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RESUMO 

Esta dissertação possui como tema de estudo o papel do ensino de Cenografia na formação do 

professor de Teatro. Nesse sentido, buscou-se apresentar uma análise sobre a proposta de 

formação em Cenografia ofertada pelo Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da 

Cena - CENOTEC aos alunos do curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que, 

utilizando os métodos e as técnicas do estudo de caso, como observação participante, 

entrevistas, questionários e análise de documentos e registros (fotográficos e 

cinematográficos), visou refletir como esse laboratório contribui para a formação do professor 

de Teatro nesta universidade, quais ações pedagógicas desenvolve e quais os desafios 

enfrenta. Para a construção desta análise, a pesquisa dialoga com autores como Pâmela 

Howard (2009) e Mickinney e Butterworth (2009), na discussão sobre Cenografia e suas 

transformações nos séculos XX e XXI, além de Araújo (2005), Freire (2010), Leite (1996), 

Salles (2012) e Alves (2006), no debate sobre ensino de Cenografia e formação de 

professores. Portanto, por meio desta investigação, busca-se difundir e ampliar as discussões 

sobre os aspectos pedagógicos do ensino de Cenografia para além dos aspectos técnicos no 

campo da Pedagogia Teatral. 

Palavras-chave: Ensino de Teatro. Cenografia. Formação docente. CENOTEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This dissertation project has as study subject the role of scenography teaching in the 

formation of the Theatre teacher. In this sense, sought to present an analysis of the training 

proposal in scenography offered by Scenographic Studies and Scene Technologies Laboratory 

- CENOTEC to the students of bachelor's degree in Theatre of the Federal University of Rio 

Grande do Norte – UFRN. This is a qualitative research, using the methods and techniques of 

the case study as participant observation, interviews, questionnaires and analysis of 

documents and records (photographic and cinematographic), that aimed at reflecting how this 

laboratory contributes to the formation of Theatre teacher at this university, which educational 

activities develops and what challenges facing. For the construction of this analysis, the 

research dialogues with authors like Pamela Howard (2009) and Mickinney and Butterworth 

(2009), about the discussion of scenography and its transformations in the twentieth and 

twenty-first centuries, besides Araújo (2005), Freire (2005), Leite (1996), Salles (2012) and 

Alves (2006) in the debate about scenography teaching and teachers training. Therefore, 

through this research, we seek to spread and expand discussions on the pedagogical aspects of 

scenography teaching beyond the technical aspects in the field of Theatre Pedagogy. 

 

Keywords: Theatre Teaching. Scenography. Teacher Training. CENOTEC. 
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 INTRODUÇÃO 

Como o professor de Teatro pode abordar a Cenografia na escola? É possível trabalhar 

conteúdos dessa área de conhecimento artístico de forma envolvente na sala de aula? Estas 

foram as primeiras perguntas que motivaram a elaboração deste projeto e que, no decorrer das 

leituras, reflexões, discussões nas disciplinas do mestrado e, principalmente, no encontro com 

o Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena – CENOTEC, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, se ampliaram e se redimensionaram em outras 

questões. 

O meu desejo por discutir ensino de Teatro, e mais especificamente ensino de 

Cenografia, advém, em primeiro lugar, de um olhar que lanço sobre o meu percurso formativo 

e profissional. Foi na escola que a minha paixão pelo Teatro começou e, sem perceber, foi 

também nesse lugar que dei os primeiros passos ao que futuramente seria a minha profissão. 

Por meio de um projeto educativo em Teatro, desenvolvido pela professora de Artes Cênicas, 

Isabel Dantas, hoje minha companheira de profissão e de instituição, tive a oportunidade de 

vivenciar, como aluna do Ensino Médio, muitos aprendizados, tanto nas aulas de Arte, 

enquanto componente curricular, como nas aulas do Grupo de Teatro Falas e Pantomimas, 

grupo coordenado por essa mesma professora. Experiências que me fizeram descobrir o 

prazer estético ao assistir espetáculos e o interesse por conversar e refletir sobre Teatro, o que, 

por sua vez, influenciou a minha escolha por um curso universitário nesta área. 

Em 2005, ingressei no curso de Licenciatura em Educação Artística, Habilitação  

Artes Cênicas, mobilizada pelo desejo de estudar Teatro e, somente aos poucos, fui me 

identificando com a ideia de ser professora. Neste período, lembro-me de ter vivenciado um 

falso conflito entre ser artista e ser professora, dimensões que, ao meu ver e de meus colegas, 

pareciam distintas, mas, com o tempo, principalmente com a prática profissional, 

demonstraram-se indissociáveis, haja vista que a dimensão pedagógica se alimenta e se 

renova no fazer e pensar artístico e este, por sua vez, para ser ensinado, necessita de modo 

imprescindível da práxis pedagógica. 

  À medida que fui realizando as práticas de ensino do curso e tendo a minha primeira 

experiência como arte-educadora no Arteação, projeto educativo desenvolvido pelo Centro 

Cultural Casa da Ribeira, que acontecia nos escolas estaduais Atheneu Norte-rio-grandense e 

Professor Ulisses de Góis, passei a sentir necessidade de maiores discussões sobre “o que” e 

“como” ensinar Teatro e de maiores reflexões sobre as articulações entre o fazer artístico e 
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pedagógico, o que gerou em mim muitas inquietações que se intensificaram com a 

experiência como docente no Ensino Fundamental pela Prefeitura Municipal de Natal. 

A partir desta experiência, comecei a perceber que eu ainda estava por me constituir 

como professora, que estava apenas no início de uma jornada árdua e prazerosa, permeada de 

desafios de ordem social, econômica, política, cultural, mas de muitos aprendizados que 

também provêm do erro. Foi, portanto, nesse momento, que constatei, definitivamente, que 

entre a minha formação e a prática existiam muitas lacunas e que a superação desses hiatos se 

iniciaria com a reflexão e a tomada de consciência sobre a minha condição, conforme aponta 

Freire (2005) ao nos mostrar que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. 

Nas escolas da rede municipal do Natal, Professora Municipal Zeneide Igino de Moura 

e Professora Emília Ramos, ambas localizadas no bairro de Cidade Nova, zona oeste da 

cidade do Natal, tive a oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes do 1º ao 4º ano 

do Ensino Fundamental que me ensinaram muito e me fizeram perceber a necessidade de 

refletir sobre a minha formação e de ampliar meu repertório de referências teórico- 

metodológicas voltado para o ensino de Teatro, pois as minhas dificuldades se deram desde a 

escolha e organização dos conteúdos a serem ministrados com os estudantes a como abordá-

los de modo envolvente no contexto de diversas precariedades da escola pública.  

Recordo-me de que me sentia segura para lidar com questões referentes à história do 

Teatro, à Dramaturgia, à Atuação, entretanto, não me sentia confiante e nem com repertório 

suficiente para abordar, por exemplo, o estudo dos elementos cenográficos. Isso não significa 

que eu não reconhecesse a importância do figurino, do cenário, da luz, por exemplo, e que não 

os abordasse em sala. Significa dizer que eu não me sentia confortável e segura para ensiná-

los e que, muitas vezes, estes eram abordados de forma conceitual e fragmentada. 

 Assim, percebo que o meu percurso formativo diz muito sobre a minha prática como 

professora. Recebi uma formação acadêmica com ênfase no estudo da atuação e durante anos 

fui atriz de alguns grupos de teatro, logo, a minha visão sobre o ensino de Teatro sempre 

esteve impregnada pelas questões de texto e de atuação teatrais. Além disso, o tempo 

destinado às discussões e práticas sobre os elementos cenográficos no curso de Educação 

Artística, Habilitação Artes Cênicas, foi relativamente curto quando comparado ao currículo 

ofertado hoje pela UFRN na Licenciatura em Teatro, somando-se a isso a falta de acesso a 

publicações e materiais didáticos que me auxiliassem a refletir sobre como abordar esses 

elementos em sala de aula.  
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 Apesar disso, lembro-me de que todas as vezes que abordei o estudo de elementos 

cenográficos, mesmo de forma superficial, os alunos demonstravam bastante interesse. A 

materialidade desses elementos mexia com a imaginação e criatividade deles. Em minhas 

abordagens sobre a sonoplastia, a maquiagem e o figurino, por exemplo, lembro-me de que 

tentava ao máximo recorrer a sensibilização, por via dos sentidos, levando materiais para os 

alunos manipularem e improvisarem para poder introduzir os conceitos, mas tinha dificuldade 

em desenvolvê-los, de criar estratégias para o mergulho no assunto e para auxiliar os alunos a 

pensar sobre a relação desses elementos com o todo da cena. Somado a isso, havia também os 

obstáculos de ordem material da escola e dos alunos. Para a realização de atividades práticas 

com eles, a maior parte do material era financiado por mim, o que acabava ficando um tanto 

dispendioso, mediante o grande número de turmas que eu possuía.  

No contexto do Instituto Federal de Educação Tecnológica, IFRN, onde hoje atuo nos 

cursos de Ensino Médio Integrado aos Cursos Técnicos, os desafios continuam. 

Constantemente estou em contato com a produção de encenações pelos alunos, seja nas 

turmas regulares que possuem duas aulas de Teatro por semana, durante um semestre, ou nos 

grupos artísticos que costumo coordenar, nos quais se mesclam alunos de diversas turmas e, 

mais uma vez, surgem as inquietações. Percebo que tenho feito um esforço para desenvolver 

estratégias para abordar o estudo da Cenografia na sala de aula, entretanto, por vezes, pego-

me dando ênfase às abordagens teóricas e, mais uma vez, questiono-me. Como eu, professora 

de Teatro posso conduzir processos de construção cenográfica? É preciso ser cenógrafa para 

estimular, conduzir processos criativos em Cenografia? Quais conteúdos e habilidades são 

necessários ao professor de Teatro dominar para poder desenvolver projetos educativos que 

levem em consideração todas as dimensões do fazer e pensar teatral? É possível trabalhar o 

corpo no estudo da cenografia? Essas questões apontam mais uma vez para a importância de 

refletir sobre a minha própria formação docente e me fazem perceber que este é um campo 

bastante fértil para a pesquisa e que precisa ser investigado por nós professores e 

pesquisadores de Teatro. 

Considerando que o professor de Teatro tem um papel fundamental na alfabetização 

artística e estética dos seus estudantes, na mediação com os diversos elementos da linguagem 

teatral, compreendendo-se linguagem como “a capacidade humana de articular significados 

coletivos e compartilhá-los, em sistemas arbitrários de representação, que variam de acordo 

com as necessidade e experiências da vida em sociedade, cuja principal razão é a produção de 

sentido” (PCNs, 1997) e que o professor de Teatro exerce importante papel para a ampliação 
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do repertório de seus alunos, facilitando o contato com produções artísticas de diferentes 

épocas e culturas e com produções que, muitas vezes, estão fora dos meios de comunicação de 

massa, acredito que o professor desempenha um papel decisivo no estímulo ou desestímulo ao 

gosto do estudante pela linguagem teatral, pois conforme aponta Desgranges (2003):  

O gosto por uma cultura artística, se constrói desde a infância (...) O prazer de 

assistir espetáculos teatrais advém justamente do domínio da linguagem, que amplia 

o interesse pelo Teatro à proporção que possibilita uma compreensão mais aguda, 

uma percepção cada vez mais apurada das encenações. (DESGRANGES, 2003, 

p.33). 

