Itália como os pontos de expansão das 

novas formas cênicas para os demais países da Europa, 

pelas suas posições políticas e de influência geral.  

Henrique IV46, grande apreciador do teatro, encoraja 

autores e comediantes (atores), incentivando o 

desenvolvimento do teatro. No ano do segundo 

casamento do rei, Alexandre Hardy - poeta e 

dramaturgo (nascido em Paris em 1570) - toma posse do 

Hotel de Bourgogne e do seu acervo. Este material já 

antiquado e gasto foi usado inicialmente pelo autor, que 

depois iria começar a incentivar a criação de cenários 

junto a Laurent Mahelot, cenógrafo e maquinista de 

talento, o qual seguia a nova corrente de escritores que, 

apesar de nova, apresentava argumentos numa forma 

considerada clássica.   

No início das atividades de Hardy, os antigos cenários 

utilizados eram ainda concebidos e construídos segundo 

as concepções do início do Renascimento, em que 

                                                         
46 Rei da França, filho de Antonio de Bourbon, duque de Vendôme e 

de Joana de Albret, primeiro rei da dinastia dos Bourbon, casado 

em primeiras núpcias com Margarida de Valois, irmã de Carlos IX e 

depois, por anulação do casamento, com Maria de Médici em 

1599. 

muitas referências tinham sido herdadas da Idade 

Média.  Laurent Mahelot deixou um registro muito 

detalhado de todo o material do Hotel de Bourgogne, 

onde se encontra o que fora feito anteriormente e após 

1646.  

Pode-se distinguir perfeitamente as duas fases e as 

conseqüências da segunda.  Através dos desenhos 

podemos estudar as características da primeira: muitos 

cenários construídos para cena simultânea, ainda sob a 

influência das teorias clássicas. Na segunda parte das 

memórias de Mahelot, encontramos o registro da 

unidade de um só lugar, ou seja, da cena única.  Apenas 

um cenário para a apresentação da peça.  

O estudo das duas épocas, o início e a segunda 

metade do século XVII, demonstra o uso de um material 

antigo, numa disposição diferente sob uma nova 

concepção, obtendo outra forma de usar o espaço 

cênico, além do aperfeiçoamento e da criação de 

novas máquinas. 

Certas ofertas eram levadas à cena sempre em um 

cenário formal que permanecia único durante todos os 

atos.  O cenário para a tragédia sempre apresentava 

uma colunata, pórtico ou galeria de inspiração greco-

romana. A galeria projetada de frente com a colunata,  
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começando em cada um dos seus lados, parecia um 

prolongamento da platéia e continuaria até o fundo do 

palco.   

Nessa fase compunham-se cenografias, 

principalmente para tragédias, inspiradas na arquitetura 

da sala onde se encontrava a platéia.   

O cenário da comédia, com perspectiva mais 

desenvolvida e mais imponente, apresentava ainda a 

praça pública da Commedia dell‟arte.  Mas veremos 

Molière abandonar esse esquema ao usar e depois situar 

definitivamente suas comédias nos primeiros cenários de 

interior. Interiores completos, mais especificamente, pois 

até agora havia apenas fragmentos de interiores 

aparecendo através de portas e janelas. 

Molière em suas primeiras comédias usou o exterior em 

cenário igual ao antigo da Commedia dell'arte.  Ele 

dividia uma sala e também usava os velhos cenários, até 

que se inicia a fase de suas produções mais importantes 

e surge a possibilidade de dividir suas representações 

com comediantes italianos na sala do palácio Petit 

Bourbon, já então sob a proteção do Rei Sol.   

 

 

 

MOLIÈRE 

 

Filho de um tapeceiro, cujo valor o fizera obter o título 

de Tapeceiro do Rei, Jean Baptiste Poquelin nascera em 

Paris no mês de janeiro de 1622. Dizem que seu avô o 

levava a assistir as representações do Hotel Bourgogne, 

vindo daí sua admiração pelo teatro. Próximo a 

adolescência, foi posto no Colégio de Clermont, que 

possuía dois mil alunos instalados em um enorme edifício 

dirigido por jesuítas.   

Ele permaneceu neste colégio dos 14 aos 19 anos 

tendo por colegas muitos jovens da alta nobreza 

francesa.  Recebeu uma sólida instrução clássica. Saindo 

do Colégio, começa a freqüentar o teatro com 

predileção especial pelos cômicos italianos chamados 

dell'arte, ou seja pela commedia dell'arte.   

Seu interesse principal era pelas apresentações de um 

cômico italiano, Silvério Fiórilli, cognominado 

Scaramuccia.  Fiórilli vem a ser, segundo consta na 

história, seu professor de interpretação e principalmente 

da pantomima.  A referência ao professor de 

interpretação e pantomima encontra-se numa obra 

intitulada Elomire Hypocondre ou Les Médecins Vengés.  

Elomire era o anagrama de Molière e a capa do livro 
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apresentava-se diante de um espelho, numa atitude 

peculiar a Scaramuccia que ao seu lado, contemplando 

o aluno, empunhava um chicote.  A publicação foi obra 

de um médico que se sentia injuriado por Molière com 

suas peças que ridicularizavam os médicos.   

Jean Poquelin, seu pai, em vão procurou atrair o filho 

a uma vida mais segura, para passar seu título honorífico 

de Tapeceiro de Sua Majestade, já que Jean Baptiste 

era o primogênito. Nunca se soube se Molière exerceu, 

mesmo que por pouco tempo, a profissão paterna.   

Em 1643, juntou-se a uma companhia formada por dez 

jovens apaixonados pela arte teatral. Abandonando a 

casa dos pais para seguir sua vocação, Jean Baptiste 

resolve adotar um pseudônimo, para não tornar o pai 

ainda mais desgostoso vendo seu nome de família 

envolvido com teatro. Assim, Jean Baptiste passou a se 

apresentar com o nome de Molière.  

No início ele não obteve sucesso. Apaixonou-se por 

uma atriz, Madeleine Bejard, de quem se tornou 

conselheiro e depois amante.  Passaram a viver juntos, 

percorrendo a província sempre na mesma companhia, 

que se chamava L'Ilustre Theatre. Mas não obtiveram 

sucesso, chegando Molière, que se tornara diretor da 

companhia, a ser preso por dívidas. Libertado depois de 

seu pai quitar os débitos, Molière entrou na Companhia 

dirigida por Dufresne e continuou sua trajetória junto a 

Madeleine. Tornou-se outra vez diretor dessa outra 

companhia, para qual contratou uma atriz de renome: 

Mme. Duparc.   

Com suas viagens chegou ao Languedoc, 

reencontrando um antigo colega do Colégio Clermont: 

o príncipe de Conti, que lhe concedeu uma subvenção 

e passou a protegê-lo.  O repertório da companhia 

constava de tragédias e comédias em voga, mas com 

farsas italianas.  Nessa época Molière começou a 

escrever, produzindo peças como O Doutor Amoroso, O 

Doutor Pedante e O Mestre Escola.  Mas foi em 1655, em 

Lyon, que Molière obteve seu primeiro grande sucesso 

como autor, com O Desatinado. Prosseguindo sua 

trajetória com sucessos semelhantes ao de O 

Desatinado, viu-se de repente, outra vez, em situação 

econômica difícil, porque o Príncipe de Conti, 

considerando-se já velho para manter sua paixão juvenil 

pelo teatro, retirara-lhe proteção e, principalmente, a 

subvenção.  

Molière voltava à situação angustiosa de outrora, 

ficando sem trabalho. Mas em 1658, surgiu-lhe uma 

proteção ainda mais ilustre, quando o irmão do Rei 
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concedeu à Companhia de Molière o título oficial de 

Troupe de Monsieur, doando a cada um dos atores uma 

pensão anual.  No outono daquele ano, o dramaturgo 

conduziu sua companhia à Paris, estreando no Palácio 

Real do Louvre, na sala da Guarda - hoje chamada Sala 

das Cariátides. Interpretou diante da corte Nicomède, 

de Corneille, uma farsa de sua autoria, Le Docteur 

Amoureux. O Rei Luiz XIV, que era jovem e apreciava 

muito a comédia, gostou imensamente da farsa e da 

interpretação de Molière. E ordenou que ele e sua 

companhia permanecessem em Paris, concedendo-lhe 

a sala do Petit Bourbon para apresentações alternadas 

com os comediantes italianos, que se encontravam 

quase permanentemente lá.  

Em 1660, obteve grande sucesso com Sganarello ou O 

Corno Magnífico. Em 1661, foi demolido o teatro do Petit 

Bourbon, mas Luiz XIV concede a Molière transferência e 

instalação na sala Richelieu, que já era conhecida como 

Thèâtre du Palais Royal.  No início de 1662, a posição de 

Molière se firmou e aconteceu um de seus maiores 

sucessos, apreciados não só pelo Rei e a Corte, mas por 

todo o povo de Paris: Escola de Mulheres.   

Sua comédia-balé em três atos, Os Importunos, foi 

acolhida com entusiasmo pelo público. Este gênero 

evoluiria para a tragédia-balé e contribuiria para o 

nascimento da ópera francesa. Suas peças obtinham 

sucesso constante até que seu Don Juan se tornou 

motivo de grande polêmica. Considerou-se que a 

irreverência de Don Juan fazia do texto uma peça 

blasfema. Mas o enorme sucesso obtido junto ao grande 

público encontrou correspondência no Rei, que 

apreciou muitíssimo a peça. O Rei ficou satisfeito a tal 

ponto que concedeu à Companhia de Molière o título 

de Troupe do Rei. 

Em 10 de fevereiro de 1673, Molière apresenta O 

Doente Imaginário. No dia 17 de fevereiro, após uma 

réplica em cena, ele se sente muito mal, conseguindo 

com grande esforço chegar ao fim da representação.  

Transportado para casa, pediu que chamassem um 

padre para lhe ministrar os últimos sacramentos, mas não 

chegou a recebê-los, pois morreu antes que o sacerdote 

chegasse. 

A não confissão de Molière provocou reações 

negativas quanto ao seu sepultamento em cemitério 

cristão, mas em virtude de uma solicitação de sua 

mulher ao Rei, foram celebradas exéquias cristãs sob 

caráter estritamente íntimo.  Após sua morte, a 

Companhia passou momentos muito difíceis, quase se 
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dissolvendo. Mas Luis XIV, em 1680, através de um 

decreto reuniu a Companhia de Molière com a do Hotel 

de Bourgogne, instituindo um único teatro 

subvencionado: Thèâtre Français, que atravessando o 

tempo chegou até os dias atuais como o mais antigo 

Teatro da Europa: La Comédie-Française. 

Molière, não se submetendo às regras fixadas para a 

cenografia e às vezes mantidas por impossibilidade 

financeira, criou cenários únicos para as suas grandes 

comédias. São salas burguesas ou salões de grãos 

senhores semelhantes às dependências de um 

apartamento ou de um castelo.  Para a apresentação 

de Don Juan ou O Festim de Pedra, ele mudou de 

cenário em cada um dos atos.  Sua inovação foi da 

máxima importância para a cenografia.  Sem a 

presença dos efeitos cenográficos, das máquinas e da 

variedade dos cenários em cena simultânea criou-se 

uma outra dimensão para a cenografia. 

Era o momento para a cenografia deixar as praças 

públicas e a limitação de situar todas as peças num 

exterior, para ganhar uma dimensão melhor para os 

dramas e para as comédias que necessitavam de um 

ambiente privado para o desenrolar dos seus 

argumentos. 

 

 

Figura 40- Mecanismo de descida e subida de personagens, bem 

como sistema de iluminação. Criação de Sabattini. Primeira metade 

do século XVII. 
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Figura 41- Cenário de Sabattini – século XVII. 

 

 

Figura 42 – Cenografia de Hardy para a peça Cornélie, no Hotel de 

Bourgogne. Século XVII. 

 

 

 

 

Figura 43 – Representação de O Doente Imaginário, no Palácio de 

Versailles, 1674. 
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Figura 44 – Retrato de Molière por Nicolas Mignard. 

 

 

Figura 45- O Misantropo, de Molière.Direção de Jean Louis Barrault, 

1955. Cenário de Pierre Delbée. 
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O NASCIMENTO DA ÓPERA 

 

Pela sua estrutura tão complexa, a ópera surge no 

início do século XVII como grande acontecimento. 

Nasce em Florença, em uma criação de Ottavio 

Rinuccini e Jacopo Peri, que compõe Dafnne em 1600. 

Exigindo formas de expressão particulares em música, 

vem impondo outras estruturas teatrais, estimulando a 

criação de novas formas de expressão cenográfica.  Em 

seu conjunto reúne a representação teatral, a música, a 

dança (com o desenvolvimento do balé) e surge como 

uma forma de expressão que apresenta múltiplas 

possibilidades e se torna o maior acontecimento do 

século XVII para a cenografia. 

Enquanto a interpretação dos cantores-atores 

inspirava-se no teatro antigo, a arquitetura criada para 

atender as solicitações do espetáculo volta-se para o 

palco, usando o plano inclinado os camarotes e frisas, o 

que beneficiará a acústica.   

A cenografia começa o desenvolvimento da 

perspectiva, basicamente numa linha de grandiosidade. 

Procura na variedade de cenários, solicitados para um 

mesmo ato, criar a maior quantidade de efeitos cênicos 

possíveis, através de mecanismos próprios. Sugerindo e 

apresentando com uma intenção cada vez mais intensa 

a realidade dos incêndios, desabamentos, das 

inundações e das pontes ruindo. 

Surgem os cenógrafos, pintores e maquinistas como 

Buantalenti, Baccio del Bianco, Giulio Parigi e Cosimo 

Lotti. 

A ópera torna-se um campo ainda mais vasto para a 

realização da cenografia.  O cenógrafo ocupa um lugar 

de mais destaque do que até então, procurando criar os 

mais fortes efeitos através da perspectiva, cor e 

maquinaria, causando surpresa e encantamento visual 

que colocavam o restante do espetáculo, muitas vezes, 

em segundo plano.  De toda a Europa surgem convites 

para os artistas italianos; cenógrafos, pintores e 

maquinistas partem da Itália para levar ao resto do 

continente suas descobertas. Durante muito tempo, a 

ópera italiana dominou a cena européia. Mais tarde, 

seria superada com a reforma de Glück e o 

aparecimento da ópera francesa. 

A cenografia da ópera durante este longo e brilhante 

período, encontrava-se dominada pelos efeitos de 

maquinaria. Fazia parte da maioria dos espetáculos a 

mudança de cenários à vista do público e as aparições 

e desaparições de personagens. 
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A máquina se torna a tal ponto importante para a 

ação e representação, que o papel do cenógrafo, que 

soubesse seu arranjo, disposição e funcionamento, seria 

valorizado.  

A partir dessa época, início do século XVII, passando 

por todo o século XVIII e quase no início do século XIX, as 

mudanças à vista do público tornaram-se um método 

muito utilizado. Sem baixar as cortinas (o pano de boca), 

a cenografia era transformada à vista dos espectadores.  

Os cenários colocados uns em frente, ou, ao lado dos 

outros, eram pintados em telões com molduras 

montadas sobre carrinhos estreitos, movimentados em 

direção às coxias, descobrindo o que estivesse atrás ou 

ao lado desses recursos. 

Atrás do último carro encontrava-se um grande telão 

fixo, o do fundo, sempre trabalhado em grandes 

perspectivas. O período inicial da ópera no século XVII 

ficou caracterizado por uma colocação de cenários 

extremamente regulares numa disposição sempre 

simétrica, com tetos em abóbadas. A iluminação 

continuava a ser feita com lustres visíveis e castiçais 

contendo velas. Havia ainda uma tela montada em um 

círculo fino de metal com papel colorido ou tecido - 

afastado suficientemente para não se incendiar - ou 

mesmo com vidros coloridos. Colocava-se como reforço 

para a iluminação, no solo, a ribalta - recurso para 

iluminar a figura do ator do chão, em direção 

ascendente. 

Os engenheiros-maquinistas chegaram a executar 

todos os movimentos necessários em palcos giratórios. 

Estes continham de doze a vinte pessoas, cenários e 

materiais de iluminação, capazes de descrever curvas 

difíceis no espaço da cena. Os atores-deuses apareciam 

no céu, desciam à terra e desapareciam em uma outra 

direção; outros vinham de longe para tocar o solo, no 

primeiro plano, atravessando toda a cena em diagonal. 

Esses personagens alados, alegóricos, que apareciam 

na pedra das fachadas e na talha dourada dos 

apartamentos do grande século - os gênios e duendes 

que pairavam nas telas de Poussin  ou de Le Brun, os que 

ornavam as tapeçarias, as carruagens e proas dos navios 

de Peiget - tornaram-se vivos no teatro.  Eles se 

animavam e falavam diante do público maravilhado. 

Essa foi uma das glórias dos efeitos da cenografia: tornar 

vivos os mitos que pintores, escultores e poetas 

apresentavam, segundo a visão de cada um. 

Em um manuscrito que se encontra no Museu da 

Ópera de Paris, com o título Desenhos da Ópera São 
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Salvador, Veneza, 1675, aparecem aquarelas inéditas 

muito interessantes. É um documento que fornece 

esclarecimentos técnicos muito raros de se encontrar 

reunidos: o efeito decorativo da máquina, a maneira de 

ela ser construída e as fases do seu movimento. Certas 

máquinas eram movimentadas braçalmente por 

maquinistas e, em outros casos (devido ao peso do 

material), os guindastes, que transportavam elementos 

cênicos em movimento e também pessoas, eram 

acionados por cavalos.  Os maquinistas, que 

movimentavam partes do cenário e adereços, ficavam 

escondidos nas abóbadas do décor. 

Varas ou faixas de madeira para os aparelhos de 

iluminação, candelabros com velas ou lâmpadas a óleo 

eram colocados suspensos atravessando a cena, 

disfarçadas pelas abóbadas.  Esses efeitos foram 

empregados para variar infinitamente o 

desenvolvimento do trabalho dos cenógrafos do século 

XVII. 

Aos primeiros cenógrafos italianos, como Torelli, 

Vigarani e Risani, sucedeu um grupo de escola francesa 

que desenvolveu o trabalho com grande talento.  Muitos 

desses pintores e arquitetos trabalhavam para a 

cenografia de peças no Hotel de Bourgogne, no Théâtre 

du Marais e, sobretudo, nas  festas da corte. 

Jean Berain, em 1673, foi encarregado da "direção 

das máquinas da Academia Real da Música".  Ele foi o 

criador da cenografia estilo Louis XIV.  Será o criador da 

maior parte das cenografias e dos figurinos das óperas 

de Luly e Quinault. 

A cenografia tornara-se um veículo que ampliava a 

possibilidade de aceitação da ópera pelo público, com 

a força cada vez maior das invenções técnicas e o 

emprego da pintura e da perspectiva. A platéia cada 

vez mais apreciava o aspecto visual e todas as surpresas 

dos efeitos cênicos que haviam sido criados no decorrer 

daquele século. 

A cenografia serviu à ópera de maneira fundamental, 

através de seu domínio visual e seus consecutivos efeitos 

cênicos.  Em muitas ocasiões, seu efeito era tão 

marcante, que se tornava uma parte isolada do 

conjunto do espetáculo47.  

                                                         
47 A questão é ainda mais profunda do que propõe o Prof. 

Campello, ele próprio realizador de uma bela cenografia para a 

ópera Così fan Tutte, no Theatro Municipal de São Paulo. A 

cenografia tem que ser parte integrante do espetáculo. Se assim 

não for, qual será a sua nova função? É muito fácil dar à cenografia 

a função de arte plástica ou visual. Só que cenografia não é apenas 

isso. Cenografia, bem como a interpretação, o som, as luzes que 

compõem um espetáculo tem que ter uma finalidade única: a 

criação da obra-de-arte teatral, categoria em que a ópera 
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também se encaixa. Se na sala de uma casa encontramos um 

ambiente muito bonito, curioso ou pitoresco, ele pode ser 

observado na beleza de seu conjunto - a isso chamamos 

decoração. Um ambiente em que pessoas passarão e terão 

sensações artísticas apenas por andar naquele espaço ou vivenciar 

um momento de reflexão, tendo significado por si só, é uma 

instalação. Ela promove a reflexão sobre objetos artísticos, levando 

à apreciação da beleza e da arte. Cenografia não é nem uma 

coisa nem outra separadamente. Se pegarmos a decoração da 

casa e remontarmos o mesmo ambiente no palco, para que ele se 

torne cenografia, precisaremos saber qual o conflito dramático 

existente entre os que habitam aquele lugar. Do mesmo modo que 

na instalação: para que ultrapasse a função plástica, é necessário 

adicionar elementos dramáticos a ela.  

É aqui que está o problema da ópera. 

  A cenografia de ópera, com exceções, naturalmente, está 

estacionada no tempo. São cenários normalmente gigantescos, que 

ocupam o palco inteiro de teatros enormes, custam caríssimo e se 

prestam a apenas seis ou sete apresentações para um determinado 

público apaixonado, o qual se convencionou chamar de 

“conservador”. Digo convencionou-se porque não sei até que ponto 

esta convenção origina-se mesmo no público.   

O problema é geral, na verdade. Começa nos cantores e 

termina na cenografia. Tenho visto coisas que jamais pensei que 

aconteceriam nos tempos modernos, em que se busca dar à 

interpretação ares e fôlego novos, para competir com as 

progressões tecnológicas que afastam o público dos teatros. Certos 

cantores, que representam determinados papéis em ópera 

recusam-se a mudar uma marca feita para determinada cena, pois 

já canta tal ária em tal lugar há quinze anos. Não importa que o 

diretor seja outro ou sua abordagem da montagem seja diferente. 

Fala-se muito na renovação cênica, mas salvo raras exceções, não 

se muda nem mesmo os criadores que vêm repetindo erros em cima 

de erros ao longo de décadas. O convencionalismo é brutal e os 

torna muito impotentes. Dizem, por exemplo, que o público espera 

que os vestidos da protagonista de La Traviata sejam pelo menos 

quatro: um branco, da festa; um com detalhes em xadrez, para a 

casa de campo; um preto para a festa na casa de Flora; e uma 

camisola branca, para a cena da morte no final. Usei o exemplo dos 

figurinos por serem de mais fácil visualização do que arcos, veludos 

e marquesas de madeira. Será que, depois de duzentos anos, não 

seria possível mudar isso? Já vi muitos experimentos com esta ópera, 

 

                                                                                                                                   

mas dificilmente fogem desta fórmula pré-estabelecida. Comodismo 

de quem? Do público? 

A cenografia continua a ser desenhada para ser um espetáculo 

à parte, grandioso, belíssimo e... errado. Equivocado, pois está 

distante da interpretação, do todo do conjunto.  

Não que os cantores façam grande esforços interpretativos. Até 

pouco tempo, o coral do Theatro Municipal recusava-se a fazer 

movimentações enquanto cantava. Oras, porque é que o cantor 

principal, o protagonista, deveria fazê-lo, então? A cada gesto falso 

no palco lembro-me de Stanislavski, que em sua fase final de vida se 

dedicou à interpretação da ópera. Por que não resgatar este 

trabalho? Por que ainda temos que agüentar sopranos obesas 

(nada contra os obesos) interpretando mocinhas românticas e 

colocando as mãos espalmadas embaixo do rosto, dizendo que 

está com sono e vai dormir, para que seu sonho possa ser 

representado?  O público ri às gargalhadas quando deveria ser 

tocado no seu mais íntimo momento de se entregar, de sonhar... 

Quem está enganando quem? 

O texto do Prof. Campello foi escrito no final da década de 80. 

De lá para cá, nada parece ter mudado. É hora de clamarmos pela 

renovação da ópera e do seu modo de execução ou então de 

pedirmos a sua morte imediata. Esta longa agonia pública deve 

terminar.     
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A CENOGRAFIA DO SÉCULO XVIII 

 

Com o início do século XVIII, encontraremos a 

literatura teatral seguindo os mais variados caminhos, 

influenciada pelos acontecimentos políticos e sociais da 

época. Isto representará mais inspiração para o trabalho 

do cenógrafo. 

Em 1759, o Conde de Louraguais implanta uma 

inovação que livra a cenografia dos espetáculos 

exclusivos de drama ou comédia, do prejuízo que lhe 

causava a presença do público sentado no palco, 

dentro da cena.  As pessoas, no ambiente cênico, 

prejudicavam a ilusão que se pretendia obter com a 

perspectiva da cenografia e, ao mesmo tempo, 

quebravam a magia da representação com suas 

presenças e seus movimentos alheios à ação da 

representação - movimentos de leques, manuseio de 

caixinhas de rapé, espirros e cochichos. 

O Conde de Louraguais proibiu a venda das cadeiras 

colocadas dentro do palco da Comédie-Française. 

Claro que esses lugares privilegiados eram oferecidos à 

nobreza por altos preços.  

No início do século iremos contemplar o começo de 

muitas inovações no campo da cena.  Surgem 

cenógrafos que introduzem modificações (restritas ao 

balé e à ópera, inicialmente) nos usos vindos do século 

XVII. Começou-se a usar todos os recursos que se 

empregavam na cenografia dos balés e das óperas, 

com a multiplicidade dos efeitos de maquinaria. 

Em 1726, João Geronimo Servandoni, pintor e 

arquiteto, nascido em Florença em 1695, foi convidado a 

substituir Jean Berain. Realizando experiências através de 

novas concepções, Servandoni cria outra visão do 

espaço cênico.  Ele abandona a simetria e apresenta 

seu projeto da cenografia obliqua sob inspiração 

Barroca.  Não considera o cenário apenas como um 

simples telão de fundo, uma tapeçaria diante da qual 

evoluem os personagens. Apresentando seus pontos de 

vista, ele concebia as construções de suas cenografias 

com primeiros planos e com os atores caminhando pelo 

interior dos palácios que ele criava.  Isso o obrigaria a 

pintar e construir os cenários em diferentes medidas, 

procurando exagerar as proporções a fim de aumentar 

a magnificiência dos seus palácios.  Os bastidores e os 

telões têm suas alturas aumentadas a ponto de suas 

partes superiores atingirem as abóbadas do teto do 

palco.  
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Toda a perspectiva passa por uma transformação por 

causa dessas mudanças.  O sucesso de suas inovações 

foi imenso.  Concebendo uma linha de colocação de 

bastidores, de telões com toda uma forma nova de 

construir a cenografia. Ele torna o cenário não apenas 

uma decoração estática, mas uma personagem 

integrada ao espetáculo, que passa a participar da 

ação. 

Segue-se a Servandoni um ilustre artista que iniciará a 

atuação de uma verdadeira dinastia de grandes 

cenógrafos: Ferdinando Galli Bibiena.  Este tornou-se 

célebre também como inovador cênico, procurando  

sempre conceber trabalhos nos quais levava a extremos 

possibilidades de audácia, num desenvolvimento de 

grande eloqüência da cenografia em linha oblíqua. 

Seu conhecimento da perspectiva o fazia tirar grande 

proveito dos seus fabulosos palácios, com dezenas de 

colunas que desapareciam ao longo do espetáculo; 

galerias que se entrecruzavam; e dos primeiros planos 

gigantescos apresentados sob ângulos inusitados. 

A obra de Ferdinando Galli Bibiena assume tamanha 

importância, que ele torna-se o mais célebre cenógrafo 

do século XVIII. Muitas das suas concepções grandiosas 

apresentavam originalidade e inovação tão grandes, 

que podem ser consideradas como precursores do 

romantismo. 

A esses cenógrafos, como Servandoni, Bibiena e 

outros, irão se juntar alguns dos maiores pintores desse 

século como François Boucher, Antoine Watteau e Jean 

Honoré Fragonard, que freqüentemente criavam 

cenários para óperas. 

A cenografia, com os recursos das inovações dos 

grandes cenógrafos, passa a atender as solicitações dos 

textos de comédia e drama. Os escritores teatrais, nessa 

época, começam a reproduzir em seus trabalhos idéias 

e críticas à situação do governo e da sociedade. Esta 

renovação cuasaria revolução na perspectiva, nos 

interiores e exteriores criados para contextualizar o 

desenrolar dos argumentos textuais.   

Havia autores que empregavam todos os recursos 

visuais para a apresentação de suas obras, como Carlo 

Goldoni e Marivaux.  O primeiro criará um novo 

momento para a comédia, substituindo os melodramas 

enfadonhos ou extravagantes, por uma comédia nova, 

criada através da disciplina de um sério e detalhado 

estudo das obras de Terêncio, Plauto e Molière – fontes 

de sua inspiração. Sem copiá-los, cria um estilo 
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renovador através das suas observações da natureza e 

da humanidade. 

Carlo Goldoni nasceu num dia de carnaval em 25 de 

fevereiro de 1707, na esplendorosa Veneza do início do 

século XVIII.  Alguns anos após seu nascimento, seu pai, 

um rico burguês que conduzia uma vida luxuosa, foi 

obrigado, por causa da sua dissipação, a retornar à 

profissão de médico, que exercera por pouco tempo 

depois de formado.   

Durante parte da sua vida de menino e adolescente, 

Goldoni vive no esplêndido palácio48 situado no centro 

de Perugia diante do arco etrusco de 2.486 anos. Seu 

pai, depois de algum tempo, preocupado com a 

educação do filho, o envia para Rimini para estudar com 

o dominicano Padre Candini.  Depois de um período sob 

os cuidados  deste educador, no qual seu pai transfere-

se para Chiaggia, Goldoni envolve-se com uma 

companhia teatral recém-chegada a Rimini. Sempre 

apaixonado pelo teatro, que muito cedo descobrira 

                                                         
48 Hoje, conservando toda a beleza da arquitetura seiscentista, o 

palácio chama-se Palácio de Gallenga Stuart, sendo a sede da 

Universitá per Stranieri. Continua com toda sua parte central, como 

salões de aparato e esplêndidas câmaras, apresentando o mesmo 

dourado esplendor da época em que Goldoni e seus pais 

habitaram os aposentos destinados aos componentes da corte do 

Príncipe. (Texto do Prof. Campello transformado em nota).  

através de suas leituras, ele acaba por seguir a 

companhia em uma viagem pelo Adriático.   

Após essa aventura, seu pai o enviou sem demora 

para Pavia, onde se demonstrou um escolar indócil, mais 

propenso a leituras teatrais do que ao estudo metódico. 

Goldoni escreveu então uma pequena comédia 

satirizando as mulheres das mais importantes famílias da 

cidade.  Por essa razão, foi expulso do colégio e voltou a 

Chiaggia, onde o pai resolve enviá-lo a Udine para 

continuar os estudos.   

Naquela cidade, Goldoni abandona os estudos de 

medicina e inscreve-se na escola de direito civil e 

canônico, continuando suas leituras prediletas de obras 

teatrais.  Forma-se em direito no ano de 1731, em Pádua, 

obtendo brilhantes notas. Animando-se a escrever para 

o teatro, prepara um trabalho: Amalassunta, que o 

desagrada fazendo-o compreender sua falta de 

experiência da "carpintaria" teatral, a ponto de queimar 

a obra. 

Algum tempo depois, escreve uma tragicomédia, 

Belisário, apresentada com sucesso pela Companhia 

Imer, na Cidade de Veneza, em 1734.  Passa então a 

escrever constantemente comédias, melodramas e 

esquetes, iniciando uma fase de muito sucesso 
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profissional e, ao mesmo tempo, de muito dinheiro. Casa-

se então com uma linda moça, com quem será 

extremamente feliz até o fim da sua vida - Nicoletta 

Conrrio. 

Embora atacado por muitos adversários, prossegue na 

sua obra inovadora, sempre com sucesso. Escreve entre 

suas obras mais famosas: A Viúva Astuciosa, A Doente 

Fingida, A Loja do Café e O Leque – em que usa uma 

cenografia de exterior, constituída por uma praça com 

vários estabelecimentos, como um café, a tenda de um 

sapateiro, uma hospedaria, etc. 

Torna-se uma das figuras mais importantes do teatro 

do século XVIII, com seu talento inovador, viajando para 

a França, atendendo convite dos atores do Théâtre 

Français (Comédie-Française) e de Madame du 

Bocouge. Escreve inicialmente em italiano - a princípio 

não obtém muito sucesso - mas depois passa a escrever 

em francês e obtém grande sucesso. Como 

recompensa, recebe de Luiz XV uma pensão de cento e 

cinqüenta luíses de ouro e é nomeado preceptor das 

filhas do Rei, as princesas Adelaide e Clotilde. 

Goldoni permanece na França até o fim dos seus dias. 

Conceituado e estimado até a Revolução Francesa, que 

lhe retira a pensão, desamparando-o. Ajudado pelo 

poeta francês Andre Chernier consegue que a pensão 

seja revalidada, embora reduzida a 1.500 liras anuais.  

Carlo Goldoni falece em 6 de fevereiro de 179349.  

Autor tão representativo da literatura italiana, 

permaneceu na corte francesa onde obteve muito 

sucesso, convivendo com os esplendores de Versailles. 

Goldoni caminhou ao lado de um dos mais famosos 

autores do século XVIII, considerado o mais 

representativo do espírito francês daquele tempo: 

Marivaux.   

Sempre atraído pelo espírito da Commedia dell'arte, 

Pierre Carlet Chamblain de Marivaux nasceu em Paris no 

ano de 1688. Com ele inicia-se a verdadeira comédia do 

amor. Às predileções de seu século ele impõe a 

comédia galante, que transcorre entre dourados salões 

e envolve seus protagonistas em requintados casos de 

amor. Seu argumento principal será sempre o amor ou o 

gosto pleno pela vida. Sua comicidade será manifestada 

apenas através de uma breve ironia. Referindo-se à 

ação em Marivaux, que sempre estará envolvida em 

algum tipo de sentimento, Voltaire dirá: "A ação de sua 

comédia é um pequeno ponto, quase um nada em uma 

teia de aranha” 50. 

                                                         
49 A pensão passa a sua viúva Nicoletta. 
50 Não temos a fonte usada pelo Prof.Campello. 
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A aparência de seus personagens é a de uma 

delicada figura de porcelana de Sèvres, mas com um 

espírito capaz de realizar grande esforço para atingir o 

objeto das suas paixões. Os inúmeros admiradores de 

Marivaux consideravam que suas peças continham, não 

apenas o superficial brilho que emanava dos seus tipos, 

mas, um profundo reflexo do melhor do ser humano.  

Consideravam-no o criador de um estilo de grande êxito.  

É um representante ilustre do teatro em boa parte do 

século XVIII. Principalmente na fase mais brilhante do 

reinado de Luiz XV, quando os pintores, escritores e 

artistas em geral, juntamente com a indústria da 

porcelana, dos tecidos e da tapeçaria recebiam o 

incentivo do governo sob a constante influência de 

Madame de Pompadour. 

Tendo suas comédias apresentadas pelos mais ilustres 

atores, Marivaux encontrará uma das suas mais 

brilhantes intérpretes em Adrienne Lecouvreur51. 

                                                         
51 Este texto a seguir era parte integrante do trabalho original do 

Prof. Campello. Por sua extensão e por não ser relacionado 

diretamente ao assunto cenografia, optei por transformá-lo em 

NOTA. Eis o texto: Adrienne Lecouvreur nasceu em Damery, perto de 

Eternay, no dia 05 de abril de 1692.  Filha de um chapeleiro, iniciou 

sua aprendizagem tomando parte em representações de 

amadores, passando depois a ser orientada e a estudar sob a 

direção do homem de teatro Le Grand. 

 

Possuindo enorme talento e grande beleza, Adrienne começou sua 

carreira em Lille e veio a estrear na Comédie-Française, em uma 

Juntando-se a Lekin, grande ator trágico, na tentativa de 

revolucionar o figurino de cena, coloca-o dentro de sua 

época correta, criando-o através da pesquisa histórica. 

Entre as peças de Marivaux que obtiveram maiores 

êxito encontramos A Surpresa do amor, A Assembléia dos 

Amores, A Segunda Surpresa do Amor, A Ilha das 

Escravas, O Jogo do Amor e do Acaso e uma das mais 

aclamadas: As Falsas Confidências.  Marivaux solicita a 

cenografia e cenários de interiores e exteriores, como 

jardins e terraços, mas não recursos e efeitos de 

maquinaria, pois todo o seu interesse está dirigido à 

trama desenvolvida pelo brilho do diálogo, que não 

                                                                                                                                   

tragédia de Corneille, no ano de 1717. Criando um estilo leve, uma 

interpretação simplificada - o que não correspondia ao gongórico 

estilo de então - tornou-se uma das mais apreciadas atrizes do seu 

tempo. Sua morte em condições misteriosas a 02 de março de 1730, 

em Paris, iria torná-la uma figura legendária unida à figura do 

Marechal Príncipe de Saxe, seu último amor. Motivo de muitas 

controvérsias, essa morte inspirou vários autores fascinados pela 

personalidade de Adrienne e por sua beleza. Correu a versão de 

envenenamento através de um belíssimo buquê de rosas vermelhas 

que, supostamente, fora-lhe enviado pelo Marechal de Saxe.   

 

Julgando que fossem as lindas rosas um sinal de reconciliação, 

Adrienne, encantada, aspirou longamente o perfume das flores que 

estavam envenenadas e que haviam sido enviadas pela rival que a 

havia sucedido no coração do Príncipe de Saxe, a também 

belíssima Princesa de Bouillon.   

 

Em 1849, Eugene Scribe e Ernest Legouvé escreveriam uma peça 

sobre os mais relevantes acontecimentos da sua vida que seria 

interpretada por Rachel, na sua célebre primeira turnê pelos Estados 

Unidos, e, depois, por Sarah Bernhardt que a tornou uma das mais 

aclamadas interpretações nas suas turnês mundiais.   
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permitia, sem grave prejuízo, o emprego de recursos de 

maquinaria e efeitos cenográficos. Como virá a 

acontecer pouco depois com o drama e a comédia, 

que passarão a empregar todos os efeitos criados pela 

ópera e o balé, num empenho cada vez maior de 

aumentar o prazer dos olhos do espectador. 

A moda no teatro não era mais a coerência da ação 

ou o valor do texto, mas o movimento. O cenário torna-

se a personagem principal da peça. Coloca-se no título 

da obra - como a anunciar possíveis efeitos visuais - o 

nome do lugar, da cidade onde ela vai se desenrolar: O 

castelo do Diabo ou Maria na Floresta de Limberg. 

Sucedem-se as experiências para encontrar novas 

formas de diversão, novas formas de representação no 

teatro e surgem os espetáculos de ótica e os dioramas.  

Servandoni já apresentara uma série de quadros 

iluminados - sempre com velas e lâmpadas a óleo, que 

poderiam ser considerados os precursores do diorama. 

Muitas paisagens recortadas, criando uma ilusão de 

ótica, foram apreciadas pelos curiosos do século XVIII.  

Mas em 1787, o pintor inglês Barker e o americano Robert 

Fulton introduzem na França o diorama. 

 Este era uma série de painéis pintados, quase sempre 

com paisagens em ambos os lados, em tecidos 

transparentes colocados uns na frente dos outros. 

Quando iluminados, em um dos lados, obtinham efeitos 

diferentes, dando a impressão de multiplicidade. 

Tornavam-se montanhas majestosas dominando sítios 

pitorescos e animados; paisagens longínquas; 

perspectivas magníficas, refletidas pela transparência 

das águas; grandes cidades fervilhando de animação... 

Efeitos do sol levantando-se e afastando-se; as nuvens 

aparecendo em todo seu brilho no horizonte;  ou a lua 

envolvendo paisagens românticas na sua pálida luz. 

O final do século XVIII apresenta o movimento teatral 

em direção a uma visão da cena cada vez mais focada 

na obtenção de efeitos cenográficos novos. O conteúdo 

dramático passava a fazer parte de um segundo plano. 
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Figura 46- Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Século XVIII. 

 

 
Figura 47- Apresentação de uma peça no Hotel de Bourgogne – 

século XVIII. 
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Figura 48– Cenografia de Ferdinando Galli Bibiena – Século XVIII. 

 

 
Figura 49- Cenário de Giuseppe Bibiena - Século XVIII. 
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O SÉCULO XIX 

 

O início do século XIX caracteriza-se por uma série de 

descobertas de efeitos e truques para tornar a cena dia-

a-dia mais movimentada e atraente, a partir do 

desenvolvimento do diorama aplicado à cenografia por 

Daguerre. 

Luiz Jacó Mande Daguerre nasceu em 1787 em Paris e 

tornou-se um dos mais importantes cenógrafos do início 

do século XIX. Viria, posteriormente com Niepce, a 

inventar o daguerreótipo52, uma nova forma de 

fotografia.  

Daguerre rompe definitivamente com a estrutura do 

palco italiano e também com a cenografia oblíqua do 

século XVIII e desenvolve um aperfeiçoamento do 

diorama. 

A técnica do diorama consistia em ir fechando o 

cenário após os primeiros planos, dando a impressão de 

distâncias inacessíveis. Eram molduras sucessivas que 

isolavam os diversos planos, dando ao olhar do 

espectador a sensação de afastamento e profundidade.  

                                                         
52 Daguerre (1787-1851), físico e pintor francês, fixava as imagens 

obtidas na câmara escura numa folha de prata sobre uma placa de 

cobre. (Dicionário Houaiss). 

A cenografia não era mais criada através de uma 

planta convergente, dirigida ao longe. Ela se colocava 

em plano panorâmico, divergente, o que fazia com que 

a cena ganhasse em largura mas perdesse 

profundidade.  

A cenografia estava mais uma vez a serviço dos 

poetas e autores de dramas. Aumentavam os adereços 

de cena: até então, móveis e acessórios eram usados 

com grande parcimônia. Agora, eram usados em 

profusão. 

Os palácios, outrora retratados vazios, enchiam–se de 

móveis. Os vastos campos planos, representados nos 

cenários, são cobertos de colinas, rochedos e fontes. As 

novidades decorativas uniam-se à maquinaria clássica.   

Em 1821 surgiu a primeira cenografia panorâmica. 

Abandonaram-se os bastidores e os telões retilíneos e 

começou-se a projetar a disposição em semicírculo. Os 

atores entravam em cena por aberturas feitas nesse 

semicírculo, disfarçadas por acessórios e móveis de 

cena. 

Há um belo exemplo disso. O cenógrafo Cicere, cuja 

competência e talento o colocam na posição dos mais 

importantes daquele período, prosseguia na linha 

traçada por Daguerre. Projetou em 1829 um ciclorama 
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sobre um cilindro para La Belle au Bois Dormant; a 

paisagem se desenrolava sob o ritmo dos passos de um 

ator. Os comentários ao trabalho foram elogiosos e 

cheios de admiração: "a ilusão é perfeita".  

A importância da maquinaria, do virtuosismo e do 

efeito fácil faz com que os técnicos de teatro - 

cenógrafos, maquinistas, aderecistas e atores – 

corressem sempre atrás de um autor, sempre quando 

descobriam  uma nova invenção.  

A concepção realista do cenário começa a aparecer 

entre as produções mais populares e seu sucesso 

aumenta cada vez mais, apesar da reação das pessoas 

de bom gosto. 

O Barão Taylor, nomeado Comissário Real do Teatro 

Francês, inicia uma nova fase da produção cenográfica 

em 1825. Esta sofreria mudanças em seu conceito e 

também em sua produção: cada nova montagem 

merecerá um cenário novo, nada aproveitando de 

montagens anteriores. Nem mesmo de adaptações.  

A cenografia, de acordo com Taylor, passa a ser 

concebida e executada para cada novo 

acontecimento. A produção de figurinos também seria 

afetada: seriam criados e executados para 

harmonizarem com o todo do espetáculo. Deveriam ser 

originais e funcionais para o trabalho dos atores.  

O Barão defendia a necessidade de unidade nos 

espetáculos. Era uma revolução na época: o espetáculo 

seria uma somatória de cenografia, figurinos e 

interpretações. Todas as convenções clássicas da cena 

foram abolidas e o realismo conquistou seu lugar, 

espalhando-se pelo teatro em toda a Europa. 

A primeira produção sob esse novo enfoque foi feita 

na França: a obra era Paris Leonidas, de Pichat em 1825. 

Seguiram-se Luiz XI, de Mily - Janin em 1827, Othello de 

Alfred de Vigny, em 1829 e, por fim, a apresentação de 

Hernani, em 1830. Sob a visão do realismo romântico, 

Victor Hugo dirige essa apresentação. Desenha cenários 

e figurinos e põe em prática o estudo das características 

de cada personagem. 

Esse movimento coincide com o aparecimento de 

muitas publicações sobre o trabalho de mise-en-scène. 

Eram apresentados os detalhes da preparação de uma 

peça, incluindo as atividades do cenógrafo-figurinista, 

que começa agora a conceber projetos sob solicitação 

de um supervisor. A primeira publicação sobre o assunto 

foi a do drama de Alexandre Dumas, Henrique III e sua 

corte. A obra registra a preocupação pela exatidão 
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histórica do cenógrafo-figurinista, dos atores e diretores.  

O resultado foi considerado por Goethe tão belo que o 

declarar: "Esta peça foi feita sobretudo para os olhos". 

Todo o realismo artístico empregado pelos românticos 

iria desembocar, mais tarde, no naturalismo, 

aparentemente uma reação ao movimento que o 

criara, como veremos.  

 

A ILUMINAÇÃO ELÉTRICA: OS PRIMÓRDIOS DE SUA 

INTERAÇÃO COM O PALCO 

 

Através da história do teatro vemos a questão da 

iluminação se desenvolver conforme a concepção do 

espetáculo e, particularmente, do horário da sua 

apresentação. 

Na Idade Média, a iluminação não era motivo de 

preocupação. A perfeição e beleza do espetáculo 

aconteciam ao ar livre, durante o dia.  Com o 

desenvolvimento de outros espetáculos, que não mais só 

mistérios e moralidades, passou-se a utilizar o período da 

tarde para encenações, procurando aproveitar a luz do 

dia. 

Um regulamento de polícia imporia um horário para os 

espetáculos: deveriam terminar antes das dezesseis horas 

e trinta minutos.  

Foi no começo do século XVII que teve início a 

iluminação através de luz artificial para o teatro. Foram 

usadas velas de cera, velas de sebo e  também 

lâmpadas a óleo. 

Os pontos de luz eram colocados no cenário de 

maneira a rodear os atores com uma verdadeira 

moldura luminosa.  Os lustres, em formato triangular, 

eram suspensos no teto do cenário. Nas vigas de 

madeira colocavam-se velas de sebo e lâmpadas a 

óleo. No chão, eram colocadas lamparinas (com pavio 

embebido em óleo) que eram distribuídas de forma com 

que os atores pudessem caminhar entre elas e fossem 

iluminados de baixo para cima. Era o prenúncio da 

ribalta que Molière, em 1660, utilizaria em uma comédia 

sua apresentada no Palais Royal53.   

As lâmpadas a óleo eram feitas sem o emprego do 

vidro, que só seria utilizado a partir de 1782. Sem a 

proteção do vidro, a fumaça se espalhava com as 

correntes de ar. Com o vidro, a chama produzia uma 

                                                         
53 Molière utilizou uma ribalta com quarenta e oito velas de sebo e 

doze lustres contendo, cada um, dez velas de cera.  
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luminosidade mais intensa, além de oferecer mais 

segurança com relação a incêndios.  

Procura-se a partir de então uma forma de iluminar a 

cena como um todo e não mais apenas os atores. 

Lavoisier define uma nova dimensão à iluminação 

cênica. Ele apresenta uma proposta de utilizar uma série 

de candeeiros (feitos com caixas de metal com óleo, 

pavios e mangas de vidro) que ficariam suspensos em 

varas colocadas, horizontalmente, atrás dos ornamentos 

decorativos no teto do cenário (este aparato seria o 

ancestral das gambiarras).  Diante de cada candeeiro, 

uma pequena tela de gaze colorida poderia projetar, 

sobre o cenário, luzes de diversas cores. 

A luz originada nos candeeiros também poderia ser 

direcionada a determinadas partes do cenário com a 

ajuda de grandes refletores, feitos com uma chapa de 

ferro que dirigia os raios da lâmpada em uma só direção. 

Surgem assim, da invenção daquele sábio, os refletores 

de luz concentrada e dirigida. 

Eram as vésperas da Revolução Francesa e a técnica 

de iluminação do cenário obtinha grande progresso. As 

técnicas de iluminação iam sendo aprimoradas. No início 

do século XIX, vamos encontrar as tragédias românticas 

iluminadas pelas lâmpadas a óleo, chamadas carcel54. 

Essas lâmpadas eram feitas com um sistema de rodas e 

êmbolos que aumentavam e regularizavam a chama.  

Os antigos candeeiros, que já vinham sendo 

empregados, possibilitavam o uso da cor. Mas ainda um 

ato inteiro se passava sob uma mesma iluminação, sob 

um esquema de cor único, pois as mudanças de 

colorido somente eram possíveis nos intervalos dos atos.  

Foi somente na segunda metade do século que a 

iluminação teatral começou a se tornar ponto da mais 

alta importância dentro de um espetáculo. Com o 

desenvolvimento da iluminação a gás, podendo-se 

baixar ou elevar a chama, foi possível obter-se uma 

grande variação da intensidade luminosa. Surge então a 

figura do iluminador. 

Foi criado um sistema de iluminação geral, incluindo 

palco e platéia, que era controlado pelo iluminador de 

um ponto das coxias onde ficava montada a 

aparelhagem.  Diante do iluminador se alinhavam uns 

cinqüenta tubos condutores de gás, semelhantes aos 

tubos de um órgão que iriam dar origem ao termo “jogo 

de órgão”, ao conjunto que movimentava a iluminação.  

                                                         
54 O nome desta lâmpada a óleo (candeeiro) vem de seu inventor, 

Bertrand Guillaume Carcel (c1750-1812, relojoeiro francês).  
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A primeira vez que se iluminou um cenário a gás foi em 

1822, na apresentação de Aladim e a Lâmpada 

Maravilhosa na antiga Ópera de Paris. 

Quando surgiu a eletricidade, a reação dos 

cenógrafos e diretores de cena mediante a descoberta 

foi de desconfiança.  Durante séculos os teatros foram 

vítimas de incêndios.  A instalação dos fios necessários e 

as reações ainda não conhecidas completamente dos 

fenômenos elétricos pareciam novas fontes de perigo. 

Em 1879, Edison inventa a lâmpada incandescente, 

que seria aperfeiçoada por numerosos pesquisadores. 

Esta lâmpada foi empregada em diversas experiências 

feitas com a intenção de desenvolver a aparelhagem 

de iluminação teatral.  Na fase do desenvolvimento 

industrial do século XIX, quando começaram a surgir 

novos e enormes recursos em muitos campos de 

atividade, o teatro imediatamente adotou a 

eletricidade. 

A transformação da cenografia começou a se 

processar imediatamente.  

A luz já havia começado a desempenhar um papel 

mais ativo dentro da cenografia a partir do final do 

século XVIII.  Surgiram os profissionais da cena que 

procuravam resultados melhores e até publicações, 

como um ensaio do arquiteto Patte, publicado em 1782, 

apresentando propostas para a iluminação do cenário, 

ressaltando os objetos cênicos.   

Os cenógrafos projetavam toda a pintura da 

perspectiva procurando empregar ao máximo os 

contrastes de sombra e luz, dada a deficiência da 

iluminação. A iluminação elétrica favorecia a 

construção de elementos cênicos construídos e, em 

muitas ocasiões, não se empregava mais a perspectiva 

pintada.   

O telão pintado trazia já estabelecida a sua 

iluminação, ainda que de forma estática, invariável. 

Como a iluminação elétrica apresentava inúmeras 

possibilidades de variação (intensidade, cor e direção), 

os telões não mais serão pintados com a técnica antiga 

de ressaltar exageradamente os volumes. Uma pintura 

com pouco relevo seria ressaltada pela luz elétrica.  

Mas ainda viria uma nova preocupação para os 

cenógrafos: a evolução da fotografia.  

Os telões e toda a perspectiva desenhada, e pintada 

com grande virtuosismo, procuravam atingir o máximo 

do realismo, mas mesmo seus melhores resultados seriam 

impossíveis de comparar com a representação gráfica 

do realismo fotográfico. Tornou-se patente o impasse da 
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cenografia; da perturbação daquela fase, chegara-se a 

um plano de naturalidade convencional, quase estéril. 

O cenógrafo, sob o impacto da câmara fotográfica 

(que tornou as grandes visões arquitetônicas da 

elaborada pintura cenográfica algo completamente 

banalizado pelas condições e rapidez da fotografia), 

volta-se para a cor. A luz elétrica oferece-lhe 

possibilidades inesgotáveis através do "projetor"... Para a 

cenografia, começa uma era nova. 
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A ÓPERA DE PARIS 

Em 1875 acontece a inauguração oficial da Ópera de 

Paris, o Palais Garnier. Sua construção foi iniciada sob a 

égide de Napoleão III, durante o segundo império 

francês.   

A Ópera de Paris já funcionava antes de 1875, mas 

certas partes do enorme edifício ainda não estavam 

terminadas. O edifício tornou-se exemplo de arquitetura 

teatral imitado em todo o mundo até os dias atuais.  

A Ópera apresenta um espaço não unificado, com 

divisões levadas ao extremo do requinte. A decoração 

dos lugares reservados ao público obedecia a uma 

hierarquia social: salões e grande escadaria de honra, 

local de aparato por excelência - onde se poderá exibir 

o brilho das jóias - das grandes toaletes, verdadeira ante-

sala do espetáculo onde a burguesia é ao mesmo 

tempo atriz e espectadora do seu próprio espetáculo55. 

A sala é dividida em orquestra, frisas, camarotes e 

galerias com enorme platéia em forma de ferradura, 

                                                         
55 A Ópera foi concebida na época do desenvolvimento máximo da 

indústria francesa durante o império. Como curiosidade do período, 

citamos o caso da Imperatriz Eugênia. Ao criar o novo rococó, 

previa o uso excessivo de materiais. Os imensos vestidos com 

imensas saias balão, principalmente os de grande gala, usados para 

ir à Ópera, por exemplo, eram usados apenas uma vez, pela 

impossibilidade de serem lavados seus tão delicados tules e 

musselines nacarados. (texto do Prof. Campello transformado em 

nota) 

toda atapetada, de onde os espectadores apontam 

seus binóculos para o cenário, para as casacas com 

condecorações, os rostos e vestidos decotados das 

personalidades da Segunda República.  

O quadro de Renoir La Loge apresenta um casal 

diante do plano geral da sala de espetáculos dominada 

pelo palco com o velário (o pano de boca) aberto 

apresentando um enorme cenário pleno de detalhes. É  

uma verdadeira fábrica de imagens teatrais, cuja 

maquinaria está habilmente disfarçada.  Esse cenário 

será vedado à visão da sala pelo imenso velário 

recolhido dos lados, confeccionado em pesado veludo 

vermelho com trabalhados pingentes e franjas douradas.  

A Ópera de Paris será o auge, o clímax de uma 

concepção cenográfica que terá verdadeira 

continuidade na sala de espetáculo56.   