 Nesse sentido, o dito popular “a gente só ama aquilo que a gente conhece” nos traz 

muita sabedoria e se aplica muito bem ao ensino de Teatro. Como uma criança, adolescente, 

jovem ou adulto poderá gostar ou se permitir apreciar se não lhes forem oferecidas 

oportunidades para entrar em contato, oportunidades de se apropriar de instrumentos que lhe 

permitirão ler, decodificar uma linguagem? Rubem Alves na crônica “Escritores e 

Cozinheiros” aponta de modo interessante a relação entre conhecimento e prazer. 

Nas suas origens sabor e saber são a mesma coisa. O verbo latino “sapare” significa, 

a um tempo, tanto saber quanto sabor. Saber é experimentar o gosto das coisas: 

comê-las. O sábio é aquele que conhece não só com os olhos, mas especialmente 

com a boca. Quem conhece só com os olhos conhece de longe, pois a visão exige 

distância; muito perto a gente não vê nada. Quem conhece com a boca conhece de 

perto, pois só se pode sentir o gosto daquilo que já está dentro do corpo. (RUBEM 

ALVES,1995, p.155-6). 

Nesse sentido, o professor de Teatro tem uma função fundamental na descoberta do 

prazer pelos estudantes em apreciar Teatro. Ao lhes fornecer instrumentos para decodificar a 

linguagem teatral, ao lhes mostrar a diversidade de formas teatrais existentes, o professor 

amplia a visão do estudante, amplifica o seu “paladar”, além de prestar um grande serviço à 

cadeia produtiva do Teatro, auxiliando na formação de futuros espectadores ou apontando 

caminhos para a profissionalização na área. 

 O professor de Teatro também é responsável por auxiliar na formação de cidadãos 

críticos e atentos ao contexto em que estão inseridos. E, considerando que vivemos num 

mundo amplamente espetacularizado, formar espectadores consiste também em estimular 

indivíduos de todas as idades a ocupar o seu lugar, não somente no Teatro, mas no mundo. 

Concordando novamente com Desgranges (2003, p.33), acredito que: 
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A formação do olhar e a aquisição de instrumentos linguísticos capacitam o 

espectador para o diálogo que se estabelece nas salas de espetáculo, além de 

fornecer instrumentos para enfrentar o duelo que se trava no dia a dia. (...) com um 

senso-crítico apurado, esse cidadão-espectador, consumidor-espectador, eleitor-

espectador procura estabelecer novas relações com o entorno e as diferentes 

manifestações espetaculares que buscam retratá-lo. 

Nesse contexto, a alfabetização artística e estética dos estudantes, assim como a 

construção do gosto pela linguagem teatral e o estímulo à construção de um olhar crítico para 

a sociedade do espetáculo, passa pelas escolhas feitas pelo professor de Teatro e, 

principalmente, reflete a formação deste profissional. Portanto, não é difícil imaginar que a 

abordagem dada pelo professor à área de conhecimento Teatro, na escola, pode restringir ou 

ampliar a visão do educando sobre o Teatro.  

Nesse sentido, conforme Araújo (2005), acredito que para o desenvolvimento de uma 

proposta de ensino de Teatro é importante o professor ter em mente que: 

Uma prática educativa não se caracteriza por uma única ação isolada e sim como 

uma ação artística, que articula diversos atos de conhecimento, cujas 

particularidades e competências específicas produzem articulações entre si e com o 

todo da cena, constituindo os instrumentos da intervenção dos sujeitos na construção 

de uma representação teatral e sua poética. (ARAÚJO, 2005, p.58). 

 Por atos de conhecimento, compreenda-se cada uma das áreas do fazer teatral, como 

atuação, dramaturgia, direção, cenário, iluminação, figurino, maquiagem, sonoplastia. Dessa 

forma, considerando que o Teatro é uma arte essencialmente coletiva, o autor acima defende 

que seja dada ao educando a oportunidade de conhecer e experimentar cada uma dessas áreas, 

valorizando suas especificidades, mas sem perder de vista a sua articulação com o todo para a 

produção de sentindo na obra teatral. Diante disto, mais uma vez pergunto: é possível ensinar 

Teatro a partir do ponto de vista do cenógrafo, do figurinista, por exemplo? Como?  E, antes 

disso, o que o professor precisa saber dominar para ensinar a partir das perspectivas 

anteriormente citadas? 

Estas perguntas parecem óbvias, entretanto, a sua formulação revela um contexto. No 

Brasil, no campo do ensino de Teatro, ainda são poucos os estudos realizados a partir da 

perspectiva do cenógrafo, do figurinista, do maquiador, do iluminador, do sonoplasta, entre 

outros elementos da composição teatral, como demonstra Araújo (2005): 
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A importância que a arte do ator apresenta para o conjunto da produção de 

conhecimentos acerca da representação teatral produziu, como efeito colateral, um 

direcionamento da produção teórico metodológica em ensino de Teatro voltada 

predominantemente para aspectos ligados ao trabalho do ator. O que resultou numa 

notável escassez de produções que também dialoguem com outros aspectos da 

representação teatral como, por exemplo, o ensino da direção/encenação, da 

cenografia, da iluminação, da sonoplastia, do figurino, da dramaturgia, da 

maquiagem, entre outros... (ARAÚJO, 2005, p.61). 

É válido salientar, no entanto, que o fato de existirem poucas publicações no Brasil 

que enfatizem os aspectos pedagógicos dos elementos da cena, como figurino, maquiagem, 

iluminação, entre outros, não significa que propostas não estejam sendo formuladas ou 

praticadas, mas simplesmente pode significar que, por algum motivo, pesquisas e experiências 

nesse campo ainda não foram publicizadas.  

Sendo assim, nesse contexto de inquietações, reflexões e busca por práticas 

sistematizadas de ensino de Cenografia, encontrei o trabalho desenvolvido pelo CENOTEC, 

que há quase 10 anos vem se dedicando a pensar o ensino de Cenografia na formação do 

professor de Teatro do Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN.  

Criado em 2007, com objetivo de atender às demandas de ensino de Cenografia da 

Licenciatura em Teatro, o laboratório, atualmente, vem desenvolvendo diversas práticas 

pedagógicas em ensino de Cenografia em diversos componentes curriculares. Além desta 

atuação, o laboratório desenvolve outras ações por meio do Programa Brasileiro de Iniciação 

à Docência, PIBID-TEATRO- UFRN, que articula estudantes do curso e professores da rede 

pública de ensino da Cidade do Natal e defende a ampliação do ensino de Teatro nas escolas 

com a inserção das diversas áreas que compõem o fazer e pensar teatral. 

Diante deste caso que, a meu ver, é bastante representativo para discussão sobre a 

problemática da inserção dos conteúdos da Cenografia na escola, vi no estudo desse 

laboratório, além da possibilidade de conhecer e refletir sobre estratégias construídas e em 

construção, para o ensino de Teatro com ênfase no estudo da Cenografia, a possibilidade de 

contribuir com o campo da pedagogia teatral, o que me fez escolher como tema para esta 

pesquisa o papel do ensino de Cenografia na formação do professor de Teatro.  

Para tanto, busco refletir como o CENOTEC vem contribuindo para a formação do 

professor de Teatro habilitado pela UFRN, quais ações pedagógicas vem desenvolvendo para 

a construção de uma proposta de ensino de Cenografia, quais aspectos incidem sobre a 
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formação do professor de Teatro. Deste modo, esta dissertação analisa a contribuição do 

CENOTEC para o ensino de Cenografia na formação de professores de Teatro, no curso de 

Licenciatura em Teatro da UFRN. Para tanto, contextualiza a inserção deste laboratório na 

formação em Teatro ofertada UFRN e suas articulações externas em nível regional, nacional e 

internacional; identifica e reflete sobre as principais concepções educativas desenvolvidas 

pelo CENOTEC e, por fim, analisa três estratégias pedagógicas construídas por esse 

laboratório no componente curricular CENOTEC II – Figurino. 

Parto do pressuposto que a criação desse laboratório vem impactando a formação do 

professor de Teatro formado pela UFRN e vem contribuindo para a ampliação do debate 

sobre ensino de Cenografia, colaborando para a construção de um novo paradigma de ensino 

de Teatro, no qual todas as áreas são consideradas importantes e abordadas pelo professor em 

sua prática docente. 

    Ao realizar o levantamento de produções acadêmicas em bancos de dissertações e 

teses das principais universidades brasileiras e em portais e revistas científicas das Artes 

Cênicas publicadas no Brasil, para identificar o estado da arte do meu objeto de investigação, 

encontrei pesquisas que vêm discutindo aspectos artísticos, históricos, analíticos e conceituais 

da linguagem cenográfica e algumas centradas na formação e prática do cenógrafo, entretanto, 

não identifiquei publicações referentes propriamente ao ensino de Cenografia na formação do 

professor de Teatro, o que, a meu ver, aponta que este é um tema que merece ser explorado. 

Neste sentido, esta pesquisa é importante para difundir e ampliar o debate sobre o 

ensino de Cenografia, uma vez que essa área de conhecimento é componente essencial da 

linguagem teatral, logo, deve estar também presente na escola e, antes disso, fazer parte na 

formação do professor de Teatro. 

 Ao investigar uma abordagem de formação em Cenografia, esta pesquisa traz à tona 

reflexões sobre o ato de ensinar Teatro a partir de diferentes perspectivas, como a do 

cenógrafo, do figurinista, do maquiador, do iluminador, áreas de conhecimento que 

historicamente têm sido tratadas como apenas técnicas.  

Deste modo, este trabalho justifica-se pela necessidade de enfatizar práticas de ensino 

de Cenografia que privilegiem aspectos pedagógicos para além dos aspectos estritamente 

técnicos que envolvem o fazer cenográfico na formação do professor de Teatro, contribuindo, 

assim, para a difusão e produção de propostas pedagógicas com esse fim e gerando 
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contribuições para a diversificação de produções teórico-metodológicas no campo da 

pedagogia teatral. 

Partindo do princípio de pesquisa como construção de conhecimento, como 

interpretação da realidade vivida, este trabalho apresenta-se como uma investigação de 

natureza qualitativa, uma vez que aborda o universo das concepções, valores e práticas 

pedagógicas e envolve um estudo com ênfase em processos e significados que não são 

examinados, nem medidos rigorosamente, em termos de quantidade, volume, intensidade ou 

frequência, conforme apontam Denzin e Lincoln (2006). 

Para a consecução dos objetivos deste trabalho, delineei um caminho teórico e prático 

que encontra afinidades com o estudo de caso, por entender que essa estratégia metodológica 

atende de forma mais adequada aos propósitos desta investigação devido às seguintes 

características: o aprofundamento em um caso específico, a relevância do contexto, o caráter 

interpretativo constante e a triangulação das fontes de informação.  