 

O TEATRO DE BAYREUTH 

Em 1876 acontece a abertura do primeiro festival de 

Bayreuth, concebido segundo as idéias de Richard 

                                                         
56 Acredito que o Prof. Campello se refira à sala como um 

espetáculo por si só - e não como parte integrante de alguma 

cenografia. O palco italiano já provou ser o grande inimigo da 

integração entre palco e platéia, como muitos encenadores do 

século vinte viriam a questionar e comprovar.  
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Wagner. Aparentemente um novo caminho, um novo 

modelo para a arquitetura teatral e para a cenografia.   

A sala de espetáculos foi construída atendendo 

inspiração do teatro greco-romano. A sala idealizada 

por Wagner era ampla, sem hierarquias sociais (como 

tinha o palco italiano) e todos tinham plena visibilidade 

do palco. Os privilégios estavam abolidos.  

A orquestra estava agora colocada no que Wagner 

denominou de abismo místico: um espaço embaixo do 

palco, separado da sala por uma gaze pela qual 

passava o som, mas era impossível ver os músicos. Todos 

esses esforços foram feitos para que o público não 

tivesse mais elementos distrativos: o foco seria a obra-de-

arte que se fazia presente no palco57.  

A mudança revolucionária proposta por Wagner 

atinge diretamente a sala de espetáculos, mas ainda 

não a cenografia. O cenário montado em um espaço 

muito ampliado, de construção imensa, continua 

baseado em telões pintados e planos.  

 

                                                         
57 O Prof. Campello não cita, mas eu considero de fundamental 

importância o fato de Wagner ter apagado a platéia, que ficava 

até então iluminada. Só o palco passa a ter luz. Assim, a 

comunicação entre o público, tão acostumado a fazer do teatro 

“italiano” seu ponto de encontro social, fica evidentemente 

prejudicada. Mais uma vez, o espectador terá que olhar... Para o 

palco!   

Outro problema se faz presente - não era só o cenário 

que continuava separado da platéia. Na sua ânsia de 

criar heróis, Wagner os manteve isolados da platéia e, 

portanto, não integrados no que ele próprio 

denominava a Obra de Arte Total.  

Além de Bayreuth, outros teatros foram construídos ou 

tiveram suas salas modificadas segundo os planos de 

Wagner. A cenografia nesses templos da música 

aparentemente diferia do que acontecia em Bayreuth, 

mas na verdade eles empregavam os mesmos meios.  

Era preciso que alguém apontasse os problemas 

presentes. E um jovem de muito pouca idade faria isto 

de forma brilhante.  

 

ADOLPHE APPIA 

Adolphe Appia, um suíço de origem italiana, irá 

trabalhar o espaço cênico através de uma concepção 

inteiramente revolucionária, empregando a luz como 

elemento de união das formas da sua teoria 

cenográfica.  Com o desenvolvimento da iluminação 

elétrica, ele encontrará uma fonte constante para a sua 

inovação. 
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Appia58 escreve, em 1895, A Encenação do Drama 

Wagneriano, onde aponta os principais problemas que 

constatou nos espetáculos em Bayreuth: Telões 

pendentes de diversos planos do cenário, combinados 

com acessórios e adereços pseudo-estéticos, de gosto 

duvidoso. Caos visual por excesso de decoração. Uso de 

falsa arqueologia para reconstrução de detalhes.  

Todos este detalhes, de acordo com Appia, 

dispersavam a atenção do espectador e prejudicavam 

o conjunto da cenografia e da interpretação dos atores.  

O ator parece um intruso naquele espaço cênico.  A 

cenografia passa a ser uma sucessão de planos, que 

servem de fundo para atores e cantores, um fundo tão 

cheio de detalhes que lhes prejudica as figuras e parece 

asfixiá-las. 

Há falta de harmonia, falta de união, de equilíbrio 

visual.  Enquanto isso se desvanece o sonho de Wagner: 

uma interação das artes, uma integração entre todos os 

elementos do espetáculo.   

Appia reage contra essa situação de forma múltipla.  

Primeiro contra o excesso arqueológico e o acúmulo dos 

                                                         
58 Seu pai era Luiz Appia. Appia nasceu em Genebra, em 1862. 

Apesar da sua iniciação musical, apaixonou-se pelo teatro. 

Começou a trabalhar em Dresden e apresentou em 1891, em Viena, 

suas propostas revolucionárias na encenação de dramas.  Em 1899, 
publica A Música e a Encenação.  

detalhes; depois, contra a procura de uma realidade 

fundamentada na imitação do lugar da ação. Ele 

considerava que procurar obter a ilusão de realidade 

seria a negação da arte.  

A iluminação, tal como vinha sendo utilizada, 

prejudicava ainda mais a cenografia, pois os telões 

pintados revelavam-se cada vez mais pinturas 

penduradas no fundo do palco, sem integração com o 

todo do espetáculo. Os telões estavam sendo 

apresentados de forma crua. Onde se pretendia 

apresentar rosas outonais e ramagens, ou penhascos e 

ruínas, conseguia-se apenas ver uma pintura inerte.  

Sob aquela ilusão, não era possível um acordo plástico 

entre o telão e a realidade tridimensional do corpo do 

ator.  A procura dessa harmonia impossível só poderia 

levar a uma dissociação entre o corpo humano e o 

fundo decorativo com todos os elementos que haviam 

sido introduzidos.   

Esta seria uma das principais conclusões do trabalho 

de Appia. A impressão visual não poderia se 

fundamentar no cenário e nas suas imagens descritivas, 

mas na presença viva e irradiante do ator, elemento 

motor na criação do espaço teatral.   
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Appia, para organizar o espaço, substituiu a 

coexistência de elementos antagônicos por uma ordem 

funcional, que obterá seu poder de expressão através 

dos elementos cênicos.  A cenografia passara a ser a 

arte de projetar, no espaço cênico, aquilo que o próprio 

escritor, o dramaturgo, imaginara na literatura de forma 

subjetiva. 

Appia cinge-se à música, considerando-a o “tempo 

teatral” ideal.  Ele julgava que a música dirigisse todos os 

elementos e os reunisse segundo as necessidades da 

ação dramática. A música influencia o ator, o envolve, 

inspirando-lhe suas evoluções, seus movimentos e, 

através dele, define as necessidades do espaço cênico. 

Origina-se aí a hierarquia do espetáculo com a reunião 

ator-espaço-luz-pintura, onde a luz é o elemento 

expressivo capaz de estimular o ator a fazer uso do 

espaço, dando vida ao cenário. O ator é o corpo 

humano cujo poder expressivo aumenta na medida em 

que estabelece relações de cumplicidade e 

antagonismo com o espaço.   

Pode-se considerar o ator a medida do espaço 

cênico, isto é, o ponto de referência, o ponto de partida 

para o trabalho da interpretação do espaço através da 

sua divisão.  Adolphe Appia não se detém em uma 

teoria definitiva nem numa visão fixa, apesar da sua 

fidelidade às visões que lhe surgem em vários trabalhos.  

Ele organiza o espaço cada vez mais com a intenção de 

chegar ao essencial, eliminando todo o supérfluo, cada 

vez com menos espaço para uma cenografia descritiva, 

tendendo para uma simplicidade cada vez maior! Uma 

espécie de abstração concreta onde a forma sobrepõe-

se ao objeto.  Um espaço espiritual em lugar de uma 

descrição espacial. Uma evocação, que nascida da 

música e da evolução do ator, estará funcionaria no 

espírito do espectador que receberia a mensagem 

através da funcionalidade dupla desse trabalho 

estreitamente unido visual e interpretativamente.   

Os esboços de Appia, nesse final do século XIX, são 

revolucionários na sua estilização. Não apenas se detêm 

nesse fato, mas vai além, concebendo, a partir de 

formas primárias, muralhas sem definição arquitetônicas, 

ou de época, escadarias, rampas onde joga a sombra e 

a luz. Como nos seus "espaços rítmicos", criados para 

Jacques Dalcroze, com a intenção de valorizar o corpo 

humano sob as ordens da música.  "Pura geografia 

rítmica", fala ele de um dos seus mais belos trabalhos, um 

cenário muito cheio de mistério para Dalcroze: Scherzo. 
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O espaço concebido por Appia é funcional em 

relação intensa com o desenrolar da peça e com a 

interpretação do ator. Converte-se em base para suas 

evoluções, sendo extremamente expressivo, e como 

disse Jacques Dalcroze, é emotivo.   

Appia cria uma hierarquia de planos fazendo com 

que a personagem, afastando-se dos elementos 

decorativos que criam uma atmosfera superficial, evolua 

dentro do despojamento e venha mais perto do 

espectador entregando-lhe seu sentimento mais íntimo, 

tornando mais forte sua capacidade de comunicação. 

Para isso será acompanhado por uma luz móvel e 

mutável que envolverá o personagem dando-lhe uma 

vida própria. 

Appia vai muito além disso e continua sua trajetória de 

renovador da cena. Sua proposta tornará obsoleta a 

cenografia na segunda metade do século XIX.  

A simplificação da cenografia tem o intuito de colocar 

o ser humano, o ator, como o elemento que dá vida ao 

espaço cênico. A cenografia deve ser completamente 

funcional, e sua função só começa quando entra em 

cena o ator, que fará uso de um equipamento básico: 

cubos, praticáveis com diferentes alturas, escadas, 

escadarias e biombos.   

Esse equipamento só funcionará com o uso da 

iluminação, que possui a condição de sugerir todos os 

meios para realçar a expressividade do corpo humano.  

Muda-se o conceito da cenografia, que passa a ser 

montada sob um projeto desenhado, criando as formas 

que serão trabalhadas pela iluminação num sistema 

quase de jogo de construção.   

Nos primeiros cenários que projetou para as óperas de 

Wagner, destinados aos festivais de Bayreuth, Appia 

procurou demonstrar a impossibilidade que encontrava 

em conciliar a presença móvel, a presença viva do 

cantor dentro de uma cenografia estática, 

imperturbável pela impossibilidade de movimentá-la 

mesmo com a iluminação elétrica. Seria a 

impossibilidade de continuar a trabalhar com a 

maquinaria, a linha toda do cenário que ele considerava 

completamente inadequado para um espaço que ele já 

vinha renovando.   

 Adolphe Appia desenha projetos de cenários para As 

Valquírias, onde as nuvens se movimentam dentro de um 

grande ciclorama, indo e vindo por sobre o jogo de 

rampas, praticáveis e escadarias.  Appia realizou o 

projeto das nuvens usando projeções, e isso aconteceu 

no fim do século.  
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Para Lohengrin, ele usa também um movimento de 

grandes tapeçarias, combinadas com a iluminação. Elas 

movimentavam-se muito lentamente sob uma 

marcação musical. Ele pretendia com esses trabalhos 

dar unidade à ação dramática através da unidade 

espacial. 

Mas ele não ficava preso ao trabalho sobre o palco.  

Voltava-se para a platéia criando um projeto de 

unificação do palco com a sala.  Em 1908, ele sugere 

aos irmãos Morax unir a sala e o palco do Teatro de 

Jorat, Meziéres, construindo uma larga escadaria de 

madeira. Passa então a procurar desenvolver sua teoria 

de unificação de cenário com a platéia visando obter 

uma atmosfera homogênea com esses espaços 

englobados, que tornam o espectador participante da 

ação. 

Juntou-se à Jacques Dalcroze para uma série de 

experiências com a música, e realizou cenografias para 

inúmeros teatros experimentais de dança. Em 1923 e 

1924, desenhou cenários para o Scala de Milão, 

empregando suas teorias em cenografias para as óperas 

Tristão e Isolda, Ouro do Reno e As Valquírias, sob a 

direção de Toscanini.   

 

Seu segundo livro, publicado em 1921, em Genebra, 

foi A Obra de Arte Viva, que se tornou uma das obras 

mais importantes para a renovação da cenografia e do 

teatro no século XX. 

Todo esse movimento com a força do trabalho 

renovador de Appia envolverá importantes 

personalidades do mundo das artes, que viriam juntar-se 

ao artista, desenvolvendo trabalhos com a aplicação 

das suas revolucionárias teorias. 

Appia influenciaria um grande número de 

encenadores e cenógrafos. Um exemplo de interesse 

contemporâneo no seu trabalho foi o do grande pintor 

russo Kandinsky59, que realizou trabalhos de cenografia 

baseado em Appia e usando o abstracionismo60.  

                                                         
59

 Nascido em Moscou em 1866, Basílio Kandinsky, tendo feito seus estudos de 

pintura em Munich, filiou-se inicialmente ao expressionismo. Foi um dos 

fundadores do grupo dos "Blauen Reiter" em Munich e, sempre em busca de novas 

formas de expressão na pintura, viajou muito, passando temporadas na França, na 

Itália e em Tunis.(Texto do Prof. Campello transformado em nota). 
60

 Para trabalhar a mudança do texto e introduzir Edward Gordon Craig, o 

Prof.Campello usou a seguinte frase: “Junto a Kandinsky vamos encontrar um dos 

mais importantes homens do teatro universal  e o mais importante colaborador e 

seguidor de Adolphe Appia: Edward Gordon Craig”. A frase causa profundo 

espanto. Craig foi realmente um grande homem do teatro universal, principalmente 

porque conseguia executar o que propunha, ao contrário de Appia, que poucas 

oportunidades teve de usar sua teoria em experimentos práticos. O problema é que 

Appia e Craig não eram colaboradores, não desenvolveram trabalhos juntos, ainda 

que suas linhas de atuação os levem a ter percepções semelhantes sobre a cena 

contemporânea. Acima de tudo, Craig não foi discípulo ou seguidor de Appia, 

razão pela qual optei por eliminar completamente a frase do texto.   
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Figura 50- Adolphe Appia. 

 

 

 

Figura 51- Cenário de Adolphe Appia para As Valquírias. Berna, 

1892. 
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Figura 52- Espaço e Ritmo – Eco e Narciso, de Adolphe Appia. 1919. 

 



 121 

EDWARD GORDON CRAIG 

Nascido em Londres, em 1872, filho da grande atriz 

inglesa, Helen Terry, Gordon Craig inicia-se como ator, 

mas volta-se depois para a cenografia e a direção 

teatral. Foi o primeiro homem de teatro a afirmar os 

princípios fundamentais da direção teatral, quando a 

profissão diretor ainda não existia.  

Craig trabalha a idéia do diretor como o homem que 

tem uma concepção da obra artística escrita por um 

dramaturgo/autor que fez um trabalho literário. É uma 

idéia proposta por ele no final do século XIX, que se 

firmará no século XX. 

  Neste período, trabalhavam na montagem de uma 

peça os chamados diretores de dicção ou ensaiadores, 

que na realidade apenas ajudavam os atores a dizer 

bem o texto e não se envolviam com a postura de cada 

um, nem com o movimento ou a marcação da peça.   

A nova figura do diretor realizará um trabalho 

completo influindo inclusive na cenografia, na maneira 

com que a mensagem literária se tornará algo vivo, 

compreensível pelo público através inclusive de uma 

composição visual completa.   

Na época em que Gordon Craig começa o seu 

trabalho de diretor-cenógrafo, a reação contra o que 

era chamado de a cena fotográfica começará a se 

tornar muito forte, mas em nenhuma outra figura do 

teatro encontraria reação maior que nesse inglês. 

Não há dúvida que Gordon Craig foi um dos grandes 

renovadores da cena do século XX. Sua direção, 

marcada sempre por uma cenografia de grande 

impacto, em muitas ocasiões aproxima a obra teatral da 

coreografia do balé. Em muitas ocasiões Gordon Craig 

realiza um trabalho no qual o texto passa a ter uma 

importância menor do que a dinâmica do espetáculo.  

Toda a atividade de Gordon Craig como cenógrafo 

apresenta uma série de renovações e de inovações.  

Max Reinhardt e outros grandes artistas empenhados na 

renovação do teatro o seguirão. A admiração de Craig 

pela obra e talento de Adolphe Appia o faz manter uma 

longa correspondência com Appia durante muitos anos, 

até a morte do suíço.   

Em uma carta, datada de 04 de maio de 1914, 

Gordon Craig escreve sobre a fotografia que Appia 

havia dado a ele, com o cenário de Os Campos Elísios: 

 

"Estou sempre com a fotografia do seu cenário na frente de 

minha mesa. Quanto mais o contemplo, mais bonito me 

parece (uma verdade banal de ser dita). Me excita muito 

mais do que qualquer outro tipo de arte do nosso tempo. 
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Não há como escapar dele, e não se deseja escapar dele 

pois não é ofensivo. Mas como é convidativo – como é 

gracioso – como é silencioso- como é bem balanceado - 

como é bom. Meu caro Appia, me desculpe por falar – mas 

a foto é tão viva que eu tenho que falar.”61  

 

Uma série de cenários de Gordon Craig em enormes 

fotografias foi apresentada na Bienal de São Paulo de 

1982, causando enorme impressão a solução do espaço 

cênico e a iluminação, além dos figurinos trabalhados 

com uma síntese de grande beleza. O poder da arte de 

Gordon Craig cenógrafo conquista a admiração de 

artistas que passam a propagá-lo, como no caso de 

Eleonora Duse. 

Um dos encontros mais marcantes do teatro do século 

XX acontece quando Gordon Craig é apresentado à 

Eleonora Duse. Quem faz a introdução é um dos grandes 

amores de Craig e mãe de uma filha sua: Isadora 

Duncan. 

 A genial bailarina, que criara uma nova forma de 

expressão baseada na primitiva dança grega, relata o 

encontro dos dois gênios:  

 

"Apresentei Gordon Craig à Duse. Ela mostrou-se não só 

encantada, como interessada pelas suas idéias acerca do 

                                                         
61

 Carta de Craig para Appia, datada de maio de 1914. (BEACHAM:1994, 164). 

teatro. Depois de alguns encontros em que seu entusiasmo 

era muito grande, convidou-nos a ir até Florença, para que 

Craig pudesse organizar uma representação.  Ficou decidido 

que Craig encenaria o Rosmersholm, de Ibsen, interpretado 

por Eleonora Duse. Um trem de luxo nos levou para Florença. 

Chegando a Florença, descemos num hotel próximo ao 

Grande Hotel, onde Eleonora estava instalada no 

apartamento real. 

Mas não tardou que surgisse a primeira discussão e tive que 

servir de intérprete, pois Craig ainda não falava francês, nem 

italiano e a Duse não compreendia o inglês.  Vi-me assim 

entre esses dois gênios, que se mostraram desde logo em 

oposição absoluta.  Eu não queria mais do que a felicidade 

de ambos. Poder contentar a um e outro.  Mas isso eu só 

conseguia arranhando um pouco a verdade.  Penso, porém, 

que essas mentiras facilmente me serão perdoadas, uma vez 

que só as empregava visando uma causa sagrada.   

Era indispensável que essa representação se realizasse e 

tudo teria ido por água abaixo se eu houvesse transmitido à 

Duse o que Craig lhe dizia, ou se tivesse repetido a este, de 

maneira exata, as ordens que a Duse lhe dava.  

Parece-me que para a primeira cena do Rosmersholm, 

Ibsen indica um salão confortavelmente mobiliado, à 

maneira antiga.  Mas Craig via ali o interior de um templo 

egípcio, com um teto extremamente alto, subindo para o 

céu, com paredes que alongavam a perspectiva.  

Entretanto, ao contrário dos templos egípcios, ele admitia 

no fundo uma janela larga e quadrada.  De acordo com a 

descrição de Ibsen, essa abertura dá para uma aléia de 
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velhas árvores que conduz a um pátio. Craig interpretou-a 

como uma janela de dez metros por doze, abrindo-se sobre 

uma paisagem de vermelhos, amarelos e verdes que a 

rigor, poderia evocar as margens do Nilo, mas que não 

lembrava em nada o pátio de um velho solar. 

Desconcertada, Eleonora dizia: Eu vejo ali apenas uma 

janela pequena e não posso admitir esse exagero.  Craig 

explodiu então: Diga a essa mulherzinha que não se meta no 

meu trabalho. O que eu traduzia muito discretamente: Ele diz 

que admira sua concepção e vai fazer tudo para lhe ser 

agradável.  Depois, voltando-me para Craig, eu interpretava 

as objeções de Duse: Eleonora diz que você tem gênio e não 

fará a menor critica às suas decisões. Não raro essas 

conversas duravam horas.  Essa tarefa era estafante, mas 

para permitir a realização dessa grande obra em que Craig 

preparava um quadro digno de Eleonora Duse, todos os 

sacrifícios me pareciam pequenos.  Então Craig fechou-se no 

teatro e com muitos potes de tintas diante de si e uma 

enorme brocha à mão, ele mesmo começou a pintar o 

cenário, pois não encontrara entre os cenotécnicos italianos 

nenhum que pudesse realizar o que planejara. Como não 

conseguisse também a tela que lhe era necessária, precisou 

utilizar-se de panos de sacos que ele próprio reuniu e 

mandou costurar.  Por dias e dias um grupo de velhas 

italianas permaneceu no palco executando esse serviço.   

Pintores moços agitavam-se também sobre o tablado 

procurando cumprir as determinações de Craig que, de 

cabeleira em desalinho, se agitava de um lado para o outro, 

lançando-lhes insultos, mergulhando pincéis em potes, 

instalando escadas perigosas. 

Isso tudo sem abandonar o teatro por um só instante, nem 

de dia, nem de noite, fosse mesmo para comer. Se eu não 

me desse ao cuidado de lhe levar um cestinho com 

provisões, ele ficaria sem qualquer alimento.  Ordens tinham 

sido dadas proibindo a entrada da Duse no teatro.  Se ela 

aparecer, dizia ele, eu tomo o trem e vou-me embora. 

A Duse, entretanto, estava aflita por ver como as coisas 

caminhavam e a minha tarefa consistia em distraí-la e 

acalmá-la, mas isso com muito jeito para que a grande 

artista não se magoasse. Era meu hábito levá-la a passear 

pelos jardins, onde o encanto das estátuas e das flores 

conseguiam apaziguar-lhe os nervos. 

Os cenários de Rosmersholm progrediam. Cada vez que eu 

ia ao teatro levar à Craig o almoço ou o jantar, encontrava-

o num estado intermediário entre a cólera e a alegria 

frenética. Por vezes ele acreditava que iria criar a maior visão 

de arte que o mundo jamais vira. Logo depois chorava, 

lamentando-se por nada encontrar naquele país, nem tintas, 

nem cenotécnicos, e de se ver obrigado a tudo fazer 

sozinho. 

Aproximava-se o momento em que Eleonora deveria ir ver 

o cenário.  No dia combinado fui buscá-la para irmos juntas 

ao teatro.  Durante o percurso até o teatro era tal meu 

nervosismo, que mal podia falar.  Previamente, eu mandara 

abrir a porta principal e levei-a até um camarote.  Decorreu 

um grande momento, durante o qual me vi em apuros, pois 

ela não cessava de repetir: A janela estará mesmo como eu 
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quero? Mas onde está o cenário?  De tempos em tempos 

ouvia-se a voz de Craig, que ora tentava falar italiano e ora 

gritava Com os diabos! Por que você colocou isto aqui? Por 

que você não faz o que eu digo?" 

Finalmente, depois de uma espera mortal, que me pareceu 

interminável, justamente no instante em que eu supunha que 

o furor crescente de Eleonora ia explodir, a cortina levantou-

se devagarzinho. 

Como descrever esse minuto?  Como descrever o que 

surgia aos nossos olhos deslumbrados?  Devo falar num 

templo egípcio?  Nenhum templo egípcio possuiu jamais tão 

grande beleza. Nem qualquer catedral gótica.  Nem 

qualquer palácio ateniense.  Nunca tive visão de tamanho 

maravilhamento!  Através de vastos espaços azuis, de 

harmonias celestes, de linhas ascendentes e massas colossais, 

a alma era transportada para essa grande clareira cheia de 

luz, além da qual se estendia não uma alameda mesquinha, 

mas a amplitude do universo.  No âmbito desses espaços 

azuis, estava contido todo o pensamento, toda a 

meditação, toda a tristeza terrestre do homem!  Para lá da 

janela era o êxtase, a alegria - todo o milagre da sua 

imaginação. Seria aquilo o pequeno salão de Rosmersholm?  

Não sei o que Ibsen teria pensado, é possível que ele 

também ficasse como nós, mudo de espanto. 

Eleonora, no auge da admiração e da emoção artística; eu 

suspirando de alívio!  A seguir tomando-me pela mão e a 

passos largos foi me arrastando através dos corredores 

sombrios, até o palco.  E ali, com aquela voz que era 

somente sua, a Duse chamou, Gordon Craig venha aqui! 

Craig emergiu dos bastidores, tímido como uma criança. A 

Duse, jogou-se-lhe entre os braços e dos seus lábios jorraram 

tantos louvores em palavras italianas, que eu mal conseguia 

traduzí-las com a mesma rapidez.  As frases jorravam sem 

descanso. 

Craig não chorou como nós, mas por muito tempo 

conservou se no mais absoluto silêncio, o que nele traduzia 

uma emoção profunda. 

Então a Duse faz vir a sua presença a troupe de atores que 

permanecera tranqüilamente nos bastidores, e dirigiu-lhes um 

discurso inflamado: Era do meu destino encontrar este 

grande gênio: Gordon Craig. De agora em diante 

consagrarei o resto da minha carreira a fazer o mundo 

conhecer sua obra admirável. 

E prosseguiu assim, com a mesma eloqüência, discorrendo 

sobre o processo de todas as tendências do teatro moderno, 

dos cenários modernos, da nova concepção da vida e 

vocação dos atores. 

Enquanto falava, apertava uma das mãos de Craig e, 

voltando-se continuamente para ele, aludia ao seu gênio e a 

ressurreição do teatro.  Só Gordon Craig, insistia ela, será 

capaz de libertar, nós, os pobres atores, dessa 

monstruosidade que é o teatro de hoje. 

Na noite da estréia de Rosmersholm, a curiosidade do 

público, que lotava o teatro, era enorme!  Quando o pano se 

levantou, houve um grito geral de admiração! 

Eleonora Duse apresentou-se com um vestido branco de 

amplas mangas, que lhe desciam ao longo do corpo.  

Quando apareceu era menos Rebeca West do que Sibila 
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Delfica. Com a segurança do seu gênio, ela soube adaptar-

se às grandes linhas do cenário, aos raios de luz que a 

envolviam. Novos eram os seus gestos e movimentos, 

caminhando no palco como uma profetiza que anunciasse 

grandes coisas”62. 

 

Rosmersholm, com cenografia e direção de Edward 

Gordon Craig, interpretado por Eleonora Duse em 

Florença, ficou registrado como um dos maiores 

momentos da história do teatro, no princípio do século. 

Craig iniciara sua carreira, conforme mencionado, 

como ator, tendo trabalhado sob as ordens de Sir Henry 

Irving até 1897. Realizou sua primeira direção em 1893 

com Não Se Deve Brincar com o Amor de Alfred de 

Musset. Fundou sua própria companhia teatral e para ela 

dirigiu Romeu e Julieta e Hamlet.  Dirigiu para o Lessing 

Theater, de Berlim, em 1905, Veneza Salva, de Otway.   

Em 1908, parte em direção à Rússia a convite de 

Stanislavski para dirigir e realizar os cenários de Hamlet 

para o Teatro de Arte de Moscou.  Também dirigiu em 

Copenhague, em 1926, Os Pretendentes à Coroa.  Sua 

influência estendeu-se por toda a Europa, 

principalmente na Rússia, Alemanha e França. 

 

                                                         
62

 Texto da biografia de Isadora Duncan.  

Publicou vários livros expondo suas teorias da 

interpretação do espaço cênico e da direção. Tem 

ainda outras publicações: o programa souvenir de Acis e 

Galatea, Os Pretendentes, A Direção do Novo Teatro, A 

Arte do Teatro, além de um ensaio básico para uma 

edição de Hamlet apresentada em Berlim em 1930. 