Neste contexto, compreendo o estudo de caso como “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos” e ainda “uma 

estratégia adequada para responder a questões do tipo “como” e “por que”, desde que 

focalizem acontecimentos contemporâneos e não exijam controle sobre eventos 

comportamentais”.  Yin (2001). 

Deste modo, pretendo investigar um caso de formação em Cenografia no contexto de 

um curso de Licenciatura em Teatro, buscando compreender questões do tipo: Como este 

laboratório contribui para a formação de professores de Teatro?  Quais aspectos incidem sobre 

essa formação? Como e por que colabora para a construção de uma proposta de educação que 

leve em consideração todos os elementos do fazer e pensar teatral? Como e por que incentiva 

os professores em formação a lidar com a inserção dos conteúdos de Cenografia na sala de 

aula? Discussão que, a meu ver, é muito pertinente ao ensino de Teatro na atualidade, 

conforme aponta Araújo (2005). 

Numa perspectiva contemporânea de Educação, na qual a adoção de referenciais 

multiculturais e a pluralidade de referências teórico metodológicas são a tônica para 

o desenvolvimento de parâmetros curriculares, torna-se necessário e urgente, o 

desenvolvimento de propostas de ensino de Teatro capazes de desenvolver as 
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habilidades e competências necessárias ao exercício de cada um dos vários campos 

de atuação no Teatro (ARAÚJO, 2005, p.59). 

Ao analisar a formação em Cenografia promovida pelo CENOTEC, viso, portanto, me 

aprofundar num caso representativo para o ensino de Teatro, considerando que esse 

laboratório tem um papel fundamental na formação oferecida pelo curso de Licenciatura em 

Teatro da UFRN e é um dos poucos locais de produção e compartilhamento de conhecimento 

teórico-metodológicos em Cenografia na cidade do Natal/RN. Para tanto, construo uma 

análise a partir de registros advindos da observação participante na sala de aula, das 

concepções dos professores envolvidos com a formação em Cenografia, das percepções dos 

estudantes e do estudo dos documentos e registros fotográficos e cinematográficos. 

Diante disto, é sabido que esta pesquisa pressupõe um carácter interpretativo 

constante, um papel ativo e aberto para transformações por parte da pesquisadora, pois, 

conforme aponta Yin (2001) e Gil (2009), à medida que se avança na compreensão do caso, 

através de entrevistas, análise de documentos, novas observações, o investigador vai 

reformulando as questões temáticas iniciais. Estas modificações assentam, assim, numa 

abordagem progressiva de construção de conhecimento.  

Já a triangulação aparece como um conceito comum e importante na metodologia 

qualitativa e de estudos de caso.  Yin (2005) e Gil (2009) apresentam a triangulação como 

uma estratégia de validação, na medida em que torna possível a combinação de metodologias 

para estudo do mesmo fenômeno. Por outras palavras, a triangulação permite obter, de duas 

ou mais fontes de informação, dados referentes ao mesmo acontecimento, a fim de aumentar a 

fiabilidade da informação. Assim, apresentando a perspectiva dos diversos membros 

envolvidos no processo de formação em Cenografia, professores formadores, professores em 

formação, estando atenta às subjetividades dos participantes, e análise de documentos do 

curso de Licenciatura em Teatro e registros, acredito que terei mais dados para a construção 

de uma análise mais consistente. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas as seguintes técnicas: observações 

participantes nos componentes curriculares Cenografia I, CENOTEC II/ Figurino e 

CENOTEC IV/Maquiagem, desenvolvidas no período entre 2014.1 e 2015.2, entrevistas com 

professores vinculados ao laboratório, questionários aplicados com estudantes em formação, 

análise de documentos do curso de Licenciatura em Teatro (ementas, programas e Projetos 

Político Pedagógicos do Curso) e registros fotográficos e cinematográficos. 
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Considerando que, conforme aponta Mann (1970), a observação participante é uma 

tentativa de colocar o observador e o observado ao mesmo lado, tornando-se o observador um 

membro do grupo de molde a vivenciar o que os membros do grupo vivenciam e trabalhar 

dentro do sistema de referências deles, escolhi a observação participante por considerar ser 

esta uma técnica importante para a construção de uma relação mais espontânea com o 

professor dos componentes curriculares observados e, principalmente, para a construção de 

uma relação amistosa e horizontalizada com os estudantes observados, uma vez que penso o 

pesquisador como um sujeito que também faz parte do processo e não apenas como um 

sujeito que apenas observa e faz  anotações objetivas. 

Para o levantamento de dados referentes às concepções, práticas pedagógicas, e 

percepções dos professores do CENOTEC, acerca dos desafios de oferecer uma formação em 

Cenografia na Licenciatura em Teatro da UFRN, somando-se às percepções advindas da 

observação participante, selecionei a técnica da entrevista despadronizada, ou não estruturada, 

do tipo focalizada, que pode ser definida como um estilo de entrevista em que há um roteiro 

de tópicos relativos ao problema estudado, na qual o entrevistador tem liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada e onde, em geral, as 

perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversa informal. Marconi e 

Lakatos (2010).  Essa técnica mostrou-se mais adequada para a criação de um ambiente 

informal e descontraído para os entrevistados exporem suas ideias.  

Para a coleta de dados acerca das percepções dos estudantes sobre as contribuições do 

CENOTEC para a sua formação, elegi como técnica a aplicação de questionários, uma vez 

que há nesta investigação a necessidade de abranger o maior número de estudantes que 

cursaram componente curricular CENOTEC II – Figurino -  e pela vantagem que esta técnica 

proporciona no quesito economia de tempo, abrangência e maior liberdade de resposta em 

razão do anonimato.  

Por fim, a análise dos dados será feita usando princípios da análise de conteúdo que 

pode ser compreendida aqui, conforme Laville e Dione (1999), como um conjunto de vias 

possíveis nem sempre claramente balizadas para a revelação do sentido de um conteúdo. 

Deste modo, nesta investigação, busquei estabelecer unidades de análise por temas para 

cruzar informações e, principalmente, fazer inferências acerca do objeto de investigação. 

Neste sentido, esta dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro, 

subdivido em três tópicos, tem por objetivo situar o campo de investigação e o objeto, assim, 



23 
 
o primeiro tópico apresenta um breve histórico das transformações do conceito de Cenografia 

na história do teatro ocidental e uma discussão sobre os conceitos de Cenografia adotados na 

pesquisa a partir das concepções de Pâmela Howard (2009) e Mickinney e Butterworth 

(2009). O segundo, um panorama das publicações em ensino de Cenografia no Brasil e, o 

terceiro, um resgate histórico da criação do CENOTEC e uma breve caracterização dos 

professores e alunos pesquisados. 

O segundo capítulo está subdivido em dois grandes tópicos. O primeiro contextualiza 

a formação de professores de Teatro na UFRN, abordando as transformações ocorridas em 

seu percurso e a inserção do ensino de Cenografia nesse contexto e, o segundo, identifica e 

reflete sobre concepções pedagógicas presentes no trabalho desenvolvido pelo CENOTEC, 

tendo como referencial autores como Freire (2010), na discussão sobre dialogicidade, Leite 

(1996), sobre a pedagogia por projetos, Salles (2012), sobre o técnicas do processo criativo de 

artistas como estratégia para aprender e ensinar Cenografia e, Alves (2006), sobre a 

importância do corpo para o processo de ensino e aprendizagem em Cenografia. 

Por último, o terceiro capítulo, subdivido em quatro tópicos, analisa três estratégias 

pedagógicas desenvolvidas pelo CENOTEC no componente curricular CENOTEC II – 

Figurino. Para tanto, introduz uma discussão sobre o figurino e, em seguida, a discussão sobre 

o exercício etnográfico do vestir, a construção de portfólios e a mostra de figurinos, a partir da 

perspectiva Araújo (2005) que, em sua tese “A CENA ENSINA: uma proposta pedagógica 

para formação de professores de Teatro” discute a formação de professores de Teatro e reflete 

sobre a importância da articulação de ações educativas que envolvam diferentes atos de 

conhecimento presentes numa ação teatral. 
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CAPÍTULO I - A CENOGRAFIA: UM TERMO EM METAMORFOSE 

 

De um ponto de vista etimológico, o conceito de cenografia é tão antigo quanto o 

conceito de teatro (theatron = lugar onde se vê) que se desenvolveu no Ocidente a partir da 

influência da civilização grega. De acordo com o cenógrafo brasileiro, Ciro Del Nero (2010), 

a palavra cenografia provém do grego skenographie (skene = barraca e graphein = desenho) e 

surgiu no século V a.C. para nomear os desenhos feitos na skene, cujo objetivo era ilustrar o 

local onde as tragédias 1 se passavam. A skene era uma espécie de camarim primitivo, no qual 

os atores trocavam de figurinos e por sua localização tornava-se o ponto focal de observação 

dos espectadores. Entretanto, ainda conforme esse mesmo autor, a prática da cenografia é 

anterior ao teatro, pois surgiu intimamente ligada aos rituais religiosos primitivos e se tornou 

um conhecimento que foi absorvido por essa arte, que lhe deu importância, dramaticidade e 

um texto, o que passaria a distinguir o teatro ocidental das manifestações de liturgia 2 e dança 

de outras regiões do mundo.  

Del Nero (2010) aponta que, muito antes do desenvolvimento da cenografia grega, os 

xamãs das sociedades primitivas já faziam uso de elementos cenográficos para criar uma 

atmosfera especial para a realização de cerimônias religiosas, como a luz para fazer efeito no 

fumo da queima de ervas intoxicantes ou na fumaça de charutos, edifícios teatrais como 

cabanas pouco iluminadas com orifícios para entrada de luz solar, roupas especialmente 

decoradas para atrair atenção dos participantes ou provocar temor durante os serviços de 

curanderia e decoração nos tetos e paredes.  

Corroborando com esse pensamento, a historiadora do Teatro, Margot Berthold 

(2006), aponta:  

O teatro primitivo utilizava acessórios exteriores, exatamente como seu sucessor 

altamente desenvolvido o faz. Máscaras e figurinos, acessórios de contra-regragem, 

cenários e orquestra eram comuns, embora na mais simples forma concebível. Os 

caçadores da idade do gelo que se reuniam na caverna de Montespan em torno de 

                                                           
1 Conforme Pavis (2005), as tragédias eram tipos de peças originalmente encenadas pelos gregos que 

representavam uma ação humana funesta que muitas vezes terminava  em morte e possuía como elementos 

fundamentais a catharsis ou purgação das paixões pelo produção do terror e da piedade, a hamartia ou o ato do 

herói, o personagem principal, que põe em movimento o processo que o conduzirá à perda, a hybris, orgulho e 

teimosia do herói que apesar das advertências recusa a esquivar-se e o pathos, o sofrimento do herói que a 

tragédia comunica ao público. Esse gênero floresceu, além da Grécia clássica do século V, na Inglaterra 

elisabetana e na França do século XVII (1640-1660).  
2 A reunião dos elementos ou práticas que, regulamentados por uma igreja ou seita religiosa, fazem parte de um 

culto religioso. Conjunto dos modos usados no desenvolvimento dos ofícios e/ou sacramentos; rito ou ritual. 

Disponível em https://www.dicio.com.br/liturgia/>. Acesso em 14 de outubro de 2016. 

https://www.dicio.com.br/liturgia/
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uma figura estática de um urso, estavam eles próprios mascarados como ursos. Em 

um ritual alegórico-mágico, matavam a imagem de urso para assegurar seu sucesso 

na caça. (BERTHOLD, 2006, p.3). 

Assim, podemos destacar, conforme sinalizam Del Nero (2010) e Berthold (2006), que 

embora a expressão cenografia tenha surgido com os gregos, a sua prática é ancestral. O 

homem do período primitivo já demonstrava em suas práticas cênicas, que não podem ser 

compreendidas separadas da religião, a necessidade e capacidade de manipular o espaço para 

criar um outro espaço, diferente daqueles que davam suporte às atividades cotidianas, um 

espaço que auxiliasse na construção de sensações físicas e emocionais naqueles que faziam 

parte dos rituais. 

De acordo com a cenógrafa, professora e teórica brasileira, Ana Mantovani (1989), após 

o domínio romano na Europa, a expressão skenographie foi incorporada e adaptada para o 

latim, transformando-se em scenographia. Com a revolução causada na pintura pela 

descoberta da perspectiva durante o Renascimento, o termo passou a ser amplamente utilizado 

para designar a arte de pintar em perspectiva, inaugurando, assim, uma forte tradição de 

cenografia como sinônimo de telão pintado e colocado ao fundo do palco para ilustrar os 

espaços onde as estórias das peças aconteciam. Outro fator decisivo para a consolidação dessa 

concepção de cenografia foi o surgimento do edifício teatral fechado, notadamente o teatro de 

palco italiano 3. 

Conforme o professor e teórico francês, Jean Jacques Roubine (1998), o palco italiano 

ocupou uma posição dominante no Ocidente em toda a vida teatral do século XIX e, com 

algumas exceções, na primeira metade do século XX. No entanto, é válido salientar que 

outros espaços para as práticas cênicas não deixaram de existir, muito pelo contrário, 

coexistiram, como, por exemplo, os tablados da Comédia Dell’art ou o picadeiro do Circo, 

entretanto, diante das soluções técnicas oferecidas pelo palco de teatro italiano, outros espaços 

pareciam, aos olhos do espectador, precários. Os aparatos técnicos do palco à italiana 

possibilitavam maiores truques cênicos como a troca de cenários. Dessa forma, a concepção 

de cenografia continuou atrelada à ideia de composição pictórica da bidimensionalidade do 

espaço, a serviço da ilusão teatral. 

                                                           
3 Tipo de edifício teatral fechado que surgiu no século XVII na Itália para atender às demandas da Ópera, tipo de 

arte cênica muito popular nesse período. Em geral, possui um palco retangular, em forma de caixa aberta na 

parte defronte ao público e em plano acima da plateia. De acordo com Roubine (1998), o palco italiano com 

todos os seus aperfeiçoamentos técnicos, surgiu como o supra-sumo da arquitetura teatral, uma vez que oferecia 

as melhores condições para visibilidade e acústica e possibilitava a realização de efeitos de ilusão. 
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O século XX também presenciou o surgimento de questionamentos à hegemonia do 

palco italiano, o desenvolvimento de novas correntes de pensamento em busca de um lugar 

ideal para o Teatro e a efervescência de muitos movimentos artísticos e estéticos que se 

contrapunham ao naturalismo, como o simbolismo e o surrealismo. E, nesse novo contexto, as 

concepções sobre cenografia e seu lugar no teatro também se modificaram. De acordo com a 

cenógrafa e pesquisadora brasileira, Mirian Aby Cohen (2007), a cenografia encontrou nas 

renovações cênicas do século XX, que surgiram em oposição ao naturalismo, muitas outras 

possibilidades para o desenvolvimento de sua linguagem, inclusive, a sua própria abstração. 

Segundo Roubine (1998), muitos encenadores, alguns de forma apenas teórica, como 

Artaud, e outros, de forma efetivamente prática, como Jerzy Grotowisk, Luca Ronconi e 

Ariane Mnouchine, propuseram a ruptura da hegemonia do teatro de palco à italiana, que 

impunha aos espectadores uma posição estática e passiva e defenderam o uso de outros 

espaços para o acontecimento teatral que, hoje, chamamos de espaços alternativos, como 

galpões abandonados, igrejas, hospitais, entre outros, para realizar seus espetáculos com vistas 

a estabelecer novas relações espaciais, intelectuais e emocionais com o espectador. 

 Incorporando essa nova configuração de teatro, o discurso e a prática sobre a 

cenografia também mudou, visando tanto ampliar a ideia de cenografia, para muito além da 

concepção de arquitetura teatral, como também libertá-la da ideia de ilustração. Esse 

movimento incorporou a tridimensionalidade do espaço e, principalmente, passou a investigar 

novas formas de relação da obra teatral com o espectador. 

Encenadores como Adolphe Appia e Edward Gordon Craig, considerados precursores 

de novas concepções sobre encenação e cenografia, reagiram contra a encenação naturalista e 

a reprodução mimética da realidade e propuseram uma estética onde a cenografia fosse vista 

como a alma da representação teatral. Segundo o professor e teórico francês, Patrice Pavis 

(2005), para Craig e Appia, a cenografia não se tratava mais de decoração, palavra 

demasiadamente ligada à pintura, e sim, de um universo de sentidos que, longe de ilustrar o 

texto, permitia ao espectador vê-lo e ouvi-lo. Hoje, podemos assinalar que o conceito de 

cenografia como grafia da cena ou ilustração do espaço onde a estória da peça acontece é 

apenas um entre tantos outros possíveis. 

Gianni Ratto (2001), cenógrafo, figurinista, iluminador, escritor, ator e diretor italiano 

radicado no Brasil, crítico do decorativismo na cenografia, aponta que esta arte se 

transformou para atender às novas demandas do teatro e da sociedade. Para ele: 

 

A cenografia, no sentido mais corriqueiro da palavra, morreu; morreu como uma 

fênix, para renascer renovada e revigorada de suas próprias cinzas. Ela não é mais um 
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problema estrutural ou pictórico: ela é um espaço no qual a luz trabalha cada vez mais 

em profundidade. (RATTO, 2001, p.40). 

 

Com a metáfora da morte da cenografia, o autor sinaliza para as renovações no modo 

de pensar e fazer cenografia no século XX e XXI e para a ampliação desse conceito. Assim, 

para Ratto (2001), a cenografia “ é o espaço eleito para que nele aconteça o drama ao qual 

queremos assistir. Portanto, falando de cenografia, podemos entender tanto o que está contido 

num espaço quanto o próprio espaço”. (RATTO, 2001, p.22). 

Aqui é importante ressaltar que a palavra drama deve ser interpretada de um ponto de 

vista etimológico. Em suas origens, esta palavra provém do grego drao, que quer dizer ação, 

ou seja, na perspectiva de Ratto, a cenografia é o espaço escolhido para nele aconteça a ação 

que será assistida por um público. Essa ressalva é importante para compreendermos que a 

cenografia, principalmente, hoje, no contexto do teatro contemporâneo, está a serviço da 

construção do espaço “da” e “para a” cena, seja a cena construída num espaço convencional, 

ou não, e seja para um modelo de teatro dramático, ou não, haja vista que esse modelo é 

apenas um existente entre tantos outros na contemporaneidade. 

Para além das transformações ocorridas no teatro, a cenografia no século XXI ampliou 

seu campo de atuação, alargou seus horizontes. É muito comum hoje observarmos o uso da 

cenografia em eventos públicos e privados, como exposições, festas, shows, desfiles de moda, 

entre outros, e até mesmo o seu uso em vitrines comerciais. Nesse sentido, Del Nero (2010) 

aponta que esse fenômeno se deve ao fato de estarmos numa sociedade da performance, na 

qual nada pode ser pensado, imaginado ou realizado sem ser em forma de espetáculo, logo, a 

cenografia também transformou-se numa mídia nova e indispensável, atendendo, assim, à 

dramaturgia de muitos espaços. E seu papel nesse novo contexto é o de revelação e exaltação 

de conceitos. 

Autores, como Cohen (2007), preferem diferenciar os termos cenografia aplicada e 

cenografia para firmar o seu campo de atuação, investigação e reflexão. O primeiro conceito 

faz referência ao tipo de cenografia que responde às demandas de mercado e, o segundo, 

àquela destinada ao teatro. Essa mesma autora também utiliza a expressão arte visual cênica 
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para referir-se à cenografia, termo desenvolvido pelo grupo CenografiaBrasil 4 para se referir 

aos aspectos visuais do teatro. 

Internacionalmente, o termo cenografia tem sido difundido por organizações como a 

International Organisation of Scenographers, Theatre Architects, and Technicians (OISTAT) 

e pelos eventos internacionais como Prague Quadrienal (QP)5 e Word Stage Design (WSD)6 

como performance design ou design cênico, nomenclatura que busca abarcar os artistas da 

cena que trabalham com atividades envolvidas na criação, concepção e execução das 

linguagens cênicas. Essa concepção de cenografia como design de cena tem sido defendida 

por autores no Brasil, como TUDELA (2012 apud Luciani, 2014, p.47), ao apontar que o 

design cênico “é a fisicalização de uma ideia poética” e, BENEDETTO (2012 apud Luciani, 

2014, p.49), que classifica como design cênico a cenografia, o figurino, a iluminação e a 

sonoplastia, destacando que todas essas áreas fazem uso dos princípios e elementos de 

composição do design como linhas, formas, cores, volumes, texturas. 

Para a compreensão do trabalho desenvolvido pelo CENOTEC, nesta investigação, 

adotamos as concepções de cenografia defendidas pelos professores e teóricos ingleses, 

Mickinney e Butterworth (2009), e, pela cenógrafa, escritora, diretora inglesa, Pâmela 

Howard (2009).  

Mickinney e Butterworth (2009) definem a cenografia como “a manipulação e 

orquestração do espaço da performance dos atores”.  O espaço da performance, podemos 

compreender aqui, como o espaço cênico. Assim, a manipulação e orquestração do espaço 

cênico se dá por meio da luz, das projeções de imagens, do som, do figurino e objetos ou 

adereços. Logo, esses elementos também são cenografia. E, para muito além de construir 

imagens a serem decodificadas pelo público, a cenografia é a arte de preparar o espaço para 

uma relação que esse estabelecerá entre artistas e público. 

                                                           
4 Grupo formado por cenógrafos brasileiros de diferentes estados que tem por objetivo debater, registrar, 

divulgar e expor a pesquisa sobre a arte da cenografia. Disponível em 

www.revistas.usp.br/salapreta/article/download/57150/60138>. Acesso em 20 de outubro de 2016. 

5 É um evento que ocorre a cada quatro anos para encontro de profissionais e estudantes de cenografia onde são 

realizadas, exposições, intercâmbios, publicações, projetos encomendados, simpósios, residências. Disponível 

em http://www.pq.cz/en/>.Acesso em 20 de outubro de 2016. 