Trabalhou como editor da revista The Mask, que fundou 

em Florença em 1908 e foi publicada até 1928. 

Disse Stanislavski de Gordon Craig: "Utilizava madeira 

rústica, metais, matérias orgânicas, para executar seus 

projetos de cenografia, evitando as imitações de 

papelão. Marcou sua obra com um despojamento 

usando material puro, dando-lhe um impulso majestoso 

até o absoluto". 

Edward Gordon Craig faleceu na França em 1966. 

Os trabalhos significativos de Gordon Craig na 

encenação, nos primeiros anos do século XX, unem-se 

ao trabalho de muitos outros encenadores, que 

prosseguirão segundo um espírito de busca do encontro 

da forma mais expressiva, mais forte e funcional para a 

interpretação completa da obra literária, passando pelo 

trabalho do diretor e modificando a cenografia. 
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Tanto a influência de Appia como a de Craig poderão 

ser sentidas em vários países da Europa onde essa 

renovação se processou. Um dos melhores exemplos 

desta busca é o Teatro de Arte de Moscou, fundado por 

Stanislavski, que criou um sistema de interpretação e 

usou a cenografia aplicada sob suas novas formas 

estruturais como parte importante da sua teoria da 

encenação. 
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Figura 53- Edward Gordon Craig. 

 

 
Figura 54- Cenário de Edward Gordon Craig para Hamlet. 
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Figura 55-  Isadora Duncan       

                                 

 
Figura 56- Eleonora Duse 
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Figura 57-  Hamlet, realização de Stanislavski, Teatro de Arte de Moscou. (1911). Cenários e figurinos de Craig.  
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KONSTANTIN STANISLAVSKI E O TEATRO DE ARTE DE 

MOSCOU63 

Konstantin Stanislavski nasceu na Rússia, em 1863, em 

uma família de comerciantes abastados. Ainda muito 

jovem sentiu-se atraído pelo teatro.  Trabalhou durante 

muito tempo como ator amador, até que, no dia 22 de 

junho de 1897, em Moscou, no célebre encontro no 

Slavianski Bazar em Moscou, ele e Niemiróvitch - 

Dântchenko resolvem fundar o Teatro Popular de Arte, 

nome primitivo do Teatro de Arte de Moscou. Ele 

permaneceria na direção do Teatro de Arte por mais de 

trinta anos.  

                                                         
63 Modifiquei propositalmente toda a estrutura feita inicialmente pelo 

Prof. Campello. Julguei que apenas uma página versando sobre o 

Teatro de Moscou era muito pouco para definir o que foi o trabalho 

realizado por Stanislavski e o que este trabalho significou para o 

fazer teatral mundial. Assim, inseri breves comentários sobre as linhas 

cenográficas adotadas por Stanislavski e o que era proposto em 

linhas gerais na interpretação. Fiz este trabalho de pesquisa de 

maneira muito significativa na minha tese de doutoramento e o 

capítulo sobre Stanislavski é, em minha opinião, um dos melhores 

que já escrevi. Eventualmente, faria uma fusão dos dois trabalhos, 

pois na tese verso exclusivamente sobre figurinos. Tomei, portanto, a 

liberdade de citar algumas partes do meu próprio trabalho, não por 

egolatria mas pelo que julguei ser um competente trabalho.  

Na verdade, esta parte do trabalho do Prof. Campello poderia ser 

estendida até quase virar um livro, tamanha é a importância do 

tema cenografia na obra de Stanislavski. Claro que o trabalho 

proposto pelo Professor Campello é uma visão panorâmica. 

Mantive, portanto, uma visão mais detida do trabalho de 

Stanislavski, que é dos mais apaixonantes e pleno de significado 

para mim. Confesso que não foi fácil manter o autocontrole.  

 

O Teatro de Arte de Moscou traz como proposta inicial 

a renovação da forma de interpretação. Aos poucos, 

passa por diversas fases em busca da verdade cênica, 

buscando um novo espírito para as representações do 

grupo. Era uma busca pelo despojamento de falsas 

convenções e a criação sobre o palco de uma vida 

mais verdadeira e emocionante.   

Stanislavski proclamava-se contra as velhas 

modalidades cênicas, contra a interpretação 

declamada e principalmente contra os cenários em uso, 

contra suas concepções. Para ele, completamente 

falsas e que caiam no meramente decorativo.   

A busca de Stanislavski pela interpretação mais 

convincente e adequada à realização da obra de arte 

plena de significado o levou a experimentar diversos 

estilos de cenografia. Todas elas estavam voltadas ao 

estilo de interpretação pesquisado naquele momento. 

Era a busca pela unidade do espetáculo.   

Na 1ª fase do TAM, a fase histórica, da qual fazem 

parte espetáculos como o Czar Fiódor Ivanovitch, eles 

começam a buscar a diferença entre verdade interior e 

exterior. Para a elaboração dos cenários e figurinos, a 

trupe conseguiu um vagão de trem e com ele visitou o 

interior da Rússia em busca de tecidos e antiguidades 
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que pudessem oferecer a real visão do que  era o 

Castelo do Czar Fiódor. Stanislavski sofria então a 

influência da Companhia do Duque de Saxe- Meinenger.  

Stanislavski diz: 

 

“Retornei a Moscou com um importante troféu, pois levava 

comigo um autêntico museu, não apenas de trajes, como de 

outros objetos vários para a montagem do cenário de O Czar 

Fiódor”(STANISLAVSKI, 1989:272). 

 

Claro que tratava-se de uma produção caríssima, que 

quase abalou as estruturas econômicas da Companhia. 

Seria uma benção e também uma maldição: quando as 

cortinas do Teatro se abriram, houve verdadeiro espanto 

diante do que fora construído. Nunca em Moscou 

houvera uma reconstrução tão perfeita de um período 

histórico. Esta foi a benção: o sucesso absoluto. A 

maldição foi que, pelos trinta anos seguintes, e ainda 

hoje, algumas pessoas ainda dizem que Stanislavski era 

realista. Os moldes de execução de cenários  e figurinos 

realistas se mantiveram em outros espetáculos, como 

Júlio César.  

A 2ª Fase do Teatro de Arte de Moscou foi a da 

intuição e sentimento, quando Stanislavski promove uma 

fuga do positivismo. Todo o trabalho do ator passa a ser 

baseado no intuitivo. É neste contexto que ele dirige um 

dos maiores marcos da carreira do TAM, A Gaivota,  de 

Tchékhov.   

 

“Se antes havia a possibilidade de mascarar a encenação 

com cenas de público, efeitos especiais e imagens 

impressionantes para cativar os espectadores e encobrir a 

má interpretação, na Gaivota isto era impossível. Havia 

quatro papéis principais e a peça dependia exclusivamente 

de interpretação. Dos dez personagens, todos são 

elaborados. Nenhum é indefinido, o que mostra que 

Tchékhov sabia que os atores gostavam de preparar seus 

papéis. 

 

Stanislavski usa toda sua arte, sua história, cultura e sua 

imaginação na concepção da direção do espetáculo.” 

(VIANA, 2000:151) 

 

 Victor Simov foi encarregado de desenvolver o 

projeto proposto por Stanislavski. 

 

“Simov por sua vez fica encarregado dos cenários. Ele está 

perfeitamente consciente de que aqui não se trata de fazer 

pesquisa histórica ou arqueológica; só o entendimento do 

texto poderia fornecer indicações para um cenário 

apropriado, para que o designer pudesse encontrar o 

cenário para a vida secreta das personagens. O teatro e 

Simov sentiam que a peça de Tchékhov  e as pessoas 
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representadas no palco, e as paredes em que eles viviam a, 

e as coisas que os cercavam, e os ecos  do mundo que 

chegam até eles vindos de fora, tem um papel idêntico.(...) 

Na prática, Simov executou as instruções propostas por 

Stanislavski escrupulosamente: os modelos são fiéis aos 

sketches que Stanislavski faz no caderno de Direção” 

(CHEVREL,1979: 235). 

A Gaivota traz elementos simbolistas muito fortes que 

serão usados tanto na interpretação quanto na criação 

dos cenários e figurinos.  

“O fato de Tchékhov ter colocado a ação perto de um lago 

na peça encenada em “A Gaivota” mostra o desejo da 

mudança para um lugar aberto, liberto das limitações das 

paredes de um teatro. Além de ter um significado particular 

para cada um dos personagens: Trigorin vai lá para pescar. 

Trepliov para refletir e meditar. Nina tem uma ligação 

especial com o lago, e diz que sabe tudo sobre cada 

pequena ilha que ele possui. A separação dos dois - Trepliov 

e Nina pode ser comparada a sensação de um lago 

secando, morrendo”. (VIANA, 2000:162) 

Mostrando que realmente era uma injustiça classificar 

o Teatro de Arte como exclusivamente realista, 

Stanislavski dirige em 1908 o texto simbolista O Pássaro 

Azul, que classifica como sendo da linha do fantástico. 

Bem como Branca de Neve, de Ostrovski, que fora 

encenada em 1900 com estética realista.  

 

Foram muitos e diversos os experimentos feitos pelo 

Teatro de Arte de Moscou que influenciaram não só os 

artistas locais, como Meyerhold, como toda uma 

geração de cenógrafos e encenadores europeus que 

viriam depois dele.  

A última incursão de Stanislavksi pela cenografia foi a 

montagem de Eugene Onegin, no Salão Azul da sua 

própria casa.    

   

“A casa é um antigo palacete, construído em meados de 

1700. A casa não era de Stanislavski, que foi transferido para 

lá depois da Revolução de 1917, quando sua mansão foi 

solicitada para ser usada pelos cocheiros e cavalariços do 

novo governo, bem como para servir de depósito de 

carruagens.  

Mas um homem como ele não nasce todos os dias.  

Confinado nesta nova casa - da qual na verdade só ocupou 

cinco cômodos, porque a parte de baixo da casa era 

ocupada por famílias que viviam como em um cortiço - ele 

busca uma forma de continuar produzindo e sendo atuante. 

Das cinco salas, uma era o Salão Azul, que hoje é mais 

conhecido por Sala Eugene Onegin, nome de uma das 

óperas que dirigiu lá. Um espaço que, na concepção original 

da casa, era um salão de festas. Ele aproveitou a estrutura 

das duas colunas e, sozinho, fez a construção do pequeno 

palco de madeira. Deve ter cerca de quatro por três metros. 
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Sua forma de ensinar e trabalhar ópera começaram a ficar 

tão conhecidos que ele passou a receber as pessoas dentro 

de casa para assistirem seus espetáculos. E filas se formavam 

do lado de fora. O camarim era a sala de jantar, aposento 

contíguo”. (VIANA, 2000: 210)  

 

A encenação foi tão marcante que até hoje se 

coloca em cena, na cenografia de Eugene Onegin, as 

duas colunas, que nada mais eram do que a estrutura 

da casa de Stanislavski, onde faleceu em 07 de agosto 

de 1938, aos 75 anos. 

 

Figura 58- Konstantin Stanislavski em O Inimigo do Povo. 
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Figura 59- O cenário de O Czar Fiódor Ivánovitch. 

 

 
Figura 60- A encenação de A Bela de Neve, de 1900. 

 

 
Figura 61- O cenário de A Gaivota, no Teatro de Arte de Moscou. 

 

 

 

 

 
Figura 62- Desenho de cenário para O Pássaro Azul, 1908. 
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OS BALÉS IMPERIAIS RUSSOS 

  

Simultaneamente ao trabalho do Teatro de Arte de 

Moscou, novos acontecimentos sucediam-se no campo 

da encenação com referência à cenografia. Um dos 

mais importantes deles, de especial significância para a 

arte musical e os balés, foi o surgimento e o impacto que 

causaram Os Balés Imperiais Russos.  

Foram produções apresentadas a partir de maio de 

1909 no Teatro do Chatelet em Paris, sob a direção de 

Sergei Diaghilev.  Esse acontecimento marcou o início de 

um movimento que iria envolver as artes plásticas, a 

cenografia, decoração, moda e a música. Sergei 

Diaghilev não era desconhecido em Paris. Em 1906 ele 

apresentara uma exposição de arte russa no Salão de 

Outono. Em 1907, na ópera, uma série de cinco 

concertos de música russa. 

Diaghilev, oriundo de uma importante família nobre, 

nasceu em Salestchev - Perm, em 1872. Em 1890 entra na 

Universidade de São Petersburgo (Petrogado) e une-se a 

Walter Nouwel e Alexandre Benois, que o atraem para 

um círculo intelectual e artístico onde brilha seu múltiplo 

talento e desenvolve-se seu amor pela música e pela 

pintura.   

Nessa época, seu interesse era maior pela música, 

pela composição, e torna-se aluno de Rimsky Korsakov. 

Muito inteligente, ouve as críticas dos seus mestres e 

amigos e conclui que não possui talento suficiente para 

realizar um trabalho à altura de suas exigências.  

Abandonando o caminho da música, volta-se para a 

literatura, tornando-se o animador de um grupo de 

intelectuais que se reúnem e fundam a revista O Mundo 

da Arte. 

Em seguida promove uma exposição de um grupo de 

artistas russos onde figura Alexandre Benois.  Seu interesse 

pelo balé começa por volta de 1899.  Acerca-se de 

personalidades que possuíam uma visão renovadora, 

como Michel Fokine e o próprio pintor-cenógrafo 

Alexandre Benois.  Em 1907, um trabalho de Fokine o 

empolga: Le Pavillon d'Armide, interpretado por Vaslaw 

Nijinsky e Anna Pavlova.  Dizia-se que “nada pode dar 

uma idéia do que seja esse par".   

Quando Nijinsky dançava com Pavlova, usando todo 

seu poder de técnica e interpretação para elevá-la, ela 

não dançava, mas flutuava.  Parecia que ele levantava 

um belo pássaro branco a quem sua leveza etérea 

permitia flutuar, elevando-se até aos altos do cenário.  O 

sucesso desse trabalho faz com que Diaghilev conceba 
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a idéia de apresentar em Paris um conjunto com um 

repertório que significasse uma demonstração dessa arte 

russa, então pouco conhecida no ocidente.  

Consegue interessar financistas em Paris entre os quais, 

André Bénac, Henry Deutsch de La Meurthe, Basil 

Zaharoff, Arthur Raffalovitch e Henri de Rothschild. De 

início o alto patrocínio do Grão Duque Wladimir torna 

possível o crédito para a preparação dos cenários e 

figurinos e os ensaios realizados no Teatro do Ermitage 

em São Petersburgo. Mas o Grão Duque morre de 

repente e tudo cai por terra.  Depois de alguns dias de 

ansiedade, Diaghilev consegue meios através dos 

financistas de Paris para alugar um pequeno teatro e 

continuar os trabalhos de preparação do repertório.   

Para essa empreitada ele havia convidado os mais 

importantes artistas russos. Coreógrafos como Michel 

Fokine, músicos como o maestro Tcherepnine e uma 

plêiade de bailarinos (entre os quais muitos se tornariam 

legendários): Tamara Karsavina, Nijinsky e Anna Pavlova. 

Os mais importantes cenógrafos da Rússia de então, 

como o Príncipe A. Schervachidze e Nicolas 

Konstantinovich Roerich também foram convocados. 

Seus maiores colaboradores foram Natalia Gontcharova, 

Alexandre Benois e Leon Bakst. 

Os Balés Imperiais Russos estrearam em Paris, numa 

terça-feira, dia 18 de maio de 1909.  O Le Figaro 

anunciava o espetáculo nesses termos:  

 

"No Teatro du Chatelet, às 20h30min, soirée de gala para a 

apresentação do primeiro espetáculo da temporada russa. 

O programa apresentará: 

 

1º - Le pavillon d'Armide, um ato e três quadros - 

cenografia e figurinos de Alexandre Benois, regência 

de Tcherepnine, com Mmes. Karalli, Karsavina, 

Baldina, Fedorova, Smirnova, Dobrolubova, M.M. 

Mordkine, Nlijinsky, Boulgakow, Gregoriev, Petrov e 

todo o corpo de baile. 

 

2º - Le Prince Igor - Música de Boradine regida por 

Tcherepnine, coreografia de Michel Fokine, cenários e 

figurinos de Nicolas Roehrich, com Fedorova, 

Smirnova, Bolm, etc. 

 

3º - Le Festin - suite de danses.  Músicas de Rimsky - 

Korsakov, Glinka, Tchaikowsky, Glazunov. Cenários e 

figurinos de Benois, Roerich, Bakst, Bili Cine e Korovine.  

Orquestra do Teatro de Moscou sob a direção de 

Tcherepnine e Cooper. 

 

O traje de soirée será rigorosamente exigido para todos os 

lugares do teatro. 
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O espetáculo começará às oito horas e meia, precisamente, 

hora militar... Não será permitida a entrada na platéia após o 

início da representação". 

 

O Teatro do Chatelet fora reformado por Diaghilev, 

apresentando-se com suas cores creme e dourada e 

seus veludos vermelhos, como uma digna moldura para 

o Tout-Paris, ou melhor, para o Tout-monde. 

Os automóveis, em filas intermináveis, paravam em 

frente ao teatro, enquanto se ia ocupando uma sala 

extraordinária, onde os diamantes brilhavam até mesmo 

nas últimas filas das galerias. As frisas e camarotes 

estavam ocupados pelos ministros e embaixadores e por 

personalidades como Sarah Bernhardt, Robert de 

Montesquiou, Marcel Proust e Jean Cocteau. Este último 

foi o autor do cartaz da temporada que apresentava 

Anna Pavlova, em Les Sylphides.  Estiveram presentes 

também Debussy e Rodin que se encantaria com os 

russos e iria apoiá-los incondicionalmente.  

Estavam também presentes as patronesses de 

Diaghilev, que no colapso dos preparativos, quando da 

morte do Grão Duque Wladimir, apelaram aos amigos 

de Paris e haviam desempenhado importante papel; 

Madame Misia Edward, casada com um dos diretores do 

Figaro e a celebérrima Condessa de Grefhüle64.  A 

Condessa era a grande patronesse do meio intelectual e 

artístico de Paris e ali estava faiscante de brilhantes 

numa grande toalete de Paul Poiret, segundo cronistas 

da época. Enfim, era um enorme grupo das mais 

importantes personalidades de todos os setores da alta 

sociedade mundial. 

Gabriel Astruc convidara as mais lindas atrizes de Paris 

e as bailarinas da Ópera. Nenhuma sombra vinha se 

misturar às delicadas nuances dos ombros e costas 

envolvidos pelos tecidos dos suntuosos vestidos, nem 

diminuir o brilho dos magníficos diamantes das 

espetaculares jóias. 

A Condessa de Noailles, ao entrar no seu camarote, 

abriu seus olhos maravilhada com o teatro repleto, 

apresentando um verdadeiro espetáculo de brilhante e 

perfumada elegância. 

O pano subiu exibindo o cenário de Benois com seus 

repuxos ciciantes, misturando-se à música com seu 

colorido extasiante, enquanto Nijinsky65, vestindo um 

                                                         
64 Uma das figuras que inspiraram Marcel Proust a criar a Duquesa de 

Guermantes. 
65 Conta-se que Nijinsky, cujo figurino era complementado por um 

longo e largo colar de pérolas e diamantes, num movimento do 

balé que o fazia ir até as coxias, aproveitou o instante para cortar o 

colar, colando-o ao seu longo pescoço e, sem pensar, lançando a 
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costume de feltro prateado, com toques de veludo 

amarelo, dançava com a bela Tamara Karsavina, que 

usava um toucado recamado de pedrarias.  A platéia, o 

teatro inteiro estava subjugado pelo colorido dos 

cenários e figurinos, pela música e pelas extraordinárias 

interpretações daqueles grandes artistas!   

A essa estréia, seguiram-se muitos espetáculos. Cada 

um seria um verdadeiro laboratório de experimentos que 

maravilhariam o mundo ocidental.   Cenários como os 

de Scheherazade, de Leon Bakst, com seu estranho e 

fascinante colorido. Matisse, Bracque e até mesmo 

Picasso trabalharam para os Balé Russos.   

Em 1912, Nijinsky cria a coreografia de Prelude a 

l'apres midi d'um faune, cujo cenário e figurinos 

contaram com um inspirado trabalho de Leon Bakst, 

provocando tamanho impacto que a opinião pública 

dividiu-se em duas facções: uma aplaudindo 

incondicionalmente e outra considerando uma afronta 

aos costumes, à dignidade humana. 

A celeuma chegou ao ponto de envolver a figura de 

Rodin, que escreveu um longo artigo no Figaro 

defendendo a concepção de Nijinsky.  Para Le Spectre 

de la róse, Leon Bakst, cria um delicado cenário e, com 

                                                                                                                                   

moda da gargantilha. (texto do Prof. Campello transformado em 

nota) 

Tamara Karsavina, Nijinsky cria seu papel de maior 

repercussão quanto à técnica do seu célebre e 

admirável salto voltando para o jardim.  Numa 

cenografia que se movimentava e se transformava em 

outros locais, Petrouchka, com cenários e figurinos de 

Alexandre Benois, contava com Nijinsky e Karsavina à 

frente de grande elenco.  Em Petrouchka, Nijinsky 

apresenta tão dramática interpretação que sentada na 

platéia, Sarah Bernhardt apavora-se66 e diz: "Socorro... 

estou diante do maior ator do mundo". 

A Sagração, outra produção com música de Stravinski, 

cenários e figurinos de Nicolas Roerich, coreografia de 

Nijinsky, provoca celeuma com espectadores vaiando e 

aplaudindo ao mesmo tempo.    

 Considera-se hoje que a cenografia foi a responsável 

pela aceitação mais rápida da música de Stravinsky, pois 

com o fascínio do seu colorido, a beleza dos figurinos e 

toda a atmosfera mágica obtida pelos russos, o público 

se encantava e aquela música estranha ia sendo aceita 

pela beleza e novidade do visual.   

 Em Les Sylphides, os cenários e figurinos de Alexandre 

Benois inspiraram-se na obra de Corot e apresentaram, 

em 02 de junho de 1909, Pavlova, Nijinsky e Karsavina 

                                                         
66 Talvez o Prof. Campello tenha se empolgado um pouco com o 

texto. 
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com a música de Chopin.  Esses artistas colocados nesses 

cenários complementavam a mensagem que 

revolucionaria o mundo de então. Diz Margot Fonteyn, 

estudiosa de Pavlova, no seu livro The Magic of Dance:  

 

“Quando Anna Pavlova surgia sob a luz dos refletores, etérea 

e quase completamente alada, imediatamente seu imenso 

poder interpretativo envolvia a todos, que subjugados pela 

grande artista, quedavam-se maravilhados porque, sob 

aqueles feixes brilhantes de luz, entrara o gênio". 

 

Quanto aos cenógrafos, uma das mais fortes figuras foi 

Nathalia Gontcharova, que usou muito o telão e os mais 

inusitados materiais.  Tão forte era o colorido de seus 

cenários e figurinos, que em muitas ocasiões, valorizados 

pela iluminação e suas quentíssimas cores, causavam 

aos espectadores a impressão de estarem diante de 

alucinações oníricas. 

As temporadas anuais dos Balés Imperiais Russos 

passaram a ser esperadas ansiosamente. Diaghilev, 

amante belo, fervoroso partidário da arte viva sob todas 

as suas formas, apaixonado pela pintura, incentivava a 

procura das novas formas de cenografia, com uma 

capacidade especial para descobrir o talento. Sensível à 

música, chegou ao ponto de revelar alguns dos maiores 

compositores da época que se tornaram seus 

colaboradores, como Stravinsky, Prokofieff, Satie, Milhaud 

e Poulenc. Considera-se inclusive que esses compositores 

devem suas carreiras a Diaghilev.  Sua trajetória 

ocidental, iniciada nos primeiros anos do século, traça-se 

marcantemente com obras do porte das suas mais 

célebres criações: A Sagração da Primavera, Strawinsky; 

O Pássaro de Fogo, Petruchka, Scheherazade, Dafne e 

Clhoé, de Ravel; O Tricórnio, De Falla; Jeux, Debussy; Pas 

d'acier, de Prokofiev - e continua atravessando o período 

da lª grande guerra sua fulgurante trajetória.   

De 1909 a 1917, Os Balés Russos atuam também em 

temporadas constantes por toda a Rússia. Após a 

Revolução, passa a se chamar Os  Balés Russos de Sergei 

Diaghilev. 

A partir de maio de 1916, Diaghilev realizou 

apresentações em várias cidades da Espanha, 

escolhendo-as também para algumas das férias da 

Companhia, sempre incentivado e ajudado pelo Rei 

Afonso XIII, grande admirador dos Balés Russos. 

Sobretudo durante os outros anos da guerra, a Espanha 

significara um ponto de apoio para Diaghilev e os artistas 

do Balé.  Permaneceram, em conseqüência do conflito, 

na Península Ibérica, desde o inverno de 1917 até o 

verão de 1918, quando obtiveram uma autorização para 
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viajarem para a Inglaterra. Diante da atitude de Afonso 

XIII e da grande hospitalidade espanhola, Diaghilev 

desejava encontrar um assunto para um balé 

homenageando a Espanha.   

Nesse inverno, antes de partir para Londres, Diaghilev 

encontrou numa praça de Madrid, dançando entre 

pessoas do povo, um jovem bailarino que lhe pareceu 

excelente.  Depois de haver conversado com ele, e ter 

visto outras interpretações suas da dança espanhola 

chegara a conclusão de estar diante do bailarino mais 

notável do seu tempo. Chamava-se Felix Fernandez.  

Contratou-o para que ensinasse o baile espanhol a 

Massine e a toda a Companhia, pois encontrara um 

argumento de grande atração em El Sombrero de Tres 

Picos. Uma história que se passa numa cidade da 

província espanhola, com suas figuras típicas: o 

governador, os soldados, as senhoritas, os toureiros e os 

mendigos. 

Diaghilev convidou Picasso para criar os cenários e 

figurinos deste espetáculo. Nascido na Andaluzia, 

Picasso, amando tanto sua pátria, realizou uma grande 

obra.  Na verdade, uma de suas obras imortais. Criando 

cenários de linhas simples e em tons ocre, rosa pálido, 

branco e azul, o pintor colocou todo um contraste de 

cor nos fabulosos figurinos.   

Os trajes que Picasso criou para colocar nos cenários 

pintados como se estivessem descoloridos pelo sol, 

produziam uma orgia de cores!  Vermelho, amarelo e 

negro; verde, azul e negro; amarelo, negro e azul;  rosa e 

marrom, e assim sucessivamente, com uma harmonia 

tão engenhosa quanto surpreendente. 

Picasso, desenhando-os, reportava-se aos trajes típicos 

de época, como são vistos nas primeiras obras de Goya.  

Porém, os trajes possuíam um esplendor teatral de tal 

forma, que sugeriam a gravidade e a típica alegria da 

Andaluzia, empregando abundantemente cores fortes 

em contraste com o negro, e usando listras ou recortes 

aplicados em desenhos arabescados. Salientou as 

diferenças de classes e de caracteres, como por 

exemplo, a ostentação e o fausto do "governador" com 

uma impostação do seu absurdo, o rigor dos guardas-

soldados, a faceirice da moleira, o prazer de viver e a 

natural elegância do moleiro; a desenvoltura, a força, o 

bom caráter e a jovialidade dos camponeses. Tudo isso 

Picasso obteve com a distribuição de cor e dos detalhes 

de figurinos para cada figura e grupo.  Pessoalmente 

pintou o grande telão que subia descortinando o 
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cenário - também pintado por ele sem ajuda de 

ninguém.  

Desde a estréia, El Sombrero de Tres Picos obteve 

grande êxito. Tornou-se uma obra imortal e a 

demonstração mais forte do grande conhecimento que 

Picasso possuía de cenografia. 