 
6 Evento que ocorre a cada quatro anos em países distintos, no qual se reúnem artistas da cena de diversos países. 

Nesse evento acontece o Scenofest, evento no qual acontecem workshops e apresentações de diversos grupos de 

teatro, dança, ópera, performance e instalações em espaços não teatrais. O WSD inclui também o congresso 

mundial para OISTAT >. Disponível em http://www.wsd2013.com/about/>. Acesso em 20 de outubro de 2016. 

http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/download/57150/60138
http://www.pq.cz/en/%3e.Acesso
http://www.wsd2013.com/about/
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A cenografia não está simplesmente preocupada com a criação e apresentação de 

imagens para uma audiência; está preocupada com a recepção e envolvimento do 

público. É sensorial, bem como uma experiência intelectual; emocional, bem como 

racional. Operação de imagens sobre a qual abre-se o leque de possíveis respostas do 

público; estende-se os meios e os resultados da experiência teatral através da 

comunicação ao público. (MICKINNEY; BUTTERWORTH, 2009, p.4). 

Numa compreensão relacional e ampliada de cenografia, este conceito sintetiza, a 

nosso ver, um entendimento contemporâneo de cenografia, através da qual a criação e 

manipulação do espaço cênico se dá por via dos elementos sonoros e visuais da cena que, uma 

vez manipulados pelos atores, ganham vida e significado dentro de uma obra. Logo, o cenário 

é um dos elementos de criação da cenografia e não o único. Figurino, maquiagem, luz, 

sonoplastia, música, entre outros, são elementos cenográficos que podem e devem ser parte 

importante da formação do professor de Teatro. 

Para Howard (2009), a cenografia, hoje, incorpora a arquitetura e não o contrário 

como no passado, quando os edifícios teatrais “ditavam” a relação espacial entre obra e 

espectadores e definiam um lugar específico para a cenografia. Assim, a cenografia é uma 

ação criativa, a realização de uma imagem tridimensional no espaço cênico, na qual a 

arquitetura do espaço é uma parte integrante da referida imagem. A cenografia é também uma 

área de conhecimento intrinsecamente ligada ao trabalho do encenador, do figurinista, do 

iluminador, do sonoplasta.  

Cenografia e som são parceiros. Cenógrafos tem que abraçar o som como elemento 

visual ao avaliar a qualidade do potencial de espaço de atuação, não apenas pela 

audibilidade, mas pela capacidade de criar uma paisagem sonora, que pode dar aos 

espectadores informações contextuais que não precisam ser repetidas visualmente. 

(HOWARD, 2009, p 85). 

 Para esta autora, a imagem criada pela cenografia inclui a colocação de seres humanos 

e objetos no espaço do palco, em íntima relação com palavras, sons, gestos e ações, que criam 

ressonância na outra estória que está por trás do texto. A imagem espacial no palco não é 

meramente decorativa. É uma imagem visual potente que complementa o mundo da peça que 

o diretor e demais artistas, envolvidos no espetáculo teatral, criam com os atores no espaço. 

Desse modo, esta autora também apresenta uma ruptura com a ideia de cenografia como 

ilustração e  uma ampliação do conceito de cenografia, apontando para uma concepção desta 

área como construção, que se dá não só pela via do cenário, mas também por meio dos outros 

elementos significantes, como a presença do ator. 
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Deste modo, podemos afirmar que o ator é um elemento fundamental para a 

construção cenográfica de um espetáculo. Conforme Howard (2009), a cenografia é uma arte 

incompleta que só ganha vida e sentido com a presença dos artistas:  

Um espaço está morto até que os artistas o habitem e se tornem o elemento móvel da 

imagem no palco, contando a história que é reforçada pelo uso desse espaço. O 

espaço é uma forma e é alterado pelos atores com a evolução de sua performance. A 

colaboração entre artistas de teatro é focalizada através da visão do diretor, e isso 

anima o espaço vazio moldando-o exatamente para atender às necessidades da 

produção. (HOWARD, 2009, p.24). 

Nesse aspecto, Ratto (2001) também aponta que: 

A verdadeira cenografia é determinada pela presença do ator e de seu traje; a 

personagem que se movimenta nas áreas que lhes são atribuídas cria constantemente 

novos espaços alterados, consequentemente, pelo movimento dos outros atores; a 

soma dessas ações cria uma arquitetura cenográfica invisível para os olhos, mas 

claramente perceptível, no plano sensorial, pelo desenho e pela estrutura do texto 

apresentado. (RATTO, 2011, p.38). 

Assim, podemos dizer que a ação do ator é elemento fundamental para a cenografia, e 

vice-versa, pois o ator por meio de seu corpo também cria e altera espaços. Logo, a cenografia 

existe para colaborar com o trabalho do ator e, ao mesmo tempo, a ação do ator no espaço 

fornece pistas para uma construção cenográfica, numa relação de colaboração de mão dupla, 

sendo, portanto, a cenografia “um trabalho colaborativo de fazer teatro numa perspectiva 

visual”. (HOWARD, 2009, p.218). 

Por trabalho colaborativo, compreendemos um processo de criação que busca a 

horizontalidade das relações entre os artistas do espetáculo teatral, trabalho que “se constitui 

num modo de criação em que cada um dos integrantes, a partir de suas funções artísticas 

específicas, tem o espaço propositivo garantido. Além disso, ela não se estrutura sobre 

hierarquias rígidas, produzindo ao final uma obra cuja autoria é dividida por todos”.  Araújo 

(2008 apud CONCÍLIO, 2010, p.1). 

A horizontalidade das relações entre os agentes teatrais e a interdependência dos 

elementos significantes do espetáculo teatral vem sendo, na atualidade, amplamente 

discutidas por diversos artistas de teatro, que compreendem essa expressão artística como um 

fenômeno coletivo e agregador de diversas áreas de conhecimento.  Sendo assim, a 

supervalorização de um agente teatral em detrimento dos demais, como durante muito tempo 
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na história do teatro ocidental se pôde observar com o “reinado” do autor, do ator e do diretor, 

vem aos poucos perdendo o seu lugar.  

Como podemos notar, o espaço é, desde os primórdios, a matéria prima da cenografia. 

Ao longo da pesquisa, diversos conceitos relacionados ao espaço serão evocados, assim, 

pontuamos que o espaço é compreendido aqui não como um elemento estático dado pela 

natureza, e sim, como uma construção social, como pode ser observado no pensamento do 

geógrafo brasileiro Milton Santos (2006):  

O espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por 

sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes 

a fins estranhos aos lugares e seus habitantes. Os objetos não têm realidade 

filosófica, isto é, não nos permitem o conhecimento, se os vemos separados dos 

sistemas de ações. Os sistemas de ações também não se dão sem os sistemas de 

objetos. Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas 

de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de 

ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É 

assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma. (SANTOS, 2006, p.39). 

O espaço é visto por Santos (2006) como elemento indissociável do humano, num 

movimento que é dialético, logo, os lugares se criam e se renovam, a cada movimento da 

sociedade. Assim concordamos, com este autor, ao apontar que os espaços são construídos, 

têm uma existência material própria, mas sua existência social somente é dada pelas relações 

sociais. Transpondo esta concepção para o teatro, apontamos que, por meio da cenografia, os 

espaços são criados, transformados em função da obra criada e da relação que se pretende 

estabelecer com os espectadores. 

O cenógrafo, figurinista, artista plástico e arquiteto brasileiro, José Carlos Serroni 

(2013), fundador da Centro de Pesquisas Teatrais (CPT), assinala a cenografia como a 

dramatização do espaço. Uma definição sucinta que indica o papel da cenografia como 

construção de sentidos a partir e no espaço. 

O valor da cenografia não está certamente na quantidade de efeitos especiais ou de 

elementos no palco. (...) O espaço do palco pode ser cenografia, a luz pode ser 

cenografia, um efeito sonoro pode ser cenografia, a movimentação dos atores no 

palco pode ser cenografia. Interessa que essas formas tenham conteúdo, 

significados, que criem espaço dramático. (SERRONI, 2013, p.28). 
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Assim, de sua concepção, podemos depreender que a cenografia acontece na relação 

de significação, que se dá no encontro entre os signos visuais e sonoros, criados no espaço 

cênico e sua interpretação pela plateia, o que aponta para uma característica importante da 

cenografia: a efemeridade. A efemeridade é qualidade daquilo que não se repete, assim, cada 

espectador que recebe uma obra faz uma leitura e decodifica os signos criados de acordo com 

seu repertório. A cenografia mediada pela ação dos atores se completa em cada espectador. É, 

portanto, uma arte que acontece no tempo e espaço da encenação, sob a ação dos atores e 

decodificada pelos espectadores.  

É por meio da cenografia que o espaço cênico, visível e resultado da criação de uma 

equipe de trabalho, transforma os espaços e evoca na imaginação do público o espaço 

dramático, invisível e subjetivo. Sem a pretensão de esgotar a discussão, esclarecemos que 

por espaço cênico compreendemos; 

O espaço concretamente perceptível pelo público na ou nas cenas, ou ainda os 

fragmentos de cenas de todas as cenografias imagináveis. (...) O espaço cênico nos é 

dado aqui e agora pelo espetáculo, graças aos atores cujas evoluções gestuais 

circunscrevem este espaço cênico. (PAVIS, 2005, p. 133).  

É valido, portanto, salientar que o espaço cênico é um espaço construído, manipulado, 

com convenções criadas e partilhadas por todos aqueles que participam de um acontecimento 

cênico e, considerando as transformações ocorridas na encenação teatral e seus 

desdobramentos nos séculos XX e XXI, já citadas anteriormente, cada vez fica mais evidente 

a percepção que o espaço cênico pode ser criado a partir de qualquer espaço. Este, por sua 

vez, se distingue de espaço teatral, expressão surgida no século XX para abarcar as 

transformações ocorridas na cena em relação ao espaço substituindo a ideia de teatro como 

edifício, local institucionalizado para o acontecimento cênico. 

Por fim, o espaço dramático “é um espaço construído pelo espectador ou pelo leitor 

para fixar o âmbito da evolução da ação e das personagens” (PAVIS, 2005, p 135). O espaço 

dramático é, nesse sentido, uma construção imaginária do espectador, logo, cada pessoa, ao 

ser estimulada, seja através da leitura de um texto literário ou de uma encenação, faz uma 

construção imagética mental para situar o local onde a situação acontece, onde os personagens 

estão. Esta construção, portanto, lhe pertence, é subjetiva. Do mesmo modo, um cenógrafo ao 

ser convidado para a montagem de um espetáculo, cujo processo de criação tenha como ponto 

de partida um texto teatral ou não teatral, visualizará a seu modo os espaços dramáticos do 
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texto a partir das pistas dadas pelo escritor. A partir do momento em que o cenógrafo 

materializa as suas ideias no espaço, ele transita para a criação do espaço cênico.  

 

1.1 A PESQUISA EM ENSINO DE CENOGRAFIA 

Ao fazer um levantamento para conhecer o estado da arte do nosso tema de pesquisa, 

não encontramos publicações diretamente relacionadas ao ensino de cenografia na formação 

do professor, no entanto, conseguimos identificar algumas publicações que dialogam com a 

nossa investigação pela discussão acerca dos aspectos pedagógicos e metodológicos na 

formação do cenógrafo ou do ator. 

Nesse contexto, encontramos Cohen (2007), em sua dissertação de mestrado 

“Cenografia brasileira do século XXI: diálogos possíveis entre prática e ensino”, na qual 

a autora discute o lugar do cenógrafo na contemporaneidade, levanta reflexões sobre o que é 

fundamental para a formação do cenógrafo, que lhe permita se desenvolver como artista e 

profissional apto a atuar com segurança, diante das novas exigências da cena contemporânea, 

e, por fim, aponta aspectos que, ao seu olhar, são importantes na formação e prática desse 

profissional para atender às demandas artísticas nos dias atuais. Por meio da análise do 

desenvolvimento de processos criativos com grupos de estudantes e professores em três 

universidades brasileiras que possuem o curso de bacharelado em Cenografia (UNIRIO, 

UFRJ e USP), a autora aponta limites e possibilidades na formação desse profissional. 

Para a Cohen (2007), ao longo dos anos, a Cenografia vem se modificando e ganhando 

cada vez mais espaço na contemporaneidade. Da organização espacial para as celebrações 

religiosas da era primitiva, passando pelas encenações da antiguidade clássica, realização de 

mistérios na Idade Média, pintura do Renascimento às propostas de ruptura com os espaços 

convencionais para o teatro, a Cenografia vem se ressignificando a cada dia, ampliando-se e 

criando novos conceitos, não estando mais restrita ao fazer teatral. Entretanto, a autora faz uso 

de dois conceitos para definir seu campo de reflexão: Cenografia aplicada e Cenografia. O 

primeiro conceito faz referência ao tipo de Cenografia que responde às demandas de mercado 

e, o segundo, àquela destinada ao teatro, um tipo de linguagem que visa uma expressão 

artística. 

Sendo assim, para esta autora, no contexto da produção teatral contemporânea, o papel 

do cenógrafo se modificou, a cenografia contemporânea exige do profissional uma ação 
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abrangente que inclui todos os aspectos visuais da realização teatral, amplia sua 

responsabilidade sobre todo o espaço cênico e, por vezes, o espaço teatral. Para corresponder 

às novas exigências da cena contemporânea, é necessário, ao cenógrafo, além de desenvolver 

sua criatividade, conhecer e dominar detalhes de dispositivos técnicos, como também 

conhecer a propriedade dos materiais, ferramentas e maquinaria do espaço teatral, por 

exemplo. Essa dissertação nos interessa pela possibilidade de identificação e compreensão de 

elementos comuns e distintos entre a formação do cenógrafo e a formação em Cenografia para 

o professor de Teatro. 

No artigo “Aspectos práticos e metodológicos no ensino da cenografia teatral: o 

exemplo do Brasil e da França, no contexto histórico atual”, Silveira (2015) propõe uma 

reflexão sobre o ensino de Cenografia, levando em consideração aspectos pedagógicos e 

técnicos na formação do cenógrafo. A autora aponta uma certa escassez de cursos para 

formação de cenógrafos no Brasil, ao passo que, na França, os cursos de Cenografia são 

comuns em escolas de Teatro, Arquitetura, Artes e Cinema.  

Para a autora, a Cenografia é uma área complexa, cujo o ensino se compõe de um 

conjunto de técnicas relacionadas às artes, aos materiais e aos códigos de encenação em cada 

projeto ou contexto. Nesse sentido, ela considera a prática de ateliê como um dos principais 

aspectos pedagógicos para a formação do cenógrafo e, o professor, como um provocador, 

mediador do processo criativo do aluno em formação, alguém responsável por fazer o aluno 

tomar consciência de uma situação ou problema, incentivando-o a resolver criativamente tais 

desafios. 

Para Silveira (2015), numa escola de Cenografia, a educação para a sensibilidade 

espacial deve ser prioridade, uma vez que questões do espaço cênico se entrelaçam com 

questões de arquitetura. Desse modo, a autora segue apresentando apontamentos para uma 

sensibilização espacial do cenógrafo em formação, que foram extraídos a partir de escritos de 

Dany Porché, autora francesa que discute pedagogia do teatro com ênfase em Cenografia. 

Por fim, a autora conclui que Cenografia é composta de numerosos e complexos 

campos disciplinares e que o ensino dessa área necessita de uma articulação entre teoria e 

prática, entre arte e técnica, e tudo isso ainda é o grande desafio. Esse artigo dialoga com 

nossa investigação por apontar práticas e concepções pedagógicas para a formação em 

Cenografia como a prática do ateliê e a importância da sensibilização espacial. 
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 Bulcão (2014), no artigo “A criação da Cenografia”, levanta questionamentos sobre 

como se dá o processo de criação do cenógrafo, apontando para a importância de se conhecer 

e discutir sobre esse tema, ainda pouco pesquisado no Brasil. Para a autora, investigações 

sobre como se dá o processo de criação de cenógrafos experientes e a socialização dessas 

discussões podem melhorar a organização do conhecimento na área de Cenografia e facilitar a 

sua transmissão, tanto por profissionais do ensino quanto por estudantes. 

Sendo assim, a autora apresenta algumas descrições de processos de criação de alguns 

importantes cenógrafos brasileiros, como Luiz Carlos Ripper, Gianne Ratto, Hélio Eichebeur, 

recolhidas de livros e revistas sobre Cenografia, apontando que o conhecimento sobre as 

diversas técnicas de como motivar a criatividade pode ampliar as possibilidades de ação dos 

futuros cenógrafos. Este artigo nos provoca interesse por apontar princípios para a formação 

em Cenografia que, junto com as nossas percepções, provenientes da observação participante, 

nos auxiliam na compreensão da proposta de formação em Cenografia desenvolvida pelo 

CENOTEC. 

Novamente, Bulcão (2012), no artigo “A prática pedagógica de Luiz Carlos Ripper 

no ensino das Artes e Técnicas da Cena”, constrói relações entre a pedagogia da liberdade, 

proposta por Paulo Freire, e a prática pedagógica no ensino de Cenografia, desenvolvida pelo 

cenógrafo e diretor teatral Luiz Carlos Ripper, ao longo de sua carreira. Trata-se de uma 

apropriação pessoal das concepções sobre educação de Paulo Freire para o campo da arte- 

educação. 

Para a autora, as perspectivas freireanas podem ser úteis no estudo dos processos de 

ensino/aprendizagem técnica e artística. Sendo assim, ela aponta que Freire apresenta uma 

visão de que a educação só se realiza quando há diálogo, quando o professor se coloca lado a 

lado com o aluno, pronto a aprender em conjunto. O saber do aluno, sua bagagem cultural, faz 

parte do processo de ensino-aprendizagem, da troca que, então, se efetiva.  

Analisando o discurso e a prática de Ripper, a autora identifica que este cenógrafo 

desenvolveu sua carreira na direção da construção coletiva do conhecimento, o que ela chama 

de coletivização do conhecimento, na qual sempre buscou estratégias de compartilhamento de 

saberes entre profissionais mais experientes e mais jovens em suas equipes de trabalho, como 

também teve uma jornada pautada na produção e difusão de novos conhecimentos na arte.  
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Retomando Freire, a autora lembra que a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência para a construção de um conhecimento em movimento, não estagnado. Logo, a arte 

não se realiza sem liberdade. E uma posição crítica em relação à constante pressão das 

imagens impostas pela sociedade de consumo, pela cultura dominante, é fundamental para o 

desenvolvimento de linguagens artísticas autônomas, enraizadas e enraizantes, capazes de 

traduzir e de construir, de diferentes formas, a cultura de um povo.  

Para a autora, o discurso e a prática de Paulo Freire se mostram de grande pertinência 

nesta direção, posto que este educador lutava contra a submissão e sentimento de desvalia do 

povo, dentro do contexto de hegemonia do capitalismo e da imobilidade da sociedade, 

fortemente presentes no período da ditadura militar. Ripper, apesar de não estar ligado a 

nenhum movimento político engajado, sempre teve a preocupação de se aproximar de um 

desenvolvimento cultural próprio, da emancipação por meio da cultura, buscando em sua 

expressão nossas raízes indígena, africana e europeia. 

Esse trabalho se aproxima do que estamos desenvolvendo, à medida que discute 

concepções freireanas no trabalho do cenógrafo Luiz Carlos Riper, enquanto o nosso discute a 

proposta pedagógica do CENOTEC à luz de pressupostos deste mesmo autor, referência em 

educação no Brasil e no mundo. 

No artigo “A atividade docente do cenógrafo Helio Eichbauer na Escola de Artes 

Visuais do Parque Lage nos anos 70: a expressão do corpo no espaço”, LOPES (2013) 

traz como tema principal as oficinas pluridimensionais desenvolvidas por Hélio Eichbauer, na 

década de 1970, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage no Rio de Janeiro. A autora 

apresenta breve biografia do cenógrafo Hélio Eichbauer, o contexto político e histórico 

vivenciado no Brasil nos anos 70, o que a Escola de Artes Visuais representava nesse período 

e as principais concepções pedagógicas do trabalho docente do cenógrafo estudado. O 

trabalho foi feito a partir de análises de registros fotográficos e de entrevistas já publicadas 

com o cenógrafo. 

Conforme a autora, as oficinas promovidas por Hélio visavam uma investigação sobre 

o espaço e o modo dos alunos se expressarem. Não havia pré-requisito para participar das 

aulas, delas participavam artistas e trabalhadores em geral. Todos os meios de expressão eram 

válidos, como pintura, escultura, música e uso do corpo. A oficina não se restringia a ensinar 

Cenografia no seu aspecto mais restrito, mas, sobretudo, buscava possibilitar aos alunos a 

investigação sobre os meios de expressão particulares de cada um na investigação do corpo no 
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espaço, possivelmente, como estímulo a uma investigação necessária e anterior ao projeto 

propriamente dito. 

Na visão da autora, essa experiência é uma referência importante para o ensino de 

Arquitetura e Cenografia, na atualidade, por trazer para o ensino dessas áreas a importância da 

consciência do corpo no espaço. O trabalho não descreve como eram desenvolvidos os jogos, 

as dinâmicas, apenas enfoca as concepções. Mesmo assim, ao nosso ver, dialoga com a nossa 

investigação por trazer à tona a preocupação do uso do corpo no estudo da Cenografia. 

Maciel (2014), em sua monografia “A Cenografia no Ensino de Teatro”, faz uma 

retrospectiva histórica do desenvolvimento da Cenografia no Teatro Ocidental, apresentando 

o papel desempenhado por essa área de conhecimento no teatro primitivo, grego, romano, 

medieval, renascentista, barroco, no teatro europeu do século XVIII, e no Brasil. 

Num segundo momento, o autor argumenta sobre a importância da Cenografia no 

ensino de Teatro, pautando-se na defesa de uma formação em teatro integrada, e não 

fragmentada de conteúdos, que leve em conta na formação de estudantes não só o estudo do 

texto teatral, a representação, mas também a construção cenográfica.  