Geralmente um pintor não realiza um bom cenário. No 

croqui, no desenho, ele revela sempre seu 

desconhecimento da técnica cenográfica, tornando-se 

necessário que um cenógrafo transporte aquele quadro 

para a linguagem cenográfica. 

Em suma: as três dimensões e o trabalho de 

interpretação do espaço cênico, através do 

conhecimento técnico da cenografia, são geralmente 

elementos que os pintores, sem preparação específica, 

desconhecem.  

Só como exemplo, em 1954, quando da fundação do 

Balé do 4º Centenário, foram encomendados cenários e 

figurinos a grandes pintores brasileiros, como Portinari, Di 

Cavalcanti e outros.  Foi então encarregado o grande 

cenógrafo mestre Aldo Calvo, artista brasileiro de origem 

italiana, de transformar os belos e importantes quadros 

em funcionais cenários. 

 

Esse não foi o caso de Pablo Picasso que, iniciando 

seu trabalho com Os Balés Russos em 1916 e criando 

cenários e figurinos para o balé Parade, com música de 

Satie, procurou desenvolver seus conhecimentos teatrais 

técnicos. 

Faria ainda muitos outros trabalhos cênicos, entre eles 

cenários e figurinos como os de Mercure e Trepak 

(Pulcinella). Le Train Bleu, coreografia de Branislava 

Nijinska, música de Darius Nilhaud, argumento de Jean 

Cocteau, com figurinos de Chanel e o telão de Picasso. 

No entanto, O Tricórnio permanece como sua obra-

prima, seu imortal trabalho de cenografia e figurino.  
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 Figura 63- Sergei Diaghilev.         

           

                  Figura 64- Cartaz dos Balés Russos, criado por Jean 

Cocteau em 1909.  
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Figura 65- Sarah Bernhardt.         

      

  Figura 66- Anna Pavlova, em A Morte do Cisne.
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Figura 67- Cenário de Leon Bakst para Scheherazade. Balés Russos, Paris, 1910. 
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Figura 68- Cenário de Bakst para Petruchka. Paris, 1909. 
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Figura 69- Nijinsky em Prelude a L‟Apres Midi d‟um Faune,  

Música de Debussy. 

 

 

Figura 70- Cenário de Picasso para El Sombrero de Três Picos. Balé 

que estréia em 1919, com música de De Falla e coreografia de 

Massine. Croqui de 1919.  
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A CLASSIFICAÇÃO DA CENOGRAFIA 
 

 

(NOTA: Aparentemente, esta classificação estava em 

lugar errado no trabalho do Prof. Campello Neto.  No 

entanto, entendi que ele desejava mostrar os novos 

rumos tomados pela cenografia a partir do início do 

século XX e do trabalho dos encenadores que acabou 

de mostrar: Appia, Craig, Stanislavski e, para o Professor, 

os Balés Russos. Discordo, evidentemente da inclusão dos 

Balés Russos, que não podem ser colocados em nível de 

equiparação de importância com os três pesquisadores 

teatrais. Não há, por parte de Diaghilev, nenhum 

estabelecimento de teoria da interpretação que vá 

alterar os rumos do fazer teatral no século XX. Como 

espetáculo estético e investigativo, acho muito 

importante, mas não como renovação cênica.  

 

Assim, mantive a classificação como estava no trabalho 

do professor, sendo que, numa eventual publicação do 

trabalho, ela seria colocada na parte final do trabalho e 

seriam incluídos novos conceitos que o Prof. Campello 

não viveu para ver: a cenografia virtual e a holográfica.).  

 

CLASSIFICAÇÂO DA CENOGRAFIA 

 

Adolphe Appia significou, além da renovação, a 

procura, a descoberta de caminhos e estilos 

cenográficos.  A cenografia, a partir do trabalho deste 

encenador, passou a contar com várias formas de 

expressão.  Pode-se, hoje, classificá-la sob muitas 

maneiras de interpretar o espaço. 

 

 

ESTILOS DE 

CENOGRAFIA 

Realismo ou 

Ilusionismo 

 

Realismo 

propriamente 

dito 

 

Naturalismo 

 

 

 

 

 

 

Realismo 

Simplificado 

 

Realismo 

Impressionista 

 

 

Realismo 

Simbólico 

 

Não Realismo 

ou 

Não Ilusionismo 

Teatralismo(telõe

s pintados) 

 

Formalismo 

 

Construtivismo 

 

Expressionismo 

 

Estilismo 

 

Simbolismo 

 

Naturalismo 

 

Sucata - Kistch 
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REALISMO:  aspecto real. A cenografia é trabalhada 

com detalhes isolados, trabalhados de maneira a obter 

uma composição visualmente equilibrada, dando a 

impressão de determinado lugar. 

 

NATURALISMO: ilusão fotográfica. Procura reconstruir, nos 

mínimos detalhes, a realidade no palco. 

 

REALISMO ATMOSFÉRICO: através de objetos, 

associações, sugestões, tenta-se criar a atmosfera de um 

certo local. 

 

REALISMO SIMBÓLICO: usam-se vários detalhes 

associativos para sugerir ou estimular.  Como, por 

exemplo: uma cadeira e mesa em frente a uma cortina.  

Ou um belo galho para sugerir a árvore. 

 

SIMBOLISMO: uso de símbolos em objetos de cena.  

Colocação de tudo em cicloramas ou rotundas (cortina 

em semicírculos no fundo e partes de cortinas em faixas 

retas, colocadas nos lugares dos bastidores). Sugestões 

com vários elementos, detalhes de construção 

cenográfica. Mistério. 

 

EXPRESSIONISMO: distorção deliberada da realidade. 

Exagero e alegoria. Iluminação irreal. 

 

ABSTRACIONISMO: sem relação direta com o mundo 

real, todo o trabalho da composição da cenografia era 

realizado para obter uma combinação de elementos 

cênicos, linhas e cores para expressar um clima 

determinado. 

 

CONSTRUTIVISMO: mecanização da sociedade. Deixa 

exposto o sistema de construção do cenário: escadas, 

engrenagens, ferro velho, ou melhor, sucata, metais e 

tubos.  Esta linha teatral é marcada pelo geometrismo. 

 

FORMALISMO: área de ação cênica despojada.  Formas 

- planos diversos.  Plataformas - o mínimo de objetos de 

cena.  

 

FANTASIA: concepção fantástica irreal. Ficção científica. 

Fábula.  Conto de fadas. Imaginação.  Sempre com o 

intuito de estimular o observador através do emprego de 

materiais e texturas trabalhados de maneira mais 

sensorial. 
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NEUTRO: não representacional. Planos indefinidos. 

Ciclorama infinito. Nudez.  Iluminação uniforme. A cor 

cinza é muito utilizada para criar uma atmosfera 

impessoal. 

 

ESQUELETOS: estruturas trabalhadas com a intenção de 

obter efeitos decorativos. Prevalência de linhas 

geométricas. Iluminação que projeta sombras dos 

desenhos das combinações das estruturas. 
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A CENOGRAFIA E O CINEMA 

 

A cenografia do século XX será acompanhada pelo 

desenvolvimento cada vez mais intenso da fotografia e 

da iluminação elétrica. A obtenção de resultados mais 

plenos de fantasia cênica será favorecido pelo uso da 

cor e da luz, que ajudarão a criar novos efeitos óticos.  

Novos gêneros, como a opereta e a revista musical, 

atingem o auge do desenvolvimento. A revista torna-se 

uma das fontes de inspiração mais importantes para a 

criação e a técnica cenográfica.  

Nesse início de século, uma outra maneira de 

expressão, baseada na ciência e nas técnicas 

modernas, começa a aparecer. Criando possibilidades 

ilimitadas para a cenografia e dominando o campo do 

espetáculo no século XX, esta arte surge com toda força: 

o Cinema. 

Ao lado da cenografia teatral progride a 

cinematográfica, que pede diferentes exigências 

técnicas, arquitetônicas, plásticas e de iluminação. Estas 

exigências mudam com a realização de cada nova 

produção. O cinema solicita do cenógrafo um trabalho 

vasto e muito difícil, que o obriga a desenvolver toda sua 

capacidade: dos motivos mais simples e artesanais às 

concepções que exigem o emprego de formas da mais 

alta cultura e arte. 

A cenografia cinematográfica surge como simples 

apoio às histórias primitivas da sétima arte. Os filmes, em 

sua maioria, eram rodados para apresentar narrativas 

para pura diversão do espectador. Ao longo do tempo, 

os cenários do cinema passam a ter uma posição mais 

marcante, inspirados nas correntes cênicas. A cenógrafa 

garante, assim, um contínuo êxito dentro dos estúdios 

cinematográficos.  

Citaremos, a seguir, nomes importantes à cenografia 

do século XX em cinema. 

Ernest Lubitsch usa uma cenografia de grande 

aparato ao transpor para a tela um dos maiores êxitos 

de Max Reinhardt: Sumurum, com interpretações de Pola 

Negri, Emil Jannings e Harry Lie'dtke.  Em 1917, ainda 

durante a guerra, nasceu a U.F.A. que iria dominar toda 

a vida cinematográfica alemã. Era um bom momento 

para a cenografia, que evoluía em direção a um alto 

plano artístico. A U.F.A. começou sua atividade em 1918. 

Apoiada simultaneamente, pelas autoridades militares, 

pela indústria pesada e pela alta finança, absorveu um 

certo número de sociedades produtoras e assegurou a 
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propriedade de salas onde poderia colocar, com 

vantagem, a sua produção.  

A inauguração da mais importante e luxuosa dessas 

salas, o Ufa-Palast, em Berlim, assumiu aspectos de 

acontecimento nacional.  Assim, ao final da guerra, o 

cinema alemão encontrava-se dotado de uma 

organização sólida.   

Com efeito, foi com filmes de propaganda, nem 

sempre declarada, que se iniciou a atividade 

cinematográfica alemã. O assunto de tais películas era 

extraído geralmente da história da Alemanha e dos 

países seus ex-adversários.  A cenografia, na maioria das 

vezes, era criada numa linha naturalística. Usou-se 

também no cinema alemão o realismo-simbólico, antes 

de chegar ao seu ponto máximo: o expressionismo. 

Quatro homens participaram de maneira 

particularmente feliz nessa ação:  

- Ernest Lubitsch - com produções como Madame 

Du Barry, em que, ao lado de Pola Negri e Emil 

Jannings, compôs uma curiosa figura de Luiz XV.  

- Dimitri Buchowiwtzky: Danton, Pedro, O Grande, 

outra criação do ator Emil Jannings.   

- Richard Oswald: Lady Hamilton, com Liane Haid e 

Conrad Veidt. 

- Arzén Von Czérepy: com Fridericus Rex , de 1922 

realizou o filme típico do militarismo alemão.   

Em 1919, Ernest Lubitsch apresenta uma reconstituição 

cenográfica de grande porte do antigo Egito em A 

mulher do Faraó. 

Em 1920, Robert Wiene apresenta O Gabinete do 

Doutor Caligari, exemplo de cenografia expressionista e 

o mais perfeito exemplo do cinema dessa corrente. Ele 

conta na cenografia com a colaboração de vários 

pintores do grupo Der Sturn.  Robert Wiene, ao dirigir O 

Gabinete do Doutor Caligari, trabalhou com a 

cenografia aplicando métodos decorativos que haviam 

dado grandes resultados no teatro.  Elementos visuais 

puros conferiam um acento especial à ação que 

enquadravam.  Robert Wiene compreendera que, o que 

pudera ser eficazmente explorado na cena teatral, 

melhor o seria no écran67.  

 Outra obra-de-arte que nos apresenta, através de seus 

grandes planos, uma cenografia simbólica é A Paixão de 

Joana D‟Arc (1928), realização francesa do diretor 

dinamarquês Carl T. Dreyer.  Com argumento do francês 

Joseph Delteil, com interpretações de Silvain, Schutz, 

                                                         
67 Tela do cinema, neste caso.  
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Dalleu, Artaud e a antológica de Maria Falconetti como 

Santa Joana. 

A cenografia do cinema nessa época era de alto nível 

artístico, desempenhando papel de relevo no resultado 

das películas. 

Serguei Mikhailovitch Eisenstein foi um dos diretores 

mais importantes da história do cinema. Estudou 

engenharia na Escola de Engenharia de Petrogrado. 

Além de desenhar, pintava e trabalhava como 

cenógrafo nas produções teatrais entre 1921 e 1922. 

Como cenógrafo e figurinista, Serguei Eisenstein realizou 

Precipice, Sua Majestade a fome, Macbeth, Fedra, etc... 

Seu conhecimento profundo de cenografia fez com que 

sua obra como diretor cinematográfico alcançasse uma 

unidade perfeita entre a cenografia e a mensagem da 

direção. Entre suas obras mais célebres encontra-se O 

Encouraçado Potemkin. 

O cinema americano, nessa época, desponta como 

um dos favoritos do público. Ainda que estivesse distante 

do cinema europeu enquanto concepção artística, 

despontava como poderosa indústria, que já contava 

com ídolos como Mary Pickford, Charles Chaplin, 

Douglas Fairbanks, Gloria Swanson e  Rodolfo Valentino. 

 

As companhias produtoras, como a Cecil B. De Mille 

Productions, entraram numa nova fase de produção 

cenográfica. Fundada pelo diretor Cecil Blount de Mille68, 

cineasta que usaria sempre uma cenografia grandiosa 

nas suas películas de maior êxito: Os Dez Mandamentos, 

O Sinal da Cruz, Sansão e Dalila, O Maior Espetáculo da 

Terra, entre outras.  

Muitas das suas produções aconteceram já sob a 

égide da Paramount Pictures, que juntamente com a 

Warner, Columbia, Universal e principalmente a Metro 

Goldywn Mayer, foram grandes investidores em 

cenografia.  

A Metro tornou-se uma das empresas mais atentas 

para com a cenografia, colocando-a como uma das 

suas características básicas.  O estilo estaria sempre 

inclinado para o realismo e naturalismo, mas não 

deixaria de excursionar pelo simbolismo e pela fantasia. 

Um exemplo disso é a primeira versão de O Mágico de 

Oz, com a inesquecível Judy Garland, então uma 

menina de 13 anos.  

Dois artistas que desenvolveram e criaram uma 

linguagem para o cinema de cenografias e figurinos 

                                                         
68 Nascido em Ashfield, Massachusetts no ano de 1881 e falecido em 

1959, em Hollywood. 
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foram o cenógrafo-diretor de arte Cedric Gibbons e o 

figurinista Gilbert Adrian. 

Durante a ascensão dessa Companhia produtora (que 

a partir de outubro de 1924 passa a se chamar Metro 

Goldwyn Mayer), eles lançam o filme He Who Gets 

Slapped estrelado por Norma Shearer, John Gilbert e Lon 

Chaney. Cedric Gibbons emprega a cor sob a 

colocação técnica do preto e branco com a estilização 

da iluminação. A Metro torna-se a companhia com a 

maior constelação de estrelas do cinema americano. 

Contava desde de Ramon Navarro, John Gilbert e John 

Barrymore até as grandes atrações que se tornaram 

Greta Garbo, Norma Shearer, Joan Crawford, Rosalind 

Russel, Jean Harlow, Myrna Loy, Clark Gable e Robert 

Taylor. 

Entre os trabalhos memoráveis produzidos por Cedric 

Gíbbons podemos citar cenografias como as dos filmes 

Terra dos Deuses, com Louise Rainier e Paul Muni, Anna 

Karenina, com Greta Garbo e Frederic March e a 

esplêndida reconstituição de Maria Antonieta, que 

apresentou Norma Shearer no auge de sua aristocrática 

beleza e em grande interpretação. Os figurinos usados 

no filme foram expostos na década de 1980 em 

exposição de enorme êxito, organizada por Diana 

Vreeland69, no Metropolitan Museum of Art, New York. 

No cinema francês destacaram-se, entre outros, 

nomes como os de Christian Berard e Marcel Escofier.  Do 

primeiro, A Bela e a Fera, célebre filme de Jean 

Cocteau, que figurou sempre entre os principais 

trabalhos de Berard. Quanto ao segundo, Marcel 

Escofier, um dos mais importantes figurinistas de época 

desta segunda metade do século XX, realizou inúmeros 

trabalhos como, por exemplo, A Princesa de Cleves, 

onde reconstituiu primorosamente a corte dos Valois. O 

elenco do espetáculo era composto por Marina Vlady, 

Jean Marais, Lea Padovani e Jean Sorel. 

O cinema inglês, por sua vez, tornou-se um dos mais 

importantes quanto à reconstituição de época.  As 

produções de Laurence Olivier, Hamlet, Ricardo III e 

outras tiveram os estúdios de Pinewood como centro de 

trabalho e cenógrafos do porte de Oliver Messel e Sir 

Cecil Beaton. 

Cecil Beaton, além de fotógrafo, era um doa maiores 

cenógrafos-figurinistas do século XX, que criou um estilo 

próprio. Nasceu em Londres em 14 de janeiro de 1904, 

oriundo de uma família de abastados negociantes que 

                                                         
69 Foi a célebre editora de moda da Harper‟s Bazar e da Vogue.  
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possuía admiração pelo teatro.  Sua carreira começa 

cedo, tornando-se um apreciadíssimo cenógrafo e 

figurinista do teatro. Realizou inúmeros trabalhos para 

teatro, ópera e balé. O Leque de Lady Windermere foi 

um dos seus grandes êxitos no teatro, bem como os 

cenários e figurinos de muitos balés como Aparições, em 

1936, com Margot Fonteyn e Roberto Helpmann; Camille, 

com Anton Dollin como partner de Dame Alicia Markova 

(1946), para o Ballet des Champs Elisées; Deveres de 

Férias, em 1949, para o New York City Ballet. Faz ainda 

inúmeras produções como As Iluminações de 1950, ou 

Marguerite and Armand,  para Margot Fonteyn e Rudolf 

Nureyev, em 1963. 

Torna-se o fotógrafo predileto da Família Real Inglesa e 

é enviado pela Vogue, ainda muito jovem, para 

fotografar “stars” de Hollywood como Norma Shearer, 

Carole Lombard, Marion Davis Joan Crawford e Janet 

Gaynor. Amigo desde então de Greta Garbo, dela 

realizaria fotografias maravilhosas na década de 1950, 

captando toda a beleza ainda enorme da legendária 

atriz. Em 1941, inicia sua carreira como cenógrafo-

figurinista de cinema, no filme estrelado por Wendy Hiller, 

Major Barbara, baseado na peça de George Bernard 

Shaw, dirigido por Gabriel Pascal.  

Seguem-se muitos outros trabalhos para o cinema 

como Luar Perigoso, O Jovem Mr. Pitt, dirigido por Carol 

Reed com Robert Donat e Robert Morley, e os mais 

importantes como O Marido Ideal, de Oscar Wilde, 

suntuosa produção de Alexandre Korda, dirigido por ele 

próprio, com Paulette Godard, Michael Wilding e Diana 

Wynyard; Anna Karerina, direção de Julien Duvivier, com 

uma patética e frágil Vivien Leigh, exibindo toda sua 

beleza nos figurinos extremamente bonitos; Gigi, com 

Maurice Chevalier e Leslie Caron sob a direção de 

Vincent Minelli e, finalmente, o filme que lhe daria o 

Oscar, My Fair Lady, dirigido por George Cukor, com 

Audrey Hepburn, Rex Harrison e Gladys Cooper. 

A cenografia do cinema parte para a ficção científica 

e nos últimos anos produções milionárias apresentam 

efeitos cada vez mais impressionantes70. 

Também a cenografia de locação trabalhada no 

próprio local, aproveitando o espaço, a construção dos 

estúdios, tornando tudo adequado à interpretação do 

ambiente ou local solicitado pelo argumento. 
                                                         
70 O Prof. Campello não teve tempo de ver a cenografia digital que 

é empregada hoje no cinema. Os resultados são surpreendentes - a 

“animação” digital destes espaços é espantosa e os meios de 

reconstituição históricos, tão admirados pelo Professor, são 

impressionantes. O único problema é que, de tão perfeito, tudo se 

torna frio e distante do trabalho do ator, o que faz com que estes 

filmes sejam grandes produções desprovidas de maiores 

significados.  
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Como última forma de expressão, surgida nos anos 

anteriores à Segunda Grande Guerra, a Televisão 

começa a oferecer um campo de experiências sempre 

renovadas com uma linguagem muito aproximada a do 

cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71-Cenário em exterior, de Yakima Kanut para Bem Hur, 

produção da MGM em 1959.   

 

 



 156 

 
Figura 72- Cenário de Cedric Gibbons e figurino de Gilbert Adrian 

paraMaria Antonieta, MGM, 1938, direção de W.S.Van Dyke. 

 

 

 

 

 
Figura 73- Figurino de Gilbert Adrian para Norma Shearer em Maria 

Antonieta. Stand da exposição Hollywood Costume, organizada por 

Diana Vreeland, no Metropolitan Museum de Nova York.  
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QUARENTA ANOS DE CENOGRAFIA MUNDIAL: 1935 a 1975 

 

O período compreendido entre 1935 e 1975 foi pleno 

de realizações cenográficas em todo o mundo. A 

cenografia mais do que nunca era uma arte em 

constante movimento. Além da expansão dos cenários -  

que atinge o teatro, o cinema, as performances, os 

happenings, os circuitos comerciais, as festas -  temos a 

expansão da forma de registro de todos esses trabalhos. 

A documentação sobre cenografia no mundo teatral 

nunca tinha sido tão abundante. 

O fazer cenográfico contemporâneo caracteriza-se 

por uma extraordinária diversidade de estilos, ora 

complementares, ora contraditórias. Muitas das raízes 

desses trabalhos estão no resgate que as novas 

gerações de cenógrafos atuais fizeram de Christian 

Berard (1902-1949), Frantz Mertz, Caspar Neher, Gordon 

Craig e também do diretor Erwin Piscator. 

Através das concepções, acompanhamos as mais 

diferentes tendências.  Encontram-se, de repente, 

motivos de maior riqueza de detalhes, como em George 

Wakhevitch, em Cecil Beaton ou em Eugene Berman 

(1893-1966).  Ou então a cena fica despojada, o espaço 

cênico torna-se um palco à espera do gesto e da 

palavra. 

Estilos e formas de expressão dependem da formação 

e do engajamento de quem os executa, independente 

da nomenclatura que passam a receber suas criações - 

construtivismo monumental, funcionalismo aéreo, 

realismo selecionador, surrealismo ilustrativo ou 

simbolismo abstrato. A era é própria ao confronto, ao 

desafio, ao questionamento.  

A fonte básica de inspiração deste teatro podem ser 

obras da literatura teatral, líricas ou coreográficas.  A 

diversidade é muito ampla e acolhe um repertório 

totalmente heterogêneo – desde as peças comerciais, 

cuja ação se passa invariavelmente num "gabinete71" 

até os grandes clássicos, passando pelo teatro do 

absurdo72.  

Às vezes um único elemento cênico é colocado 

diante de uma rotunda negra. Uma árvore seca ou 

cadeiras em grande quantidade, como na célebre 

peça de Ionesco As cadeiras, que são usadas no intuito 

                                                         
71 Cenário representando uma sala ou um quarto, em estilo 

naturalista. 
72 O Prof. Campello complementou com a seguinte frase: “e pelo 

Teatro da Angústia, que esvazia o palco, deixando o ator expressar 

naquele despojamento o desespero do homem”.  
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de visualmente apresentar uma metáfora: são 

personagens e cenografia ao mesmo tempo.   

A cenografia dos grandes shows é montada no Folies 

Bergère, no Lido, no Cassino de Paris, no Radio City Music 

Hall, na Broadway e nos Cassinos do Rio de Janeiro e 

Buenos Aires – ao mesmo tempo em que Brecht lança e 

exercita seu teatro épico.  

O novo teatro político caminha ao lado de produções 

dadas apenas ao divertimento. De maneira geral, a 

cenografia teatral recria o passado, desenvolve suas 

necessidades presentes e ainda procura novos meios de 

expressão para os espetáculos improvisados e para a 

criação coletiva.  

Torna-se o teatro uma forma de expressão que servirá 

aos mais diferentes caminhos, desde a difusão cultural 

ao comício político, ou ao simples entretenimento, sem o 

menor engajamento com qualquer traço de mensagem 

cultural.  

Os últimos decênios foram ricos em estruturas novas, 

em dramas que aboliram as convenções estabelecidas. 

Alguns cenógrafos continuam criando trabalhos apenas 

para um gênero de repertório, mas a maioria trabalha 

para repertórios mais ecléticos, devendo adaptar-se às 

necessidades das suas peças. 

O célebre cenógrafo Theo Otto, cujos trabalhos para 

peças de Goethe, Shakespeare, Giraudoux, Brecht, 

Durrenmatt e outros autores obtiveram grande êxito, faz 

uma declaração nestes termos: "Quando projeto um 

cenário considero que devo esquecer tudo o que fiz 

anteriormente". 

Todo autor protesta contra as formas estabelecidas. Se 

o cenógrafo possui um estilo muito definido, e o 

emprega sempre, fatalmente cairá no maneirismo.  Ele 

não deverá cingir-se permanentemente a todos os 

princípios e, sim, empregar os fundamentais, procurando 

sempre inovar. 

Pela variedade da cenografia, nestes quarenta anos, 

constatamos a multiplicidade das linhas de direção 

cênica. Que afinidade existe entre os estilos de direção 

de Vilar, Felsenstein, Wieland Wagner, Elia Kazan, Peter 

Brook, Grotovski, Planchon, Visconti ou Vitor Garcia?  

Cada um apresentou uma maneira de olhar o mundo, 

de descobrir e mostrar, a sua maneira, como instaurar o 

universo cênico insuflando-lhe vida. 

Não se compreenderá a multiplicidade das linhas, das 

concepções cenográficas, senão analisando a 

evolução das outras artes. O cenário participa da 
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arquitetura e da escultura, na medida em que a 

estrutura cênica passa a ser concebida plasticamente.  

O teatro /cenografia interage com a pintura quando 

usa figurações gráficas e coloridas e as oferece ao 

espectador.  A iluminação teatral interage com a pintura 

dando vida, ao longo do espetáculo, às linhas, formas e 

aos tons que inicialmente não tinham significado algum.  

A interação do teatro com a escultura já é mais difícil 

de exemplificar e acontecer, dada a dimensão do 

espaço cênico. Mas podem-se citar cenários dos 

escultores Wotruba para o Teatro Popular de Arte, ou de 

Calder. 

Na concepção de Wotruba para Édipo Rei, os blocos 

monumentais criam no palco o universo da tragédia 

antiga. É uma concepção construtivista, realizada em 

material tubular que recria o clássico, mas transmite, ao 

mesmo tempo, uma atmosfera do pavor dos tempos da 

era atômica.  

Em determinadas ocasiões, o artista plástico poderá 

contribuir com a cenografia, como no caso de Antoni 

Clovó e o coreógrafo Roland Petit. O resultado do 

trabalho deles nas produções do Ballet des Champs 

Elysées, no pós-guerra, foi excelente. Muitas outras 

experiências poderiam ser relatadas, como as de Nicolas 

Schofer. Ele faz de suas esculturas-móbiles, parceiros de 

dança, partners dos bailarinos de Maurice Béjart, na 

cenografia de C.Y.S.P. - Estudos rítmicos73.   

Todas essas conquistas trouxeram à cenografia 

possibilidades criativas cada vez maiores. Dentro desse 

período – 1935-1975 - vimos surgir fases importantes de 

experiências de Louis Jouvet ou Jean Louis Barrault, com 

a colaboração de Christian Berard. No seu projeto para 

A Escola das Mulheres, os cenários se transformavam em 

sucessivos movimentos. Outros resultados marcantes 

incluem a cenografia de Don Juan, A Louca (de Chaillot) 

e ainda outros.  

Christian Berard (nascido em Paris em 1902 e falecido 

na mesma cidade em 1949) foi um dos grandes 

colaboradores de Jean Cocteau no cinema com 

cenografias que se tornaram antológicas como as de A 

Bela e a Fera ou A Águia de Duas Cabeças. 

Para estudar a evolução e as tendências da 

cenografia teatral a partir dos anos anteriores à Segunda 

Guerra, até a metade da década de 1970, é necessário 

levar em consideração as situações políticas e 

econômicas da época. 

 

                                                         
73

 Este é o nome de uma coreografia de Béjart. 
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A história da cenografia mostra sua dependência em 

relação às ideologias e aos regimes e sistemas políticos. 

Durante o regime nazista na Alemanha, começa a se 

criar um estilo que se torna oficial, preso a uma linha 

monumental, influenciando a cenografia do teatro e do 

cinema daquele país. Após a guerra, os cenógrafos 

alemães voltam-se para o expressionismo dos anos vinte.  

Nos países da cortina de ferro, um luxo de verismo 

naturalista torna-se comum sobre a maior parte dos 

palcos, tornando-se um prolongamento do stalinismo.  

Mas a reação começa em certos países e vemos a 

Tchecoslováquia e a Polônia ocuparem posição de 

vanguarda, contribuindo para a renovação da 

cenografia de hoje. Os cenógrafos desses países 

redescobrem a riqueza das experiências cênicas de 

Meyerhold, de Tairov, de Vakhtangov. Redescobertas 

que se tornam fontes inesgotáveis de inspiração para 

seus trabalhos.  
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Figura 74- Cenário concebido com movimento por C. Berard para 

Escola de Mulheres de Molière. 

 

 

 

 
Figura 75- Segunda etapa do cenário de Christian Berard para 

Escola de Mulheres. 
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CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS 

 

A extrema diversidade dos espetáculos 

contemporâneos prende-se, em sua maioria, a um 

resultado final. Uma produção teatral subvencionada 

possui condições de oferecer realizações cenográficas 

sob o mais completo esquema de facilidades para um 

dos melhores resultados artísticos e técnicos.  

Em outras ocasiões, o cenógrafo se vê com pequeno 

capital. Seu espírito de invenção recebe um desafio e 

parte para obter resultados os mais artísticos possíveis 

dentro das restrições econômicas da produção. Assim, 

sob as diferentes situações econômicas, conjuntos de 

comunidades artísticas têm apresentado marcantes 

trabalhos de cenografia, como o Bread and Puppet 

Theatre, o Berliner Ensemble e o Piccolo Teatro de 

Milano. 

O processo das novas conquistas, da continuidade do 

desenvolvimento, coloca a cenografia em uma posição 

menos favorável, mais presa ao movimento artístico e à 

situação política e econômica de cada país. A 

diversidade em todos os níveis de criação cenográfica 

encontra-se de há muito tempo ligada cada vez menos 

à geografia. 

Na obra de Denis Bablet As Revoluções Cênicas do 

Século XX encontramos esse fato muito bem definido.  

Certos países parecem pontos particularmente 

favoráveis à criação cenográfica: neles brotam novos 

caminhos cenográficos, embora não tenham tradição.  

Pensando na cenografia polonesa, por exemplo, 

podemos dizer que se criou ali uma escola de 

cenografia teatral. O movimento de renovação difunde 

cada vez mais as experiências cenográficas, o que leva 

à criação de parcerias entre cenógrafos de países 

geograficamente distantes.  

As duas primeiras quadrienais de cenografia de Praga 

– 1967 e 1971 - demonstraram essa situação, pois 

constatou-se a transformação e a evolução da 

utilização do espaço cênico, de forma  completamente 

original. 

Um dos mais importantes cenógrafos revelados pela 

Quadrienal de Praga, em 1967, foi o jovem brasileiro 

Flávio Império, que apresentava a originalidade de um 

trabalho altamente marcante, utilizando a cena aberta 

e o teatro de arena.  A quadrienal de 1971 revela um 

outro cenógrafo brasileiro que soube assimilar as lições 

de Svoboda, expandindo sua própria personalidade 
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formada no rigor arquitetural e de pureza formal: Hélio 

Eichbauer. 

Efetuam-se experiências aqui e ali, procurando nos 

campos de ação o emprego de várias influências que 

nada têm a haver com as fronteiras políticas das nações. 

Desapareceram as restrições impostas por princípios pré-

estabelecidos e assim a cenografia de hoje usa todos os 

meios de expressão que sirvam à solicitação do 

espetáculo. Reutilizam-se as conquistas do passado 

através da aplicação dos recursos técnicos de hoje. 

Tudo voltado à funcionalidade da cenografia.  

Desenvolveu-se também, a partir de 1945, uma forma 

de trabalho que se poderia chamar coletivo: o 

cenógrafo trabalha em completa união com o diretor; 

ou é o próprio diretor que cria a cenografia do 

espetáculo que dirige. Esse fato é mais raro, o do diretor-

cenógrafo, e os exemplos mais célebres são Wieland 

Wagner, neto de Richard Wagner que, a partir de 1951 

cria o "novo Bayreuth", revolucionando o Festival de 

Bayreuth com o emprego das possibilidades oferecidas 

pelas técnicas novas. Outros exemplos são Peter Brook, 

Visconti, Swinarski (1929-1975), Szajna e Franco Zefirelli. 

 

Quanto ao trabalho do cenógrafo unido 

estreitamente ao do diretor, formaram-se duplas como 

Pirchan-Jessner, Berard-Jouvet, Pronoszko-Schiller e 

Neher-Brecht. Principalmente, a partir de 1945, o estreito 

relacionamento do trabalho de ambos, cenógrafo-

diretor, torna-se cada vez mais comum. Duplas como as 

de Vilar-Gischia, Planchon-Allio, Felsenstein-Heinrich, 

Selner-Nertz, Kazan-Mielziner, Krejca-Svoboda, marcam 

profundamente o teatro de hoje. Estas uniões não são 

apenas funcionais, elas contribuem à totalidade do 

espetáculo.   

O cenógrafo tornou-se, juntamente com o autor e o 

diretor, um co-autor do espetáculo e tornou-se difícil 

distinguir em um espetáculo o que se deve ao diretor e o 

que se deve ao cenógrafo. O cenógrafo tornou-se 

responsável por aquilo que Josef Svoboda chamava de 

a direção plástica do espetáculo. A cenografia se 

integrou de forma plena ao conjunto audiovisual da 

representação e esse fenômeno tem se acentuado 

cada vez mais nos últimos anos. 

O espaço cênico passou a ser interpretado de muitas 

maneiras. O trabalho de criação cenográfica passa pelo 

estímulo à inteligência e sensibilidade do público, que 
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poderá exercer sua imaginação criadora.  O espectador 

passa a ter uma nova percepção da ação dramática. 

A cenografia do teatro moderno está concebida, na 

maioria dos casos, com arte aparentemente sem 

continuidade, em composições dentro de um ciclorama.  

Essa concepção explica a grande quantidade de 

cenografias compostas com o emprego deste dispositivo 

cênico.  Com várias formas em uma estrutura única, o 

cenário assim concebido permite ao espaço interpretar 

as diferentes fases da representação. 

O emprego da luz na cenografia atual encontra-se 

indissoluvelmente ligado ao da projeção. As últimas 

décadas viram acontecer nesse campo experiências 

particularmente ricas. Se antes era um complemento da 

cenografia, a iluminação hoje a dinamiza e enriquece, 

além de ampliar os efeitos dos figurinos. Com azuis à 

Chagall projetados, Wieland Wagner criou em Bayreuth 

O Jardim Encantado de Parsifal. Svoboda cria com 

projeções a cenografia de Pellèas et Mélisande, 

marcando as projeções com o tempo musical, sugerindo 

assim um universo fluido e dinâmico. 

O papel dos materiais não tradicionais empregados 

pela cenografia - folhas de metal, tela de arame, 

espelhos artificiais, borracha sintética, fórmica, fibra de 

vidro – torna-se o mais importante na evolução geral das 

artes do nosso tempo. O cenógrafo não emprega estes 

materiais  apenas na construção do cenário: tira partido 

de suas qualidades de leveza, solidez, ou maneabilidade 

e explora suas qualidades acústicas. 

A apresentação de uma coletânea dos trabalhos de 

Josef Svoboda na Bienal de São Paulo, de 1961, causou 

enorme impacto aos espectadores. Constituindo-se em 

um trabalho de enorme força de expressão a cenografia 

atual - e futura - é de inestimável valor. 

 

JOSEF SVOBODA 

Josef Svoboda nasceu em Caslav, cidade situada a 83 

quilômetros de Praga, no dia 10 de maio de 1920.  

Voltando-se para a pintura desde cedo, começa a 

desenhar aos cinco anos de idade. Svoboda pensara 

inicialmente em se tornar pintor. Aos quatorze anos, 

começa a pintar a óleo.  Apaixona-se pela pintura, 

resolvendo abraçá-la.  Em conflito com seu pai, dono de 

uma marcenaria, homem que não considerava a pintura 

como uma profissão (não obstante sua cultura, pois 

possuía uma biblioteca onde existiam inúmeras obras de 

história e se formara em Viena), Svoboda termina por 

trabalhar, durante dois anos, na firma da sua família.  No 
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fim desse período ele conclui que não deseja seguir a 

profissão do seu pai, e com a aprovação deste, segue 

para Praga, onde se matricula na Escola de Artes 

Aplicadas.   

Durante cinco anos, ele segue os cursos onde 

aprende a criar projetos para móveis, decorações e 

esculturas em madeira. Organiza exposições.  

Continuando a pintar, descobre o cubismo, os artistas da 

Escola de Paris, Braque e principalmente Picasso.  

Termina seu curso na Escola de Artes Aplicadas, sem 

poder continuar seus estudos de arquitetura: as escolas 

superiores encontravam-se fechadas pelos nazistas 

invasores do país.  Torna-se professor da escola que 

acabara de deixar, mas permanece pouco tempo nesse 

posto, pois se envolve com uma nova atividade onde se 

conjugam harmoniosamente todos os conhecimentos e 

praticas por ele adquiridos: o teatro. 

Seu primeiro trabalho de cenografia para o teatro, 

Hadrian Zrimsu, apresenta ao cenógrafo o problema de 

escolher um sistema de cenografia, pois a ação passa-se 

em vários planos. 

Junto à sua atividade e a seus conhecimentos de 

pintura e arquitetura, ele aumenta cada vez mais sua 

cultura teatral lendo não apenas obras teóricas sobre o 

teatro, mas um número incalculável de peças.  Mais 

tarde se juntará a F. Urba e J. Karnet, ambos 

dramaturgos do teatro de Burian, centro de vanguarda 

na Tchecoslováquia no entre-guerras, para fundar um 

grupo teatral, conseguindo instalar-se no subsolo do 

Museu Smetana, próximo ao Teatro Nacional.  Os meios 

financeiros eram provenientes do que conseguiam 

ganhar com outros trabalhos, como no seu caso que, 

decorando casas, obtinha lucros destinados ao Grupo. 

A primeira realização do Novy Souber foi Emédacle de 

Holdérlin, sob a direção de Jiri Karnet. Esse cenário, que 

apresenta uma rampa no espaço cênico, parece flutuar, 

pois seus apoios estão de tal maneira resolvidos, que não 

são perceptíveis. 

Na segunda realização, A Noiva de August Strindberg, 

sob a direção de Ivan Weiss, Svoboda cria os cenários e 

os figurinos. Sua carreira caminha em direção a um 

plano de alta importância: mais que um criador, será um 

renovador.  Em 1951 é nomeado oficialmente chefe da 

cenografia e diretor do Teatro Nacional de Praga. 

Denis Bablet diz que “uma das grandes qualidades de 

Svoboda, homem de teatro, encontra-se, sem dúvida, 

na sua faculdade de se desdobrar: de um lado ele se 

doa inteiramente à sua atividade criadora com uma 
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paixão que junta o instinto e a inteligência, sendo o 

simples espectador de suas próprias realizações, disposto 

ao entusiasmo e ao uso de termos mais elogiosos com os 

quais demonstra não orgulho, mas simplesmente, a 

felicidade de estar de acordo consigo, diante daquilo 

que esperara conseguir e que contemplava o trabalho 

como prova concreta dos seus projetos e desejos 

artísticos. De um outro lado, ele sabe ser o espectador 

crítico que tira partido dos erros cometidos, 

reconhecendo seus danos e aproveitando-os para os 

corrigir e progredir uma busca que não pretende senão 

tirar partido das aquisições da arte e da técnica para 

adaptar a linguagem cênica às preocupações e à visão 

do homem de hoje". 

A importância da sua obra para a cenografia 

aumenta na medida em que continua sua demanda por 

novas formas de expressão cênica.  Suas realizações a 

partir do seu primeiro trabalho contam-se em número 

impressionante. Há alguns anos, somavam trezentas e 

cinqüenta cenografias com figurinos. Exposições em 

todo o mundo, citando apenas algumas: Pavilhão 

Tchecoslovaco na Exposição Internacional de Bruxelas 

em 1958; Moscou, 1959; Turim, 1961; Montreal e Praga, 

1963; São Paulo, 1961; Londres, 1967; Paris, 1968; Nápoles, 

1963; Veneza, 1965; Budapeste, 1968;  Florença, 1970 

entre outras. 

Alguns dos seus trabalhos mais célebres: Núpcias de 

Ouro, de P. Hanus; A Balada dos Rebeldes; Don Giovanni 

de Mozart; O Muro do Diabo de  Smetana; George 

Dandin, de Molière; Romeu e Julieta de Prokofielf; As 

Alegres Comadres de Windsor, de Shakespeare; Os 

Inimigos de Gorki; As Três Irmãs, O Rei Usurpador, A Casa 

dos Mortos, O Navio Fantasma, A Morte do Caixeiro 

Viajante, Drahomira e Seus Filhos, Édipo de  Sofócles, 

Rapsódia Azul de George Gershwin, Tosca de Verdi, A 

Flauta Mágica de Mozart. 

Prêmios e distinções: Prêmio do Estado, Praga, 1954; 

Membro Emérito do Teatro Nacional, Praga – 1958; 

Medalha de ouro pela Lanterna Mágica;  Exposição de 

Bruxelas 1958; Grande Prêmio da Bienal de São Paulo, 

para a cenografia, 1961; Doutor Honoris Causa, Royal 

College of Art, Londres – 1969, etc. .  
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Figura 76- Cenário de George Wakhevitch para Electra. 
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A CENOGRAFIA NO BRASIL74  

                                                         
74 É com grande interesse que observo a cenografia nacional desde 

os nossos tempos mais remotos. Não se deve, em primeiro lugar, 

dispensar o que já havia aqui no nosso país antes da chegada dos 

portugueses. A Terra Brasilis já contava, então, com o que o teatro 

possui de mais significante: o ritual. Este esteve sempre presente na 

nossa cultura pré-civilização e pré-colonização. 

Passamos o século XX buscando a unidade da cena, ou seja, a 

perfeita integração entre os elementos que compõem o fazer 

teatral. A busca não era exclusividade do nosso Eduardo Victorino, 

mas, principalmente, de grandes figuras que ganhariam reputação 

mundial - entre elas, Stanislavski, Gordon Craig e Meyerhold.  

Pois aqui, mesmo antes da chegada dos que nos ensinaram a 

falar a última flor do Lácio, já havia teatro. O nosso ritual era 

composto de dança; invocação de entidades da natureza, os seres 

míticos, para a cura, a libertação de um mal ou mesmo para a 

preparação de guerras (já que os Terra-Brasiliensis não eram tão 

calmos assim e lutavam entre si); música, usada nas mais diversas 

situações, inclusive cantos e evocações; iluminação, pois 

determinados rituais eram realizados ao ar livre, ou em ambientes 

fechados, realizados por pajés, xamãs e demais atores participantes 

- a tribo inteira.  

Havia também um espaço cênico. Ou as cerimônias seriam 

realizadas onde? Pode-se discordar de que havia um espaço 

cênico propriamente dito, mas um espaço ritual, com certeza. Mas 

se o espaço teatral é um espaço onde o rito é trabalhado para que 

haja a catarse, (coletiva, de preferência) quem poderia dizer que o 

espaço onde os rituais eram feitos no intuito de se atingir um objetivo 

mágico não era sagrado? E o espaço teatral não é um terreno 

sagrado? 

Mero jogo de palavras? 

Um antigo costume dos indígenas de algumas aldeias, 

especialmente os da região onde hoje se encontra a cidade de São 

Paulo, era receber o visitante anunciado, ou esperado, chorando 

(chegar sem ser anunciado não deveria ser muito agradável, pois 

sabemos que nossos ancestrais nem sempre eram amigáveis). 

Explicando melhor: para começar, se alguém fosse visitar uma 

tribo, passaria por um caminho enfeitado com ramagens e flores até 

chegar à aldeia.  As índias dirigiam-se chorando até o convidado, 

para mostrar a sua grande alegria em recebê-lo. O choro era uma 

mostra de emoção, evidentemente.  

 

                                                                                                                                   

Ao chegar ao Brasil, José de Anchieta encontra estes hábitos 

bem estabelecidos.  

O fazer teatral foi uma boa opção de Anchieta no trabalho de 

catequização dos indígenas. Claro que o teatro conhecido pelo 

jesuíta era o de origem vicentina, português, de raízes medievais, 

uma espécie de teatro processional, que encontrou um campo fértil 

por aqui!  

Os convidados chegavam de vários lugares para ver a peça. 

Depois de conduzidos pela trilha enfeitada de flores e ramagens, 

chegavam a um pátio, onde o “público” era devidamente 

acomodado. As índias não participavam das encenações, e as 

figuras femininas nas cenas eram representadas por homens 

trajados como mulheres.   

O espetáculo era falado em pelo menos três idiomas: tupi, 

português e espanhol, para agradar aos diversos tipos que acorriam 

às apresentações.  

Durante o espetáculo, a variedade era grande – havia 

verdadeiras danças de coro, música e encenação. O espaço 

cênico, como vimos, já começava a caminho da aldeia, onde se 

iniciava a trilha que levaria o visitante até a tribo. A cenografia era o 

próprio percurso e as flores colocadas ao longo dele. 

A área de encenação escolhida por Anchieta ficava na frente 

da casa principal (dificilmente se poderia chamar a uma daquelas 

malocas de casas, no conceito atual). O chão era trabalhado para 

que houvesse uma elevação e os demônios pudessem sair de trás 

dela, dando a impressão de que vinham das profundezas.  

Mas não era apenas a cenografia que estava presente. 

Habilmente, Anchieta escolhia trajes dos próprios indígenas, de 

entidades locais adoradas pelos nativos, para ser as roupas dos três 

demônios que faziam um rebuliço na peça Auto de São Lourenço, 

por exemplo. Não preciso ir além e descortinar quais eram as roupas 

que os santos da peça vestiam... Isso mesmo, eram as roupas dos 

portugueses, roupas européias, batizadas com o sangue cristão. Por 

isso, por este batismo, é que todos os indígenas deveriam ansiar.  

Como prova de que a festa era dionisíaca, sabe-se que era, 

servidas comidas depois do espetáculo - moralizante, é claro, mas 

muito animado. E poderiam ocorrer danças envolvendo todo o 

público.   

É claro que se tratava de um espetáculo teatral, quase um Teatro 

Oficina às avessas, no final das contas. 
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O trabalho da interpretação do espaço cênico 

atingindo um bom nível de criação e originalidade, 

procurando integrar a pesquisa cenográfica com a 

direção cênica, colaborando para o todo do 

espetáculo como se realizava na Europa, inicia-se no 

Brasil através de Tomás Santa Rosa Junior. Através da sua 

atuação junto ao grupo Os Comediantes, do qual foi um 

dos fundadores, ele inicia o movimento de renovação 

da cenografia do teatro nacional.  

                                                                                                                                   

Existem outras evidências de que houve teatro no país, mas falta 

um bom estudo que determine qual o tipo de material usado nas 

apresentações em termos de cenários e figurinos.  

Novas evidências do uso de cenários e figurinos em montagens 

brasileiras vêm do século XIX. O Teatro São José, localizado no que é 

hoje a Praça João Mendes foi, de acordo com Ricardo Gumbleton 

Daunt, “inaugurado em 04 de setembro de 1864, com um 

espetáculo de gala, estando presente o Dr. Francisco Inácio 

Marcondes Homem de Melo, então Presidente da província, (...) Do 

programa de inauguração constava a peça Túnica de Néssus, 

drama em quatro atos do acadêmico do 5º ano, Sizenando Nabuco 

de Araújo (...) e uma comédia em um ato, de costumes 

acadêmicos, do segundanista Luiz Guimarães Júnior,(...). O pano de 

boca e vistas com cenário, nomeadamente aquela que representa 

o atelier de um pintor, foram trabalhos de João Caetano Ribeiro”.  

Como se vê, a atividade cenográfica continuava por aqui no 

século XIX. Mas muitos outros questionamentos me interessam, como 

por exemplo, o quê usavam os poetas da Inconfidência nas suas 

apresentações teatrais? O quê traziam as companhias itinerantes, 

que vinham até nós, a respeito de cenografia e figurinos? Como é 

que Martins Penna tratava seus cenários e resolvia a famosa cena 

do guarda roupa em O Noviço?  

Quis apenas fazer esta introdução bem humorada ao texto do 

Prof. Campello, que vai declarar glória eterna ao nosso primeiro 

cenógrafo de importância, Santa Rosa. Fica  a promessa de, nos 

próximos anos, responder às questões que ora proponho.  

 

Antes da atuação de Santa Rosa a cenografia 

brasileira praticamente não existia.  As grandes 

companhias de ópera, as visitas da Comédie-Française, 

as apresentações de grupos como o próprio Balé Russo 

de Diaghilev apresentavam cenografias dos mais 

importantes cenógrafos trazendo o que de melhor se 

fazia na Europa. Eram apresentações para um público 

restrito e não deixavam nenhum traço marcante de 

influência na nossa cenografia, não estimulando 

nenhuma reação significativa. 

Barsante descreve como poderia ser definida nossa 

cenografia: "Mero pano de fundo, pois a ambientação 

se fazia com telões pintados, mobiliário „gentilmente 

cedido pelo comercio local‟, acessórios sem qualquer 

função, além de tornar o palco mais enfeitado”. 

(BARSANTE, 1962: 35) 

Poucas companhias cuidavam com maior atenção 

da cenografia.  Em 1930, Procópio Ferreira realizou uma 

temporada com maior apuro, encomendando cenários 

a um jovem artista plástico: Lula Cardoso Ayres.  

Apaixonando-se pela cenografia, Lula procurou 

encontrar uma forma de interpretar o espaço. Usou para 

a criação dos cenários o estilo que muito o impressionara 

quando, em 1925, estudara a Exposição de Arte 

Decorativa de Paris, que lançava o Art-Déco.   
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A estréia da temporada deu-se com a peça O 

segredo de Próspero, tendo à frente do elenco Procópio 

Ferreira e Regina Maura. Pellegrino Júnior, renomado 

crítico da época que escrevia no jornal O País, 

comentou que  "a cenografia deixou de ser, nessa 

montagem de Procópio, apenas um trabalho de pintores 

de clubes alegóricos75 que se apresentam no carnaval, 

para surgir com outra dimensão" (BARSANTE, 1962: 35). A 

criação cenográfica de Lula Ayres receberia, pela 

primeira vez, uma nota na coluna de jornalismo social de 

Marcos André o diplomata-colunista, que escreve: “Com 

as cores claras, a impressão de limpeza e elegância do 

estilo, a cenografia aparece pela primeira vez como 

uma coisa, além de bonita, chic” (BARSANTE, 1962: 35). 

Além da temporada com Procópio, Lula realizou 

outros trabalhos para companhias de revista. Um deles 

                                                         
75 O Prof. Campello se vale neste texto de algumas referências que 

são, a meu ver, infelizes. Ainda há pouco, isolou um texto de 

Barsante que diz que a cenografia deixava o palco “mais 

enfeitado”. É uma evidente crítica, que esquece as nossas raízes 

festivas e um dos espetáculos que fazemos melhor: o carnaval. Tudo 

depende do contexto. Neste trecho, ele volta à carga dizendo que 

a pintura de cena deixou de ser “um trabalho de clubes alegóricos 

que se apresentavam no carnaval”. Pois bem, talvez valha registrar 

que um destes grupos chamava-se SPAM, Sociedade Pró-Arte 

Moderna. Alguns de seus supostos pintores “alegóricos” eram, entre 

outros fundadores, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Wasth Rodrigues, 

Lasar Segall, Sérgio Milliet e Victor Brecheret. Ah, sim, eles também 

faziam decoração de bailes de carnaval. Esta decoração criada 

por eles está hoje no IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, na 

Universidade de São Paulo.  

foi um quadro da produção de Luiz Peixoto e Marques 

Porto, Vai dar o que falar. A estrela do quadro, cantora 

que começava a fazer sucesso e estrelava na revista, 

era Carmem Miranda.  

Lula Cardoso Ayres não continuou esse trabalho tão 

bem iniciado, para o qual levara uma visão diferente da 

habitual, pois desenvolveu cada vez mais sua carreira de 

pintor, passando a um envolvimento completo com a 

pintura. Tornou-se um dos mais importantes pintores 

brasileiros. Seus quadros estão hoje em acervos dos 

Museus de Arte Moderna de Paris, New York e Tókio, 

entre outros. Viria ainda a realizar algumas raras 

cenografias, sempre com uma visão muito harmoniosa 

do espaço, para o teatro em Pernambuco. 

Apesar de algum sucesso isolado e da atenção que 

uma ou outra companhia dava de forma relativa à 

cenografia, o quadro cenográfico no país permanecia o 

mesmo.   

A Companhia Dulcina-Odilon sempre primou por um 

grande apuro de montagem. Marcante foi sua 

apresentação de A Marquesa de Santos.  Num cenário 

realista de grande acabamento, representando um 

salão do palácio imperial de São Cristóvão, encontrava-

se até um lindo cravo dourado pintado com paisagens e 
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guirlandas, que fora da Imperatriz Dona Leopoldina e ali 

estava por ordem do então Presidente da República, 

Getúlio Vargas.  Não apenas à cenografia, mas ao 

figurino dava Dulcina grande atenção, principalmente à 

pesquisa de época.  Nessa peça, um dos momentos de 

impacto era sua aparição em grande toalete de corte, 

com um vestido de seda branca bordado a ouro, manto 

de veludo verde-escuro, também bordado a ouro, 

partindo das costas sob a cintura alta da moda histórica, 

com adereço de pedras imitando brilhantes e toucado 

com tiara completado por ondeantes plumas brancas. 

Foi no período anterior a 1940 que surgiu o cenógrafo 

Tomás Santa Rosa. Santa Rosa estreou em 1937 com a 

peça de Henrique Pongetti, Uma Loura Oxigenada, 

apresentada por Jayme Costa, sob a direção de 

Eduardo Vieira, no Teatro Rival. 

Ainda em 1937 criou a cenografia de Anne Christie, de 

Eugene O'Neil, para a temporada nacional. Trazia Santa 

Rosa toda uma grande proposta de renovação para a 

cenografia, mas as circunstâncias de trabalho ainda não 

permitiram que ele alçasse vôo. É de Santa Rosa esta 

declaração:  

 

"Há os que concebem o palco como uma vitrine de produtos 

de beleza. Com muito „it‟ e cor-de-rosa, filós e colunas, um 

pouco de luz através da qual se pressinta, no ar, moléculas 

de pó de arroz, tornando o espaço cênico frio e impróprio a 

verdade teatral, (que é) cheia de ativo calor humano" 

(BARSANTE, 1962: 35). 