Por último, ao confrontar um pensamento ideal para o ensino de Teatro com a 

realidade nas escolas, a partir de sua experiência em um estágio supervisionado numa escola 

pública estadual e da análise de um evento artístico no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Tocantis (IFTO), o autor conclui que a Cenografia ainda é uma área de 

conhecimento marginalizada na escola, que carece de profissionais formados na área para 

ministrar aulas de teatro, como também de recursos materiais. 

 Costa (2010), em sua dissertação “A oficina de iluminação e a construção do 

espetáculo: anotações para uma proposta pedagógica”, descreve e analisa uma pesquisa-

ação sobre uma oficina de iluminação com um grupo de Teatro da cidade do Natal, na qual o 

autor discute estratégias pedagógicas para a construção dos conhecimentos específicos sobre 

iluminação cênica, objetivando a mudança de uma práxis, tanto para seu desenvolvimento 

estético, como para seu ensino.  

Essa dissertação nos desperta particular interesse pelo fato de Costa (2010), no 

planejamento de algumas aulas, utilizar em sua oficina a metodologia dos jogos teatrais, 

demonstrando, assim, que é possível trabalhar conteúdos que historicamente têm sido 
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trabalhados de forma eminentemente técnica, de forma mais lúdica, onde o corpo do 

participante seja considerado e integrado às aulas.  

Na perspectiva deste trabalho, o jogo é abordado como uma variedade de prática 

social que consiste em reconstruir na ação improvisada, em parte ou em sua 

totalidade, qualquer fenômeno da vida, à margem de seu propósito real. O que nos 

interessa aqui é o valor educativo do jogo e a sua importância para o ensino do 

Teatro, pois por meio dele podemos problematizar conteúdos importantes para o 

ensino da iluminação cênica (COSTA, 2010, p.31). 

Assim, conforme esse autor, o jogo além de proporcionar um ambiente de leveza e 

prazer, pode ser um excelente canal para facilitar a comunicação do professor com o aluno. 

Concordando com ele, acreditamos que o jogo teatral possui uma tríplice dimensão: 

lúdica/divertida, cognitiva/ formativa e a dimensão socializante mediante as funções 

interativas e comunicativas e que também deve ser pensado a partir das diversas perspectivas 

dos agentes envolvidos no fazer e pensar teatral. 

Por fim, Luciani (2014) apresenta na dissertação “Iluminação Cênica: uma 

experiência de ensino fundamentada nos princípios do design” o relato de sua experiência 

como iluminadora e professora de Iluminação Cênica, na qual buscou aliar o universo do 

design com o do teatro, desenvolvendo uma metodologia para a concepção de luz e ensino de 

iluminação cênica, utilizando os princípios do design. Para isso, a autora apresenta conceitos e 

uma análise das relações entre os fundamentos do design e o processo de criação em 

iluminação cênica, como também entre os fundamentos do design e sua prática pedagógica. 

A autora defende a iluminação cênica como linguagem do espetáculo e elemento 

sensorial da cena que colabora com o trabalho do encenador e do autor, transmitindo ao 

púbico espectador, informações, mensagens e emoções.  

A metodologia utilizada por essa pesquisadora foi o registro das atividades 

pedagógicas, a investigação de experiências com processos de criação de luz para alguns 

espetáculos e uso de referências bibliográficas.  

Luciani (2014) conclui que a atividade do design no universo cênico se refere a fazer 

escolhas e tomar decisões, buscando os estímulos para essas soluções no trabalho coletivo de 

criação e nas fundamentações compositivas, visando a interação entre palco e plateia, artes e 

ofícios, forma e função, logo, a cenografia, figurino, iluminação e sonoplastia também podem 

ser compreendidos com design cênico. 



39 
 

Essa dissertação nos interessa pela discussão apresentada sobre a ampliação do 

conceito de cenografia e, principalmente, por discorrer sobre a metodologia de projeto, uma 

das principais metodologias no ensino do design. A discussão sobre a metodologia de projetos 

serve para compreendermos as práticas desenvolvidas pelo CENOTEC. 

 

1.2 O LABORATÓRIO DE ESTUDOS CENOGRÁFICOS E TECNOLOGIAS DA CENA – 

CENOTEC 

O CENOTEC foi criado em 2007, no Departamento de Artes, DEART, da UFRN, 

para atender às demandas de ensino de Cenografia do curso de Licenciatura em Teatro, 

implantado neste mesmo ano para substituir a Licenciatura Plena em Educação Artística, 

habilitação em Artes Cênicas, e para difundir e ampliar o debate sobre formação e Cenografia 

na Cidade do Natal/RN. 

No contexto da formação de professores de Teatro, o CENOTEC surgiu a partir da 

necessidade de articular um complexo de Laboratórios com vistas a atender demandas de 

Pesquisa, Extensão e Ensino, na Graduação e Pós-Graduação. Neste sentido, os professores de 

Teatro e Dança, do DEART, naquela ocasião, formularam a seguinte proposta: 

“LABORATÓRIOS DA CENA – LABCENA /DEART/UFRN 

Laboratório de Encenação Teatral  

Coordenador: Prof. Dr. Marcos Aurélio Martins Bulhões. 

Laboratório de Estudos da Espetacularidade 

Coordenador: Prof. Dr. Makários Maia Barbosa. 

Laboratório de Estudos da Ação, Linguagem e Movimento 

Coordenadora: Profa. Dra. Andréa Copeliovitch. 

Laboratório de Estudos de História do Teatro 

Coordenadora: Profa. Dra. Sônia Maria de Oliveira Othon. 

Laboratório de Estudos de Dramaturgia, Gênero e Performatividade 

Coordenador: Prof. Dr. Alex Beigui de Paiva Cavalcante. 

Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena - CENOTEC 

Coordenador: Prof. Dr. José Sávio Oliveira de Araújo. 
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Laboratório de Estudos do Corpo, Dança e Linguagens 

Coordenadora: Profa. Dra. Teodora de Araújo Alves. ” 

Fonte: Registros do Prof. Sávio Araújo. 

Embora esta proposta não tenha sido plenamente colocada em prática, os conteúdos 

previstos para os diferentes laboratórios, tomaram outras formas de organização e 

implementação e continuam presentes na atual conjuntura da área de Artes Cênicas do 

DEART/UFRN. 

O Laboratório de Encenação Teatral, originalmente criado para atender aos 

componentes curriculares de Encenação, então ministrados pelos professores doutores Sávio 

Araújo e Marcos Bulhões, este último, docente da USP atualmente, continuou suas atividades, 

sendo posteriormente coordenado pela Profa. Dra. Naira Ciotti, que ampliou o campo de ação 

deste Laboratório, criando novos espaços de pesquisa para atender, também, aos estudos da 

Performance. 

O Laboratório de Estudos da Espetacularidade, originalmente proposto pelo Prof. Ms. 

Makários Maia Barbosa, não chegou a ser implementado, entretanto, sua filosofia e 

proposição epistemológica veio a se concretizar na forma do G.E.N.T.E – Grupo de Estudos 

Não-Disciplinares do Teatro e suas Epistemologias. 

O Laboratório de Estudos da Ação, Linguagem e Movimento, originalmente proposto 

pela Profa. Dra. Andréa Copeliovitch, também não foi implementado, devido à saída da 

referida docente do DEART/ UFRN para atuar na Universidade Federal Fluminense. Este 

Laboratório seria uma ação de continuidade do extinto Laboratório de Interpretação Teatral, 

criado pela Profa. Dra. Vera Rocha, que se aposentou do DEART/UFRN em 2003. Na 

atualidade, o trabalho desenvolvido pelo Prof. Dr. Robson Hederchpeck, à frente do Grupo 

Arkétipos de Teatro e responsável por atuar nos componentes curriculares de Atuação, é a 

ação que melhor representa, na atualidade, o espírito contido na ideia original deste 

Laboratório. 

O Laboratório de Estudos de História do Teatro, originalmente proposto pela Profa. 

Ms. Sônia Maria de Oliveira Othon, também não foi implementado, pois a docente passou a 

atuar sistematicamente em cargos de gestão na UFRN, sendo Coordenadora do NAC – 

Núcleo de Artes e Cultura da UFRN, por duas vezes e, em seguida, Diretora do Museu 

Câmara Cascudo, atuando assim até o período de sua aposentadoria em 2015. 
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O Laboratório de Estudos de Dramaturgia, Gênero e Performatividade, originalmente 

proposto pelo Prof. Dr. Alex Beigui de Paiva Cavalcante, também não chegou a ser 

implementado. No entanto, o referido docente passou a se dedicar à consolidação do Grupo de 

Pesquisa Linguagens da Cena: Imagem, Cultura e Representação. 

O Laboratório de Estudos do Corpo, Dança e Linguagens, originalmente proposto 

pela Profa. Dra. Teodora de Araújo Alves, também não chegou ser implementado. No 

entanto, as ações de ensino, pesquisa e extensão desta docente da área de Dança, no 

DEART/UFRN, originaram a criação do Grupo de Pesquisa CIRANDAR, que hoje atua 

ligado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN.  

Destes laboratórios, citados na proposição original do Complexo LABCENA, somente 

o CENOTEC manteve sua proposição inicial e consolidou-se como um espaço para o Ensino, 

Pesquisa e Extensão, no campo da Cenografia, no DEART/UFRN. Cabe salientar que, na 

atual configuração do CENOTEC, o termo CENOGRAFIA é abordado como “ Arte de 

organização, manipulação e orquestração do espaço da cena, cujos fundamentais são: 

Iluminação Cênica, Cenários, Figurino, Maquiagem e Sonoplastia” (ARAÚJO, 2016). A 

partir da reformulação curricular do Curso de Teatro, realizada em 2012, os componentes 

curriculares oferecidos pelo CENOTEC passaram a adotar o mesmo nome do laboratório. 

No âmbito dos aspectos que inspiraram e motivaram o surgimento do CENOTEC e 

seu papel posterior na formação em Cenografia na cidade do Natal/RN, pode-se identificar 

um amplo processo de articulação de seu fundador e coordenador, o professor José Sávio 

Oliveira de Araújo, com movimentos para organização de profissionais da área de Cenografia, 

em especial, iluminadores cênicos de diversos estados brasileiros, ocorridos na primeira 

década dos anos 2000. 

 Por volta de 2004, a partir de um movimento encabeçado por iluminadores do estado 

de São Paulo, foi criado o Grupo de Estudos para uma História da Iluminação Cênica, 

GEPHIC, um grupo composto por profissionais de diversos estados, que se reuniam 

virtualmente7, para trocar informações e experiências visando à construção de uma memória 

                                                           
7 Este grupo se reunia periodicamente, por meio do PalTalk, uma ferramenta que possibilitava a criação de salas 

de bate-papo na internet e causou um grande impacto na comunicação entre os profissionais brasileiros que, em 

geral, só se encontravam por meio dos deslocamentos propiciados pelas turnês dos espetáculo e que enfrentam 

grande dificuldade de organização nacional, devido aos problemas da extensão continental do Brasil e da alta 

concentração destes profissionais no eixo Sul-Sudeste, o que relegava aos demais profissionais desta área no 

Brasil a um semi-isolamento. Hoje, muitos destes profissionais, continuam mantendo contato por meio da lista 

discussão abricbr@yahoogrupos.com.br 
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da iluminação cênica no Brasil, como também debater questões relativas à formação, às 

condições de trabalho e desafios deste campo de trabalho. 