 

"Um quadro" - segundo declaração sua – “por maior 

que seja não atinge a amplidão de um cenário - sem 

contar o tremendo complemento plástico que é o 

elemento vivo. Além disso, o teatro dirige-se 

simultaneamente a centenas de pessoas, enquanto o 

quadro pode se tornar uma coisa privada do uso de um 

ou de poucos. O teatro se dirige a muitos, e aí está sua 

grande importância social" (BARSANTE, 1962: 35). 

 

"Mais que um simples introdutor de técnicas teatrais 

desconhecidas no país, Santa Rosa foi o dilatador do espaço 

cênico, o criador de mundos materializados em luz e sombra, 

forma e cores. Ele conseguiu excelentes resultados na 

resolução cênica das peças, tanto que, algumas vezes, 

ultrapassou, em arrojo, os outros elementos imprescindíveis à 

montagem de um bom espetáculo" (BARSANTE, 1962: 34).  

 

Seus melhores trabalhos foram fundamentados na sua 

concepção do cenário como complemento.  

 

“A justeza das suas linhas, o discreto sublinhar da ação, 

bastam-lhe para exercer com nobreza sua função. A sua 
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importância é bem maior quando não é ostentatória, 

quando apenas sugere em linhas simples o ambiente no qual 

se desenrolam os sentimentos dos personagens. Santa Rosa 

abriu caminho para outros colegas de profissão e até as 

companhias que conservavam os mesmos repertórios e os 

mesmos vícios de representação procuraram vestir melhor os 

palcos” (BARSANTE, 1962: 36). 

 

Mas o desenvolvimento da carreira de Santa Rosa, 

que se confunde com o da cenografia brasileira, 

começa a se tornar cada vez maior a partir do seu 

trabalho com Os Comediantes. 

 

“Em 1928, estimulado pelo ambiente propicio à criação de 

um teatro renovador de valores, Tomás Santa Rosa, Luiza 

Barreto Leite e Jorge de Castro resolveram fundar Os 

Comediantes, grupo de intenções divorciadas dos propósitos 

de Os Independentes, conjunto que se formara antes, mas 

que não fora para frente. Algo mais na linha do movimento 

de Copeau, Dullin, Baty, Pitoëf e Louis Jouvet. Aliás, foi esta a 

mesma razão do afastamento de seus fundadores, alguns 

anos depois, descontentes com a infiltração de filosofias 

estranhas à inicial. (...) A primeira diretoria oficial do grupo foi 

assim formada: Aníbal Machado, Presidente; Tomás Santa 

Rosa, Diretor Artístico; Brutus Pedreira, Diretor de Produção e 

Carlos Pery, Diretor Financeiro” (BARSANTE, 1962: 39-40). 

 

Santa Rosa, ele próprio, explicou a razão da escolha 

do nome, confessando tê-lo procurado durante dias e 

dias.  "Era preciso que exprimisse o meu real desejo; que 

cada elemento reunisse o conjunto de qualidades 

necessárias para encarar qualquer personagem. Acho 

que foi num dicionário ou revista italiana na qual havia 

um artigo do meu amigo Mário da Silva, que encontrei a 

definição específica, diferenciando ator de 

comediante". 

 

"Durante dois anos, o grupo ensaiou diversas peças que não 

chegaram a ir a cartaz. Jorge de Castro ponderava que 

uma peça em um ato era mais fácil de se montar e deveria 

ser o começo, principalmente se levasse em conta que era 

grande o número de originais estrangeiros nesse estilo e, até 

então pouco valorizados entre nós.  Santa Rosa, que sempre 

lutou pela técnica como sendo a única via capaz de 

exteriorizar os sentimentos, a inteligência e a intuição do ator, 

queria uma escola dramática funcionando paralelamente 

ao teatro, sem o que considerava vôo curto o 

empreendimento que propunha modificações de estrutura. 

O raciocínio estava correto e era compartilhado por todos 

mas a realidade brasileira não o permitia e a solução foi 

lançar uma peça de impacto para o público médio, firmar o 

pé, para, em seguida, criar a escola, os cursos” (BARSANTE, 

1962: 40). 
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Aos poucos, o grande número de peças foi se 

definindo, repassadas pelo crivo crítico, honesto e lúcido 

de Santa Rosa. Em sua opinião a melhor escolha seria 

Pirandello, que melhor marcaria e definiria as intenções 

do grupo.  Possuindo em si o caráter revolucionário, 

Pirandello representava a oportunidade de um exercício 

de interpretação, a seu ver imprescindível a qualquer 

grupo amador que visasse vôos mais altos. 

No dia 15 de janeiro de 1940, no Teatro Ginástico, A 

Verdade de Cada Um  - primeiro fruto da persistência e 

amor de um grupo de abnegados - subia à cena. A 

grande surpresa, depois de terem lotado a casa, foram 

os aplausos demorados para o cenário considerado um 

dos mais bonitos dos últimos anos. 

Uma Mulher e Três Palhaços foi a segunda peça 

montada pelos Comediantes, uma semana depois do 

sucesso de A verdade de cada um, também no Teatro 

Ginástico.  Mas o grande momento de Santa Rosa, que 

significou um enorme avanço para a cenografia 

brasileira, foi a montagem de Vestido de Noiva.   

Passamos outra vez a Cassio Emanuel Barsante e à 

descrição do instante, no qual surge Ziembinsky e faz sua 

entrada no conjunto de Os Comediantes.  Ziembinsky 

trouxe para Os Comediantes a técnica apurada do 

expressionismo polonês, dirigindo espetáculos que, 

acrescidos do sentido funcional do cenário imposto por 

Santa Rosa, pertencem à história do teatro brasileiro. A 

dupla Santa Rosa-Ziembinsky era perfeita "a ponto de 

permitir que Zimba, tal como sonhava Gordon Craig, 

transformasse por vezes os atores em super marionetes. 

Tudo pelo efeito visual, compreensível na „deformação‟ 

profissional de um perfeito cenógrafo. Santa Rosa foi o 

mestre, o criador deste teatro que vemos aí, todo visual, 

todo decalcado nos cenários e nas roupas que, por mais 

despojadas que sejam, tornam-se a tônica dos 

espetáculos. Também nisto era um mestre, no 

despojamento provocado, aquele do qual a gente não 

pode tirar os olhos, justamente por ser tão simples em sua 

incrível sugestão.” (BARSANTE, 1962: 44). 

A montagem de Orfeu, de Jean Cocteau, foi o mais 

notável trabalho para o qual Santa Rosa criou efeitos, 

como o de um espelho que se estraçalhava quando a 

morte o atravessava. Segundo vários depoimentos, foi 

um dos mais belos espetáculos até então vistos no Brasil.  

Mas foi em 1943 que surgiu sua antológica montagem 

de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, para a qual 

criou cenários e figurinos.  
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“Sua estrutura prestava-se para a montagem expressionista 

tão ao gosto de Ziembinsky e a oportunidade para que 

Santa Rosa mostrasse todo os seu talentos cenográfico de 

estilo construtivistas, utilizando praticáveis e 140 efeitos de 

luz”76.   

 

Após um trabalho de ensaios exaustivos exigidos por 

Ziembinsky, e artigos que consideravam o sucesso do 

texto brasileiro, escritos por Manoel Bandeira, Augusto 

Frederico Schimidt e Astrogildo Pereira, estreou-se o 

espetáculo. 

 

"No dia 28 de dezembro de 1943, no Teatro Municipal (Rio de 

Janeiro), as pesadas cortinas de veludo se abriram para 

mostrar a uma platéia ansiosa o tão comentado Vestido de 

Noiva. (...) Santa Rosa dividiu o espaço cênico em dois 

planos e amarrou os três tempos da peça: em cima 

realidade; em baixo, memória e alucinação. A 

fragmentação das cenas e a seqüência não cronológica 

dos fatos foram ligados por esta concepção de espaço e 

tempo ordenando o que poderia ser um caos interpretativo” 

(BARSANTE, 1962: 51).  

 

Além dos cenários, Santa Rosa criou os figurinos e 

auxiliou Ziembinsky na colocação dos spots para os 

efeitos de luz.  

                                                         
76

 Não temos a referência usada pelo Prof. Campello. 

A partir deste momento, as companhias teatrais 

começaram a dar mais atenção a todo o conjunto da 

mise-en-scène. Madame Henriette Risner Morineau, com 

sua importante companhia apresenta produções com 

cenografias de muita propriedade e beleza, como 

trabalhos de cenários e figurinos de Gilberto Trampowsky 

e outros cenógrafos. 

Durante os anos seguintes, Santa Rosa continua sua 

trajetória de precursor com trabalhos sempre numa 

direção de vanguarda, numa linha de permanente 

inovação.  Produções como as dos cenários e figurinos 

de Pelèas e Mélissande com direção de Ziembinsky. 

Sobre esse trabalho Alfredo Mesquita escreveu: 

"realização perfeita cheia de imaginação, de bom gosto 

e poesia”.  

Santa Rosa realizou muitos outros trabalhos para Os 

Comediantes, até o último, feito para a peça que 

encerraria a carreira do grupo: A Rainha Morta.  A crítica 

diz: "Os cenários e figurinos de Santa Rosa transmitem um 

clima de magia e encantamento".  Mas a critica que 

ficou famosa foi a de Pascoal Carlos Magno:  

“Os cenários de Santa Rosa são admiráveis. De uma beleza 

tranqüila. Sugerem ambientes, toda uma época de 

guerreiros e conquistas, de ereção de catedrais góticas e 

descobertas de mundo com um mínimo de elementos 
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decorativos, como uma coluna, um vitral, uma rosácea 

gigantesca.  No terceiro ato há um rolo de filó que desce 

soprado pelo vento como a presença de uma cascata, que 

se harmoniza bem com o fundo em curvas baixas e a árvore 

descabelada, a esquerda baixa.  Santa Rosa foi mais longe 

na sua distribuição harmoniosa de beleza, desenhando os 

figurinos que a modista Sra. Nieta produziu nos menores 

detalhes. (...) Como são belos, ricos e simples esses trajes!  

Raras vezes no teatro brasileiro houve tamanho respeito na 

reprodução de uma época através de indumentária, 

seguindo os figurinos de um autentico artista, como nesse 

espetáculo” (BARSANTE, 1962: 61) 

 

Nieta Junqueira, a modista mais completa que o 

teatro nacional possuiu até hoje, realizava sempre um 

trabalho de nível internacional, importando material do 

exterior para a execução dos trajes aos quais imprimia 

um corte esplêndido. Entre muitos dos seus trabalhos 

célebres figuram os trajes para a temporada de Dulcina 

com César e Cleópatra: a longa capa de veludo bordô 

usada por Odilon e as roupas da Rainha com os 

magníficos adereços usados por Dulcina. 

Santa Rosa colaborou durante muitos anos com o 

Teatro Experimental do Negro, fundado em 1944 e 

continuou seu caminho revolucionário produzindo para 

outras companhias de teatro, ou para realizações oficiais 

e particulares de óperas e bailados. 

Em 1952 foi criada a Companhia Dramática Nacional, 

para a qual Santa Rosa realizaria muitos trabalhos, 

contando entre esses com cenários para peças de 

Nelson Rodrigues como A Falecida e Senhora dos 

Afogados.  Em 1955, aos vinte de maio, O Guarani foi 

apresentado, estrelando a Temporada Lírica Oficial, 

contando com cenários e figurinos de Santa Rosa. Essa 

apresentação marca uma época de renovação da 

mise-en-scène operística, com conceitos até então 

invioláveis no Brasil. Além do arrojo, do cenário, 

descartado do supérfluo e dos preciosismos do século 

XIX, pela primeira vez numa ópera foram apresentados 

os Índios sem o artificialismo da malha cor da pele. Outra 

inovação foi colocar o coro no poço da orquestra.  O 

cenário para o III ato, A Taba dos Aimorés, foi aplaudido 

em cena aberta. 

Muitos foram seus cenários para balés, tendo estreado 

nessa arte com Apollon Mussagete, de Strawinski, 

produção do American Ballet, em 1941.  Para óperas de 

Mozart, ele cria um impressionante Don Giovanni em 

preto e branco, ficando os cenários e figurinos de Cosi 

fan tutte entre seus mais importantes e belos trabalhos. 
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Cosi fan tutte estreou no Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, em 29 de julho de 1955. 

O êxito desse trabalho foi enorme. Assistimos à 

apresentação de 1955 e a representação no início da 

década de 1960 com cantores do Teatro Wiesebaden 

da Alemanha. Toda a síntese e estrutura da cenografia, 

cujo movimento de planos surgiam se encaixando, a 

beleza dos adereços cênicos e o maravilhoso colorido 

faziam daquele trabalho um verdadeiro momento 

extasiante, pleno de inovação. O cenário nos mais 

variados tons de verde e marfim, com os figurinos 

concebidos num degradê que partia do mauve, 

passando pelo lilás e toda uma variedade dessas 

nuances indo até o violeta, contrastando com as 

perucas cinza prata e seus laços de veludo preto ao 

estilo do século XVIII.  

Poucos meses antes da sua morte ocorrida a 29 de 

novembro de 1956, ele apresentou o que foi 

considerada, na época, uma das mais arrojadas 

montagens do Municipal: a cenografia para O Barbeiro 

de Sevilha.  

 

"Nunca a platéia carioca tinha tido a oportunidade de 

presenciar tamanha engenhosidade sem fechar as cortinas. 

Em poucos minutos os cenários se transformavam, 

surpreendendo os espectadores"77.  

 

O Barbeiro de Sevilha foi apresentado na noite de 31 

de julho de 1956, contando com um elenco de grandes 

cantores tendo a frente Giulietta Simionato, como Rosina 

e Ferruccio Tagliavini como o Conde de Almoviva. 

Santa Rosa fez seus dois últimos trabalhos para A 

Médium de Menotti e Maria Egipcíaca, de Ottorino 

Respiaghi. A Médium subiu à cena no dia 13 de 

novembro de 1956, e Maria Egipcíaca no dia 21 do 

mesmo mês. 

A atuação de Santa Rosa vem unir-se às de 

cenógrafos que surgem com talento e formação 

cultural, colocando-os no caminho da afirmação de 

uma cenografia brasileira. 

Martim Gonçalves, cenógrafo pernambucano de 

enorme talento, cria os cenários de Desejo, que estreara 

em 17 de junho de 1946, tendo no elenco Olga Navarro, 

Ziembinsky, Graça Melo e marcando a estréia de Jardel 

Filho.   

Martim Gonçalves torna-se um dos importantes 

cenógrafos dessa vanguarda e entre outros troféus 

ganha o prêmio “Garcia Lorca” pela cenografia e 

                                                         
77

 Não temos a referência usada pelo Prof. Campello. 
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figurino de Bodas de Sangue, peça apresentada por 

Dulcina de Moraes em 1947. À atividade de cenógrafo 

Martim Gonçalves une-se a de diretor, mestre e 

organizador de cursos, vindo depois a realizar importante 

trabalho na Universidade da Bahia em Salvador, 

imprimindo a toda sua obra seu grande talento criador e 

sua cultura teatral. 

Toda uma trajetória da cenografia nacional se inicia 

nessa fase do teatro brasileiro, recebendo contribuições 

preciosas. Vários cenógrafos chegam ao Brasil. Entre 

eles, Gianni Ratto, que fora convidado por Sandro 

Polônio e Maria Della Costa para colaborar com a 

programação do seu então recém construído Teatro 

Maria Della Costa. Gianni Ratto, cenógrafo italiano, um 

dos fundadores do Piccolo Teatro di Milano, entre seus 

trabalhos contava com inúmeras realizações no Scala 

de Milão.  Por sete anos, Gianni criou cenários e figurinos 

naquele célebre teatro.   

Sua estréia no Brasil deu-se com a cenografia de O 

Canto da Cotovia, peça de Jean Anouilh, com Maria 

Della Costa interpretando Joana D'Arc, cenários dos 

mais belos vistos até hoje no Brasil. Todo em planos e 

numa gama de cinzas, iluminava-se no final do 

espetáculo, na coroação do rei na catedral, 

apresentando enormes e fulgurantes vitrais. 

A partir do início da década de 1950, Gianni Ratto 

passa a colaborar e a exercer influência sobre a 

cenografia brasileira. Seus cenários para óperas, balés, 

seus trabalhos de diretor conjugados com cenografia e 

figurinos significam modelos de cenografia perfeita. 

Sempre sob uma linha de completo equilíbrio de estilo, 

forma, cor e iluminação. 
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O TEATRO BRASILEIRO DE COMÉDIA - 194878 

 

Em prédio adaptado para um teatro, com uma 

platéia de 365 lugares e um palco com muita 

profundidade e pouca altura, com uma coluna que 

significava um desafio para os cenógrafos, inaugurou-se 

o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, no dia 11 de 

outubro de 1948. Naquela noite, Henriette Morineau 

interpretou em francês  A Voz Humana e, na seqüência 

da noite, o Grupo de Teatro Experimental encenou A 

Mulher do Próximo, de Abílio Pereira de Almeida. 

                                                         
78 Discorrer sobre o trabalho de cenografia do TBC em poucas 

páginas é realmente uma tarefa árdua. Com o envolvimento que o 

Prof. Campello possuía com o grupo, as coisas ficam ainda piores. 

Como o próprio Professor relata, seu primeiro contato com o grupo 

data de sua primeira visita a São Paulo, em 1952. O Prof. Campello 

voltaria a São Paulo, agora como morador, em 1959, ainda no auge 

do TBC, que foi entre 1948 e 1964. Sua memória com relação ao 

trabalho ainda era muito viva. O texto, em principio, parecia 

desconexo, o que procurei suavizar, inserindo poucos elementos de 

transição entre os parágrafos para facilitar a leitura. Ele traz também 

referências muito fortes com relação àqueles que fizeram parte de 

sua história. Por vezes, o Professor não consegue o distanciamento 

crítico necessário neste tipo de trabalho e acaba por se empolgar 

nos relatos, como é o caso dos textos do prof. Clóvis Garcia, de 

Nydia Lícia e do Prof. Miroel Silveira. Não alterei a estrutura dos 

relatos porque entendi a dificuldade do Professor em isolar seus 

melhores trechos - todos os depoentes eram seus amigos pessoais. 

Além disso, ficou difícil a síntese - o TBC era uma constelação de 

estrelas da interpretação, mas, também, de técnicos. O que 

veremos neste trecho do trabalho é apenas um resumo de um 

universo sobre o qual o Professor poderia discorrer por horas.   

A trajetória do TBC caminha a partir dessa estréia para 

um plano de alta profissionalização. Cenógrafos e 

diretores italianos encontram-se à frente nessas primeiras 

realizações, contando com a contribuição de brasileiros 

como Maria Bonomi, Darcy Penteado, Cyro Del Nero, 

Irenio Maia, Hilde Weber, Clovis Graciano, Sophia Lebre 

Assumpção, Carlos Giacchieri, Beatriz Biar, João Maria 

dos Santos e também como cenógrafo Sérgio Cardoso - 

o grande ator que criou a cenografia de O Inventor do 

Cavalo, de Achille Campanille, sob a direção de Luciano 

Salce.  

Uma equipe de cenógrafos italianos viria a se radicar 

no Brasil, trazendo-nos grande contribuição com seus 

conhecimentos e seu domínio completo sobre 

cenografia, iluminação e figurinos. Era um grupo de 

artistas de grande valor e seriedade: Aldo Calvo, 

Bassano Vaccarini, Túlio Costa, Mauro Francini, Gianni 

Ratto. 

Foi sob a regência do industrial italiano Franco 

Zampari, que o TBC floresceu. Espírito voltado para a arte 

e grande admirador do teatro, o empresário dizia 

desejar contribuir para o desenvolvimento teatral, pois 

assim retribuiria ao Brasil a privilegiada situação 

financeira que aqui obtivera.  
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Foram muitos anos de realizações e grandes 

cenografias. Dentre todos os prestigiosos cenógrafos que 

o TBC arregimentou, Aldo Calvo foi um grande 

destaque.  

Calvo foi no TBC supervisor artístico de muitas 

montagens, mas também realizou diversas cenografias, 

entre elas a famosa apresentação de A Dama das 

Camélias, de Alexandre Dumas Filho79.  

A Revista Anhembi, número 13, de dezembro de 1951 

publicou a seguinte crítica sobre a apresentação de A 

Dama das Camélias: 

 

"Antes de tudo assistimos a um grande espetáculo, de um 

gosto, de um luxo, de uma precisão, de uma técnica teatral, 

jamais atingidos pelo teatro nacional. (...) Na nossa opinião, o 

grande vencedor da noite foi Aldo Calvo com alguns traços 

apenas, uma harmonia a um tempo quente e melancólica 

nas cores, conseguiu ele criar um quadro ideal para a peça. 

E esse conhecimento, esse gosto comparável talvez, ao de 

Christian Berard, em quem ele evidentemente se inspirou, 

deu-nos as belíssimas roupas dos homens, as deslumbrantes 

toiletts femininas... Moda sobrecarregada e pesada, mas que 

Aldo Calvo soube estilizar de maneira finíssima". 

 

                                                         
79

 A produção foi feita com tamanho luxo e esplendor, no emprego de materiais e 

contratação de pessoal, que o espetáculo quase faliu o TBC.  

Foi por sugestão de Aldo Calvo que Franco Zampari 

convidou Adolfo Celi (que estava em Buenos Aires) para 

assumir a direção artística do TBC. Mauro Francini foi um 

dos mais presentes na criação de cenografias no tempo 

de maior esplendor do TBC, com trabalhos como Assim é 

se lhe Parece, de Pirandello e muitos outros. Outro 

cenógrafo desta época foi Bassano Vaccarini, que fez 

Antígone, de Sófocles80. Vaccarini criou também parte 

dos figurinos das personagens desta produção, que 

contava com máscaras belíssimas de Darcy Penteado.   

O cenário e os figurinos, as máscaras e interpretações 

causaram grande impressão no público. Sob a direção 

de Adolfo Celi, o elenco contava com nomes como 

Ziembinski, Sérgio Cardoso e Paulo Autran.  

O espetáculo apresentava à platéia uma figura que 

ao entrar em cena usava uma longa túnica de cor 

neutra, com o perfil de uma estátua grega (efeito da 

esplêndida maquiagem de Leontij Tymoszcenko). 

Caminhando sob maravilhosa iluminação, uma atriz 

magnífica, ao começar seu diálogo, envolveu a todos os 

presentes em um impacto de grande emoção com 

imenso talento e a força extraordinária do seu 

magnetismo: a senhora Cacilda Becker! 

                                                         
80

 O Prof. Campello incluía no texto original que esta foi a primeira peça que ele 

viu no TBC, em 1952. Foi também a primeira vez que ele veio a São Paulo.  
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Transcrevemos três depoimentos81 sobre o TBC de 

figuras das mais representativas da cena nacional.  São 

figuras que participaram diretamente da trajetória do 

TBC, quer na cenografia, crítica ou interpretação, como 

é o caso de uma atriz fundadora do Teatro Brasileiro de 

Comédia, Nydia Licia. Pode-se até discordar destes 

julgamentos, mas, em sua maioria, eles são fiéis ao 

significado do TBC para o teatro nacional.   

 

CLÓVIS GARCIA - Cenógrafo e figurinista, depois 

importante crítico teatral e professor da Universidade de 

São Paulo, além de haver ocupado inúmeros cargos de 

relevo artístico administrativo, como se encontra 

registrado no seu depoimento. 

"O TBC foi um estágio importantíssimo, não só para o teatro 

paulista, mas para o teatro brasileiro. Um estágio necessário e 

insubstituível, de atualização em relação ao teatro mundial, 

mas um estágio que teria de ser superado. Em seus dez 

primeiros anos de vida, eu o considerei não só importante, 

como de valor e nível internacionais. 

 

Na fase da dramaturgia brasileira, passei a considerá-lo 

limitado, e a criticar seu aspecto europeizante. Mas até esse 

aspecto era necessário. Primeiro era preciso aprender a 

técnica para, depois, podermos desenvolver um teatro 

                                                         
81

 Acreditamos que estes depoimentos tenham sido dados ao Professor Campello.  

nosso.  Não tínhamos idéia de nada, não conhecíamos a 

importância do encenador, não tínhamos notícia do 

movimento dos encenadores do começo do século. Em 48, 

não sabíamos o que acontecia no resto do mundo. 

 

Na verdade, essa busca de informação começou antes - em 

42, mas diria que tudo que se fez até então fora um ensaio. A 

coisa firmou-se mesmo no TBC. Só com ele é que surgiram a 

eliminação do ponto, a técnica de iluminação, de 

cenografia, tudo. 

 

Fala-se muito que o TBC não deu importância ao autor 

brasileiro.  Que só montou o Abílio. No entanto, eu me 

lembrava de ter visto muitas peças que não eram do Abílio 

no TBC... Fui verificar de 48 a 58, das 71 peças que o TBC 

montou, 20% eram brasileiras. Ora, 20% já é alguma coisa. 

Certo que, hoje, ninguém pensaria mais em montar só um 

quinto de textos nacionais, em um grupo teatral, mas, 

naquela época, era diferente.  E um quinto já significava 

uma boa porcentagem. 

 

Portanto, minha opinião sobre o TBC evoluiu da seguinte 

maneira: primeiro eu o considerei importantíssimo. Em 

seguida passei a criticá-lo e, agora, volto a considerá-lo 

importantíssimo. Meu contato com o TBC começou em 1949, 

quando trabalhei como amador em Noite de 16 de Janeiro, 

o diretor era o Eagling. Essa peça aliás foi a estréia de muita 

gente boa, que hoje está por aí: Paulo Autran, Nydia Licia, 



 181 

Célia Biar, Abílio Pereira de Almeida, Marina Freire, Julio 

Gouveia. Ficou em cartaz só duas semanas. 

 

Depois, sob a direção de Celi, trabalhei em Arsênico e 

Alfazema, estrelado por Cacilda Becker. O espetáculo ficou 

90 dias em cartaz, e isso me desanimou.  Eu tinha outras 

atividades, e não podia ficar 90 dias em cartaz. Foi então 

que desisti, e saí para criar com Evaristo Ribeiro, o G.T.A. - 

Grupo de Teatro Amador - onde começaram muitos atores, 

que mais tarde ficariam famosos, como Ítalo Rossi, Carlos 

Zara e outros. 

 

Lá, eu passei a trabalhar também como cenógrafo. Depois 

em 51, estreei como crítico teatral na revista O Cruzeiro, 

onde fiquei até 58.  Tudo isso, evidentemente, em 

conseqüência de toda essa atividade teatral que começou 

no TBC. O TBC é que me permitiu ser crítico teatral, por sua 

vez, e foi o que me permitiu desempenhar tantas funções 

ligadas ao teatro: Presidente da Associação de Críticos em 

1956 e 1957; Presidente da Comissão Estadual de Teatro, 

depois de Almeida Salles; Diretor do Serviço Nacional do 

Teatro em 1961; Chefe das Comemorações Populares do 1º 

Centenário (na verdade essas comemorações eram 

teatrais); Professor e Diretor da EAD de 1959 a 1964, e Chefe 

do Departamento de Teatro da ECA". 

 

MIROEL SILVEIRA: Teatrólogo, escritor, tradutor, diretor e 

professor da Escola de Comunicação de Artes da USP. 

 

Um grande número daqueles que, durante algum 

tempo, criticaram o TBC acabaram por reconhecer na 

contribuição desse teatro um valor inestimável no 

panorama teatral brasileiro. Definitivamente, Miroel 

Silveira, não está entre esses. Para ele os vinte e cinco 

anos (37 anos em 1985) que se passaram, desde a 

fundação do Teatro Brasileiro de Comédia, só vieram 

confirmar as razões que o levaram a adotar uma visão 

bastante crítica em relação ao trabalho desenvolvido 

pelo extinto grupo teatral. 

 

"A tese que eu defendia era realmente correta. A evolução 

veio mostrar que a proposta do TBC era mesmo muito 

limitada. Essa proposta era uma só: o neo-realismo. E o teatro 

não pode se restringir a uma única proposta estética".   

 

Criticava Miroel o fato de os diretores Italianos vindos 

da Europa, no pós-guerra, permanecerem voltados para 

uma corrente então vigente: o neo -realismo. Limitado 

ou não, o TBC brilhou triunfalmente em seus primeiros 

anos de existência, apresentando ao público e aos 

artistas que dele participaram uma riqueza de recursos 

até então nunca vista no meio teatral brasileiro. Miroel 

aponta as conseqüências desses anos dourados. 
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"Por meio de uma concorrência injusta, que os outros não 

tinham condições de enfrentar, liquidou-se um estilo brasileiro 

de representação que amadurecia. Do que havia até o 

regimento do TBC, sobreviveu apenas o estilo mais vulgar de 

Dercy Gonçalves. Eles não fizeram nada pela Dramaturgia 

Brasileira. Só montaram Abílio Pereira de Almeida e Edgard 

da Rocha Miranda, que era um grã-fino do Rio de Janeiro. 

Fora esses, acho que só Clô Prado. Outros autores nacionais 

só foram montados pelo TBC depois que o teatro de Arena, 

em 1958, fez sucesso com Eles não usam black tie.  E aí já era 

a época do Flávio Rangel, quando o Franco Zampari já não 

tinha mais poder lá dentro.  De 1949 a 1956, são Abílio". 

 

Miroel discorda que o TBC tenha sido introdutor do 

profissionalismo no teatro brasileiro. 

 

"O teatro brasileiro sempre foi profissional. Nunca houve outra 

coisa aqui. Ele só não tinha, como não tem até hoje, o 

dinheiro que o TBC dispunha.  Aliás, uma vez perguntaram ao 

Zampari se o TBC ia pleitear verba junto ao Governo, e o 

Zampari respondeu que não, que o TBC não precisava de 

verba, porque ele o dirigia como dirigia suas empresas.  Ele 

era empresário, que sabia fazer lucro, e não precisava dessas 

coisas. E no entanto, depois o Governo teve que intervir para 

salvar o teatro.  Mas quanto ao profissionalismo, muito antes 

do TBC, Dulcina e Procópio já davam contratos de um ano 

aos atores". 

 

Mas o TBC não teve apenas resultados negativos ou 

fictícios, Miroel reconhece.   

 

"Ele teve uma função extremamente importante, devido às 

circunstâncias sociais e financeiras em que existiu, elevou o 

padrão de produção nacional a um nível internacional. 

Depois do TBC nunca mais se viram encenações mal 

cuidadas. E consagrou, além disso, o elenco de equipe e a 

presença do encenador como criador do espetáculo. Isso, 

realmente não havia antes na cena brasileira”. 

 

Isso, entretanto, não é suficiente para que Miroel 

Silveira veja o Teatro Brasileiro de Comédia com olhos de 

simpatia. Sobre tudo o que ele chama de "o aspecto 

society", o aspecto de grã-finagem do TBC. 

 

"Os atores do TBC não pertenciam à classe teatral. Tinham 

um comportamento elitista. E isso foi uma coisa que sempre 

me revoltou.  Afinal eu sempre me defini como um 

trabalhador, um operário do teatro". 

 

Pessoalmente, Miroel Silveira teve apenas um contato 

com o TBC num concurso de peças, promovido pelo 

teatro, do qual acabou se retirando de modo bastante 

polêmico, e recusando o prêmio que lhe foi conferido. 
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"Eles davam três prêmios. O primeiro era uma importância em 

dinheiro e a encenação da peça. O segundo, e o terceiro 

eram apenas quantias em dinheiro. Então veja só o que eles 

fizeram: aboliram o primeiro prêmio, e decidiram dar três 

segundos prêmios. Ora, o que interessa para um autor é ver 

sua peça encenada, porque aí é que ele vai ver se é ou não 

é dramaturgo, eu recusei o prêmio. Os outros dois premiados 

- Clô Prado e Zé Renato receberam e eu recusei. E ficou por 

isso mesmo. Eles não queriam correr o risco do autor 

nacional". 

 

NYDIA LICIA – Sobre o TBC e sua importância depõe uma 

das mais marcantes figuras. Intérprete de muitos 

sucessos, muito bonita, ou melhor, sempre muito bela, 

Nydia Licia, figura de sociedade que se tornou atriz e 

depois verdadeira mestra de gerações de atores, 

principalmente, através das direções das peças infantis 

do seu bem cuidado e sério teatro, declara: 

 

“Quando o Teatro Brasileiro de Comédia foi inaugurado, a 

classe teatral o definiu como Teatro de Grã-finos, e 

comentou que aquela iniciativa não iria para frente. Motivo 

de comentários por parte de críticos e atores, era o fato de 

todos os componentes do grupo terem pelo menos três 

nomes: Abílio Pereira de Almeida, Marina Freire Franco, Paulo 

Paquet Autran, Madalena Cajado Nicol, Ruy Affonso 

Machado, Célia Gonçalves Biar, João Ernesto Coelho Netto 

e, para não destoar, Nydia Licia Pincherle. Era uma doença 

tão contagiosa que, em sua peça de estréia, Cacilda se 

apresentou como Cacilda Becker Fleury Martins.  

 

Mas isso era o tempo dos amadores... Ao raiar do 

profissionalismo, cada um de nós engoliu um nome e tratou 

de tornar a vida dos  cronistas um pouco mais fácil. Se este 

foi o lado jocoso, houve outro bem mais sério: mesmo no 

tempo de amadores, a seriedade e o amor dedicado ao 

teatro eram profissionais. O TBC nasceu de um sonho de 

Franco Zampari. Seu sonho era construir um teatro para as 

companhias amadoras existentes; para livrá-las das 

dificuldades que o Teatro Municipal e o Teatro Boa Vista 

ofereciam em matéria de horários e dias disponíveis. 

Ensaiava-se meses seguidos para depois se apresentar o 

espetáculo duas ou três vezes. Os grupos existentes eram o 

Grupo de Teatro Experimental, dirigido por Alfredo Mesquita, 

o Grupo de Teatro Universitário, dirigido por Décio de 

Almeida Prado, e Artistas Amadores, dirigido por Madalena 

Nicol. Paralelamente, se apresentava o Grupo de Amadores 

Ingleses, dirigido por Alec Wellington82. 

 

Fundou-se a Sociedade Brasileira de Comédia, sob a 

presidência de Ciccillo Matarazzo, e coube ao G.T.E. 

apresentar, em julho de 1948, o primeiro espetáculo 

ostentando na capa do programa a sigla TBC. Esse 

espetáculo, levado no Teatro Municipal, e cuja renda 

reverteria integralmente para a construção do novo teatro, 

foi À margem da Vida, direção de Alfredo Mesquita, autoria 

                                                         
82

 A referência é aos English Players, que eram drigidos por Pussy Smallbones, 

filha do cônsul inglês em São Paulo, de acordo com Maria Lúcia Pereira.  



 184 

de Tenessee Williams, com cenário de Clóvis Graciano e o 

seguinte elenco: Marina Freire, Abílio Pereira de Almeida, 

Caio Caiuby e Nydia Licia. Já no mês de outubro, graças ao 

dinamismo do Dr. Franco ou Tio Franco, como mais tarde nos 

acostumaríamos carinhosamente a chamá-lo, o TBC abriria 

suas portas ao público - público dos mais refinados - que ali 

foi assistir ao espetáculo de estréia, que contava com Mme. 

Morineau interpretando La Voix Humaine, de Cocteau, em 

francês, na primeira parte, e a nova peça de Abílio, na 

segunda.  

 

Nesta peça aparecia no principal papel feminino aquela 

que se tornaria a personalidade mais importante do nosso 

teatro: Cacilda Becker. Nas peças seguintes, vários grupos de 

amadores se revezaram. Cada um levava sua peça durante 

quinze dias. O segundo espetáculo foi o do Grupo de Teatro 

Universitário. Décio de Almeida Prado nos dirigiu no Baile de 

Ladrões uma das peças mais engraçadas de Jean Anouilh. 

As roupas de época usadas em cena eram autênticas, 

cedidas por senhoras da sociedade que remexeram os baús 

guardados no sótão, o que nos permitiu dar total fidelidade a 

encenação. Terceiro espetáculo: uma reprise de À margem 

da Vida.  A seguir Madalena Nicol dirigiu A Esquina Perigosa, 

de Priestley, na qual ela atuou ao lado de Paulo Autran, Ester 

Guimarães Mindlin, Marta Ekstein, Paulo Cajado e outros. 

 

Uma temporada de Silveira Sampaio deu um outro cunho ao 

TBC. Embora esse fosse também um elenco especial, o seu 

regime era absolutamente profissional. 

 

Alfredo Mesquita deixara o grupo para se dedicar 

exclusivamente à sua Escola de Arte Dramática, que 

ocupava o 2º andar do prédio da Rua Major Diogo. Aldo 

Calvo, um dos maiores cenógrafos italianos e diretor técnico 

do teatro, sugeriu o nome de Adolfo Celi. Celi estava na 

Argentina e prontamente aceitou o convite para dirigir 

artisticamente o teatro.  Era o primeiro passo para a 

profissionalização total. Até aí só tinham contrato Cacilda, 

Madalena e Maurício Barroso.  Um ano depois, o TBC teria 

seu elenco permanente.  A peça de estréia, escolhida por 

Celi, foi Nick-Bar, de William Saroyan. O sucesso foi total.  Foi 

aí que aconteceu um fato que serviu para me reconduzir às 

hostes do TBC. Cacilda, já em estado adiantado de gravidez, 

sentiu-se mal num sábado entre a matinê e a primeira sessão 

da noite. Confusão total! Duas sessões lotadas e todo mundo 

sem saber o que fazer. Às sete e meia me chamaram: „Você 

tem que substituir Cacilda‟.  E eu, com aquela abençoada 

inconsciência da juventude, respondi: „Claro‟.  E fui direto 

para o vestiário procurar um vestido bem vermelho e bem 

decotado para interpretar o papel da Sally, uma pobre e 

romântica prostituta do cais do porto. Celi quase teve um 

chilique: „Como é que você entrará em cena? Você não 

ensaiou o papel!‟ Mas eu já tinha visto a peça várias vezes e 

não tive a menor dúvida: fui entrando no palco.” 

 

Foi a época de ouro do TBC. As montagens eram 

astronômicas. O guarda-roupa caríssimo. Seda pura, 

veludo francês, renda guipir.  Numa ocasião, por não 
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encontrar a fazenda certa para o colete que Ruy Afonso 

iria usar em O Mentiroso, Aldo Calvo escolheu a cor e o 

tecido, e este foi fabricado especialmente pelas 

Indústrias Matarazzo.   

O TBC era a coqueluche de São Paulo. As estréias 

eram o acontecimento social do mês.  Ao lado do 

teatro, havia o bar mais elegante da época: o Nick-Bar, 

onde todas as noites se reuniam grã-finos, intelectuais e 

artistas para cear e para ouvir um jovem pianista recém 

chegado da Itália, que ali tocava até de madrugada.  

Seu nome era Enrico Simonetti.  Enfim, o TBC era um mito 

e criou uma mentalidade nova com seus lados positivos 

e negativos. De positivo havia, principalmente, o 

profissionalismo que nosso teatro tinha alcançado. 

A contribuição do Teatro Brasileiro de Comédia para a 

cenografia foi de muita importância. A maior parte dos 

ilustres cenógrafos convidados, ou vindo especialmente 

para o Brasil destinados àquele trabalho no TBC, 

permaneceu entre nós radicando-se e contribuindo para 

o aperfeiçoamento de muitos dos jovens cenógrafos que 

começavam suas carreiras.   

Júlio Costa foi um dos mais importantes que 

continuava trabalhando e apresentando sempre obras 

de grande teor profissional, sempre lições de técnica, 

materiais, e interpretação corretíssima do texto, da 

direção pela cenografia.  Quase sempre contava com a 

colaboração de Ninette Van Vüchlen - esplêndida 

figurinista de grande talento e sensibilidade.   

Vários cenógrafos começavam a surgir com trabalhos 

para companhias, que se formavam, como a Cia. Nydia 

Licia-Sérgio Cardoso, Teatro de Arena, Teatro Oficina. 

Trabalhos com uma categoria artística e técnica das 

mais apuradas. 

Irenio Maia fez várias criações para a Cia. Nydia Licia- 

Sérgio Cardoso. A inauguração do Teatro Bela Vista foi 

com cenografia e figurinos de A Raposa e as Uvas. Uma 

série de outros trabalhos o consagrau. 

O pintor Carmelio Cruz realiza vários trabalhos nesse 

período que se segue a inauguração do Bela Vista e a 

estréia do Teatro de Arena.  No Rio de Janeiro, 

Pernambuco de Oliveira, Fernando Pamplona, Arlindo 

Rodrigues, Joel de Carvalho, Marcos Flaskman e Hélio 

Eichbauer, continuavam a trajetória da cenografia, que 

começava a contar com artistas de nível cultural cada 

vez mais alto.  

Hélio Eichbauer torna-se assistente de Josef Svoboda e 

passa alguns anos em Praga.  Maria Bonomi, artista 

plástica das mais importantes do Brasil, volta-se para a 
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cenografia e produz para a fase final do TBC cenários e 

figurinos como os de Yerma e outros para outras 

companhias. Um dos seus memoráveis trabalhos foi para 

a peça A Cozinha, apresentada sob a direção de 

Antunes Filho, no Teatro da Aliança Francesa. 

Flávio Phebo surge como um cenógrafo de talento e 

sensibilidade. Cria cenários e figurinos para teatro e 

ópera com um traço de requinte e, em muitas ocasiões, 

desenha e pinta ele próprio motivos que 

complementavam suas cenografias.  

Francisco Giacchieri foi cenógrafo e cenotécnico. 

Dirigiu durante muitos anos a cenotécnica do Teatro 

Municipal de São Paulo até sua morte, infelizmente, 

ocorrida em 1985.  Giacchieri desenvolveu um 

conhecimento da técnica de montagem, 

principalmente do gênero de teatro como o Municipal 

de São Paulo, com o movimento de comando baseado 

nos dos antigos navios de vela. Subida e descida de 

elementos cênicos fixados nos urdimentos com roldanas, 

elevadores vindo do porão e outros truques como 

descrevemos nas antigas cenografias do século XVII e 

XVIII. Muita coisa foi herdada do Teatro Grego. 

Giacchieri estava numa posição ímpar como um dos 

maiores conhecedores desse gênero que ainda existiam 

no Brasil. 

Quanto à cenotécnica, figura das mais ilustres foi a do 

cenotécnico (fundador do TBC) Arquimedes Ribeiro.  Sua 

estreita colaboração com o cenógrafo o colocou como 

um verdadeiro intérprete do pensamento do cenógrafo, 

colaborando com sugestões para soluções técnicas, e, 

dando sempre ao cenário um alto nível de acabamento 

e de perfeição, principalmente, quando a cenografia 

exigia movimento. 

Martim Gonçalves realiza um trabalho muito 

importante através da orientação de cenografia em 

seus cursos e suas direções. Ajuda na fundação do 

departamento de artes cênicas na Universidade da 

Bahia, para onde planejou o teatro com condições 

ideais de espaço e aparelhagem técnica de montagem 

e iluminação.  

Pode-se dizer que a partir dos anos 50 vemos um 

desenvolvimento, um florescimento da cenografia, que 

começara, indiscutivelmente, com a atuação de Santa 

Rosa e se intensificara com o movimento do TBC. 

 Vinda com o conjunto teatral da Sorbonne Les 

Teophiliens, Ded Bourbonais, cenógrafa francesa muito 

importante, apaixona se pelo Brasil e aqui vem a se 
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radicar.  Realiza trabalhos do porte de Britanicus, todo 

um conjunto em preto, branco e vermelho, apresentado 

no Rio de Janeiro, na Maison de France pelos 

Comediens de L'Orangerie. Fez vários outros trabalhos 

aos quais começa a imprimir um traço muito brasileiro, 

usando para a cenografia e figurinos o artesanato 

nordestino ou dos caiçaras do litoral de São Paulo.  

Trabalha com o Teatro Popular do SESI, realizando 

cenários e figurinos para Leonor de Mendonça. Para 

Madalena Nicols  faz um trabalho de cenário e figurinos 

onde emprega o artesanato do caiçara: Macbeth. 

Começando como ator e, depois, passando por vários 

setores do espetáculo, Clóvis Garcia dedica-se à 

cenografia. Tornando-se um cenógrafo com um trabalho 

muito sério, seu traço característico será a síntese do 

estilo nacional. Mesmo em uma cenografia realista, cria 

um cenário fortemente interpretativo através de poucos 

elementos. Estreando com Pantomima Trágica para o 

grupo de Teatro Amador de São Paulo, em setembro de 

1961 - passando por Fora da Barra, de Sutton Vance, por 

Férias de Verão de Mirbeau, ambas em 1952, trabalha 

para a Companhia Amando Couto-Ludy Velloso, em 

outubro do mesmo ano.  

 

Para a Cia. Graça Mello, faz em abril de 1963, Volta 

Mocidade, de Willian Inge.  Trabalha com Nicette Bruno, 

projetando e dirigindo a execução da decoração do 

Teatro Intimo Nicette Bruno e em seguida cria a 

cenografia de Ingênua até Certo Ponto de F. Hryh. Seu 

currículo longo apresenta trabalhos de cenografia para 

A Grande Estiagem de Isaac Gondim Filho, Aconteceu 

às Cinco e Um Quarto, outra vez para a Cia. Amando 

Couto-Ludy Velloso, 1956.  Para a Cia. Nydia Licia-Sergio 

Cardoso, Três Anjos Sem Asas de Albert Hussain. 

Entre os vários cenários para o Teatro Popular do SESI 

(oito deles sob a direção de Osmar Rodrigues Cruz), 

contam-se A Cidade Assassinada, de Antonio Callado, 

1963; Noites Brancas de Dostoiewsky, 1964; Caprichos do 

Amor de Marivaux, 1964; O Avarento, de Molière; 

Manhãs de Sol de Oduvaldo Viana e Intrigas e Amor, de 

Schiller. Faz ainda trabalhos como a reconstituição de 

um teatro grego e os cenários de Antígone, de Sófocles, 

para a Escola de Arte Dramática da ECA/USP. Em 1982, 

realizou o cenário e figurino de Prometeu Libertado 

baseado em Ésquilo, no TECA. 

Alberto D'Aversa escreveu a seguinte crítica sobre um 

dos espetáculos mais belos que Clóvis Garcia desenhou 



 188 

no Teatro do Sesi: "A Sapateira Prodigiosa", de Garcia 

Lorca. 

 

"Ótimo o cenário de Clóvis Garcia, que convidava a construir 

o espetáculo sobre certa diáfana e poética realidade, com 

aquela liberdade de céu no fundo e a luminosidade dos tons 

ambientais. Apropriados os figurinos de Campello Neto que 

compõe uma gama de cores de agradável efeito e 

verdadeiramente bonita a máscara que J.J. Pompeo usa no 

segundo ato e que nos lembra aquela do célebre Brighella 

que se encontra no „Museo del Bucardo‟ de Roma”. 

 

NOVOS VENTOS SOPRAM: O TEATRO DE ARENA 

  

Em fevereiro de 1955, inaugura-se o Teatro de Arena, 

com A Rosa dos Ventos de Claude Spaak. Tradução de 

Esther Mesquita, direção de José Renato e no elenco: 

Raquel Moacyr, Renata Blaustein e Fábio Cardoso. A 

trajetória então iniciada não apresentava nada de 

muito significativo. Contudo, destacava-se a presença 

de Alfredo Mesquita, que assinava "arranjos de cena" e 

figurinos de A Falecida Senhora Sua Mãe, de Georges 

Feydeau e Casal de Velhos, de Octave Mirbeau. 

É a partir de 1961 que o Teatro de Arena começa a se 

tornar um laboratório de pesquisas e realizações 

cenográficas com a estréia de Flavio Império. Esse 

grande artista começa sua vida de cenógrafo, arquiteto 

e artista plástico em um pequeno teatro anexo à 

"Capelinha do Vergueiro", oficialmente conhecida como 

Comunidade Cristo Operário.   

 

FLÁVIO IMPÉRIO 

 

Flávio Império nasceu em 1935, em São Paulo. Formou-

se em arquitetura, dedicando-se à cenografia, sem 

abandonar a pintura. Cultivando-a com uma produção 

tão plena de personalidade e valor, que Império 

ocuparia um importante lugar também na pintura 

brasileira, recebendo de Mário Schenberg a seguinte 

crítica: "Flávio Império ocupa uma posição especial 

entre os pintores pelo seu temperamento satírico, e pela 

sua preocupação política. Ele é indiscutivelmente o 

Daumier da arte brasileira de hoje, potencialmente um 

dos maiores satíricos contemporâneos de todo mundo". 

Mas apesar do seu destaque na pintura, é na 

cenografia que ele exerce a influência de um 

descobridor, de um criador de novas formas. O Teatro de 

Arena é trabalhado por ele com uma concepção tão 

nova e inteligente, que a crítica internacional o 



 189 

consideraria o criador de uma proposta inteiramente 

original para esse gênero de espaço. 

Começa seu trabalho como diretor em uma peça de 

Maria Clara Machado para o Teatro da Comunidade de 

Cristo Operário em 1956.  A partir desse ano, desenvolve 

uma constante atividade teatral. Em 1957, direção e 

cenografia de O Rapto das Cebolinhas e assim 

continuaria, fazendo sempre a cenografia de peças, das 

quais freqüentemente fazia a direção também1.  

Flávio Império ocupou cargo de professor da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, da 

Universidade de São Paulo. Sua opinião sobre a 

cenografia: "É muito mais que um simples para o 

espetáculo, é muito mais. É o momento do 

acontecimento teatral, que inclui a ação dramática, o 

texto, a luz, o som, o movimento e o público". 

Terminamos este breve resumo da obra deste 

renovador da cenografia nacional, transcrevendo uma 

pequena crônica de Maria Thereza Vargas na qual ela 

narra o início da carreira, falando com beleza desse 

grande artista tão prematuramente desaparecido. 

 

 

 

 

"Flávio Império" 

 

"Os primeiros trabalhos de Flávio Império como cenógrafo, 

diretor e figurinista, foram realizados em 1956, num teatrinho 

junto à „Capelinha do Vergueiro‟, oficialmente „Comunidade 

Cristo Operário‟ ou ainda mais especificamente 

„Comunidade de Destinos‟, como era chamada pelo seu 

principal responsável. 

Tratava-se de um núcleo formado no início dos anos 50, na 

Estrada do Vergueiro, e orientado por Frei João Batista 

Pereira dos Santos. Um dos maiores pregadores da Ordem de 

São Domingos que, alguns anos antes, havia abandonado 

sua posição de "mestre" para viver em Marselha, como 

portuário, as primeiras aventuras dos chamados "padres 

operários". Uma vez no Brasil, esse antigo confessor de 

Georges Bernanos instalara-se ali, em torno da Capelinha 

decorada por Volpi e Elizabeth Nobling, tentando uma 

experiência ainda inédita no Brasil.  Não digo que os poucos 

anos de trabalho naquela comunidade tenham de pronto 

sugerido a Flávio Império uma posição peculiar frente ao 

teatro. Mas, sem dúvida ajudaram a clarear ou mesmo 

fortalecer algumas das características bases do seu modo de 

atuar: a não-gratuidade, a disponibilidade perante o grupo 

e, sobretudo, o fazer do trabalho uma expressão de 

caminhos pensados, idos e vividos juntos. 

O palquinho dessas primeiras experiências media mais ou 

menos 4 x 3 metros.  Seus atores e seu público eram 

especiais. Não interessa muito classificá-los. Eram pessoas 

que distavam de nós e da Praça da Sé, muitos e muitos 
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minutos de ônibus, se não me engano o „Vila Brasílio 

Machado‟, tomado em frente ao Fórum, na Praça Clóvis 

Bevilaqua. 

O primeiro espetáculo não foi realizado com adultos, mas, 

sim, com crianças da Biblioteca e Escolinha de Arte, e 

constituía uma espécie de ramificação do trabalho pioneiro 

de Cynira Stocco e Sabá Gervásio. Tratou-se da montagem 

de Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Crianças 

decorando um texto anteriormente preparado era um erro 

evidente. Mas nada dali acontecia em vão. Uma das 

primeiras lições de um trabalho em comum é saber que os 

encontros têm poderes mágicos. É só deixá-los falar. O que 

não teria Flávio Império aprendido com a imaginação 

infantil, nas conversas preparatórias e durante a própria 

montagem?  Lembro-me da cor verde como elemento 

predominante. É que na verdade, a bela menina de tranças, 

seu inimigo pirata, seu tio fantasma, vestido à marinheiro, 

suscitavam nos que tão pouco viam ou sabiam do mar, a 

rica ambientação verde sugerido por aquilo que apenas se 

pressente ou então pela força do que é um sonho. O 

orientador-cenógrafo-figurinista aceitara a sugestão, 

evidentemente. 

Tenho a impressão que, tanto Clara, quanto Martins Pena 

(os nossos „poetas‟ preferidos) e mesmo Jean Anouilh 

(odiado por todos, menos por mim) nada perderam com o 

pouco espaço, com a falta de recursos ou ainda com 

algumas idéias mal delineadas em nossas almas. Muito pelo 

contrário, conheceram elementos novos, mais próximos, mais 

„à mão‟, surgidos de uma situação de fato claramente 

marcante, portanto, no trabalho de criação.  

Com tanta gente em volta e um palco tão pequeno para 

acolher tanta coisa, os objetos teriam que ser adaptados, 

surgindo uma curiosa forma de artesanato que vergava aos 

poucos metros de arame para simbolizar o jardim, através do 

seu gradil, e fazia meia dúzia de bolas de gás se 

transmudarem em canteiros floridos. No "Rapto das 

Cebolinhas" empregava-se muita palha para o espantalho, 

mas ele valorizava em muito, o chapéu verde e os losangos 

preto e branco da roupa. Os girassóis (ainda do Rapto) 

foram trabalhados com pratos de papelão e para se fazer 

entender, o médico não vestia mais o fraque indicado pela 

rubrica (coisa tão distante para aquele público) mas todo de 

branco, com uma cruzinha vermelha no gorro, fazia-se 

preceder de um som de sirene de „Assistência Pública‟. 

Os poucos anos passados no Vergueiro ensinaram ao 

cenógrafo-figurinista-diretor um detalhe importante: nenhum 

homem verdadeiramente de teatro consegue trabalhar fora 

de uma pequena comunidade (embora efêmera devido a 

pobreza dos tempos) mas comunidade e... de destinos, 

certamente.  Se a arte de Flávio Império nasce, até hoje, 

obrigatoriamente do chão do palco, esse chão tem a 

necessidade de ser marcado profundamente por um 

pensamento.  Somente assim ele se sentirá à vontade para 

formar e colorir espaços, fazendo de seu trabalho, a 

complementação de um destino".83 

                                                         
83 Não obtivemos a fonte de onde o Prof. Campello retirou esta 

citação de Maria Thereza Vargas.   
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Figura 77- Cacilda Becker em Antígone, de Sófocles. TBC, São Paulo, 1952. 
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