Em pouco tempo, o GEPHIC tornou-se um movimento nacional e, do forte 

intercâmbio entre seus colaborados, surgiram iniciativas, como o Cadastro Nacional de Casas 

de Espetáculo e o Cadastro Nacional de Iluminadores e Técnicos em Iluminação Cênica 

(CANTIC), visando compartilhar informações técnicas e profissionais dos membros do grupo 

e à implantação de núcleos regionais com a realização de eventos, que atendessem às 

necessidades específicas de cada região, como a organização de acervo específico para dar 

apoio a pesquisadores da iluminação cênica, pesquisa para o livro Memória da Iluminação 

Cênica no Brasil e formatação de cursos para iluminadores e técnicos. Na imagem abaixo, o 

lançamento do núcleo GEPHIC RN realizado, presencialmente, no Departamento de Artes da 

UFRN e, virtualmente, na sala Gephic Brasil, em 31 de julho de 2005. Deste encontro 

participaram Sávio Araújo, Tatiane Caçula, Daniel Rocha, João Batista de Macedo, Júnior 

Félix e Uliana Fechine. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Em parceria com a Fundação das Artes de São Caetano do Sul – FASCS, o GEPHIC 

organizou, em setembro de 2005, o I Congresso Brasileiro de Iluminação Cênica na cidade de 

São Caetano do Sul, São Paulo. Considerado um marco na história da Iluminação Cênica no 

Brasil, o congresso reuniu mais de 200 profissionais de 11 estados diferentes, numa 

programação de quatro dias que mesclou palestras, workshops, oficinas e painéis temáticos 

em nove salas de trabalho.  

Figura 1 - Oficialização do núcleo GEPHIC RN em 31 de julho de 

2005. Fonte: Revista LAPRO, Tecnologias de Iluminação e Lighting 

Design. São Paulo: ano 2, no 04, set, 2005.  
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Em plenária, os participantes do I Congresso de Iluminação Cênica criaram a 

Associação Nacional de Iluminação Cênica, ABrIC, da qual o professor José Sávio Oliveira 

de Araújo participou, presidindo a sessão de fundação desta associação, juntamente com 

Milton B. Piedade, Nezito Reis e Ney Bonfante. Posteriormente, este docente também atuou 

como membro da primeira diretoria da ABrIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, a partir das discussões e articulação no GEPHIC e ABRIC, criou-se um 

polo de discussão em Natal que reuniu, durante certo tempo, iluminadores que atuavam na 

cidade em diferentes setores, como televisão, teatro e outras atividades em que se fazia uso da 

iluminação. Nesses encontros eram realizadas rodas de conversa para troca de experiências 

sobre processos de trabalho e histórias de formação.  

 Assim, esse processo demonstrou a necessidade de consolidação de um espaço para o 

pensar Cenografia na cidade do Natal que, somada às necessidades de formação para o 

professor de Teatro, se configuraram como o CENOTEC. 

Desde então, o CENOTEC vem se dedicando à troca de informações e debate sobre 

ensino de Cenografia em nível regional, nacional e internacional, como a realização de 

eventos como ENCENATEC, Encontro de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena, 

evento que, reunindo pesquisadores da área, professores, estudantes e profissionais da arte, 

tem por objetivo discutir, refletir e divulgar a produção de Cenografia enquanto arte e fazer 

Figura 2- Mesa diretora da Assembleia Geral que criou a ABrIC. 

Fonte: Revista LAPRO, Tecnologias de Iluminação e Lighting Design. 

São Paulo: ano 2, no 04, set, 2005. 
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uma aproximação da discussão da Cenografia com a economia da cultura por meio de 

palestras, conferências, mesas-redondas e exposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 -  Palestra de Dácio Galvão sobre o papel 

dos fornecedores na produção cultural, seguida de 

mesa redonda com produtores e fornecedores no I 

ENCENATEC. Fonte: Acervo do professor Sávio 

Araújo. 

Figura 4 - Palestra da professora Nádia Luciani (PR) 

-  “Tendências internacionais para o Design da Cena” 

no I ENCENATEC. Fonte: Acervo do professor Sávio 

Araújo. 

Figura 3 - Palestra de Abertura do I ENCENATEC 

com o professor Roberto Gil Camargo (SP) – “A 

estética da luz e do som no espetáculo”. Fonte: Acervo 

do professor Sávio Araújo. 

Figura 6 - Exposição “Artistas da Cena” no I 

ENCENATEC. Fonte: Acervo do professor Sávio 

Araújo. 

Figura 7 - Abertura do III ENCENATEC com André 

Luiz Omote, Ronaldo Costa, Makários Maia, Laura 

Figueiredo e Sávio Araújo. Fonte: Arquivo pessoal da 

pesquisadora. 

Figura 8 - Palestra “Espaço, tecnologia da cena e 

educação”com o professor Sávio Araújo no III 

ENCENATEC. Fonte: Arquivo pessoal da 

pesquisadora. 
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Além disso, o CENOTEC tem se dedicado também à articulação com organizações 

internacionais, por meio da participação em eventos como os encontros da OISTAT, da qual 

participam importantes representantes da Cenografia no Brasil e no mundo. Essa organização 

surgiu do interesse de criar um espaço internacional de troca de experiências e informações. 

Originalmente a OISTAT se abriga num evento que acontece de quatro em quatro anos na 

República Tcheca, a Quadrienal de Praga, onde os cenógrafos se encontram para fazer suas 

trocas de experiência.  A partir da Quadrienal de Praga, essa organização estabeleceu a 

realização de reuniões periódicas anuais que acontecem em países distintos.  Em 2014, o 

professor Sávio foi indicado como membro da comissão de educação da OISTAT, pelo Brasil, 

junto com a Mirian Aby Cohen e, desde então, vem participando sistematicamente de 

reuniões dessa comissão. 

Assim, além da preocupação em acompanhar as discussões da área Cenografia em 

nível regional, nacional e internacional, ampliando e difundindo o debate sobre o ensino dessa 

área de conhecimento, o CENOTEC vem se dedicando a pensar a formação na Licenciatura 

em Teatro, desenvolvendo práticas pedagógicas em diversos componentes curriculares. Na 

grade curricular da Licenciatura em Teatro, regida pelo Projeto Político-Pedagógico de Curso 

(PPC) de 2005, o CENOTEC deu suporte aos componentes curriculares CENOGRAFIA I, 

CENOGRAFIA II, ILUMINAÇÃO CÊNICA e FIGURINO e MAQUIAGEM. Com a 

reforma curricular do curso em 2012, passou também a atuar nos componentes CENOTEC I - 

Cenários, CENOTEC II - Figurino, CENOTEC III - Iluminação, CENOTEC IV - 

Maquiagem, CENOTEC V - Sonoplastia, CENOTEC VI - Arquitetura e Tecnologia Teatral e 

CENOTEC VII - Sistemas integrados em Tecnologia Cênica. 

Por fim, além desta atuação, o laboratório desenvolve ações através do Programa 

Brasileiro de Iniciação à Docência, Projeto PIBID-TEATRO-UFRN, no qual articula 

estudantes em formação com professores da rede pública municipal de ensino que, juntos, 

planejam e executam oportunidades educativas em Teatro. Defendendo a inserção das 

diversas áreas que compõem o fazer e pensar teatral, o Programa atua nas escolas municipais 

Professor Veríssimo de Melo, localizada no bairro Felipe Camarão, Professor Laércio 

Fernandes Monteiro e José de Andrade Frazão, ambas situadas no bairro Nossa Senhora da 

Apresentação. 
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1.3 PROFESSORES E ALUNOS: UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO 

1.3.1. Os professores  

José Sávio de Oliveira Araújo é professor associado do Departamento de Artes da 

UFRN, onde ingressou em 2012 como docente efetivo. Foi fundador e é o atual coordenador 

do CENOTEC e do subprojeto PIBID TEATRO/UFRN. Possui graduação em Licenciatura 

Plena em Educação Artística - Habilitação Artes Cênicas pela UFRN, mestrado em Educação 

também pela UFRN, com dissertação intitulada “Teatro e Educação: uma visão de área a 

partir de práticas de ensino” e, doutorado em Educação, por essa mesma universidade, com a 

tese “A Cena Ensina: uma proposta pedagógica para formação de professores de teatro”. 

Possui também Pós-Doutorado pela University of British Columbia, Vancouver, Canadá. 

Além de sua carreira como docente na UFRN, é cenógrafo, iluminador e músico. Iniciou sua 

carreira artística como ator no Grupo de Teatro Estandante e, posteriormente, passou a 

realizar atividades como assistente de direção no Grupo Argamassa de Teatro, dirigido por 

Carlos Nereu e, em seguida, como diretor nesse mesmo grupo. Além dessa experiência, 

passou posteriormente a atuar como oficineiro de teatro e diretor convidado no Grupo de 

Teatro Clowns de Shakespeare. Seu contato com Cenografia efetivamente se deu quando 

tornou-se professor substituto no Departamento de Artes, quando teve que ministrar as 

disciplinas de Cenografia I e II. Deste momento em diante, passou a estudar e se aprofundar, 

nesta área, investigando as questões artísticas e pedagógicas, quando também se desenvolveu 

como iluminador e cenógrafo. Atualmente tem se dedicado, juntamente com alunos do 

DEART, ao projeto musical Zé Smith e Band de Fela. 

Laura Maria Figueiredo é professora assistente do Departamento de Artes, onde 

ingressou em 2014, e membro do CENOTEC desde então. Possui graduação em Licenciatura 

em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-

USP, e mestrado em Artes por essa mesma universidade, com a dissertação intitulada “Luz, A 

Matéria Cênica Pulsante - Apontamentos Didáticos e Estudos de Caso”. Iniciou sua carreira 

artística como operadora de luz e, posteriormente, se desenvolveu como iluminadora 

profissional de diversos espetáculos na cena paulistana, com trabalhos desenvolvidos com os 

iluminadores cênicos: Jorginho de Carvalho, Maneco Quinderé, Domingos Quintiliano, com 

os diretores teatrais: Fauzi Arap e Aderbal Freire Filho e com os atores: Wagner Moura, 

Diogo Vilela, Juca de Oliveira, entre outros. Foi fundadora e professora do Núcleo de 

Formação Técnica na Praça Roosevelt em São Paulo/SP, núcleo que oferecia cursos livres de 

formação em iluminação cênica. 
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Ronaldo Fernando Costa foi professor substituto do Departamento de Artes entre os 

anos 2012 e 2014. Nesse período foi membro do CENOTEC. Possui graduação em 

Odontologia pela UFRN, especialização em Ensino de Teatro e mestrado pelo Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGArC/UFRN, cuja dissertação intitulou-se “A oficina 

de iluminação e a Construção do espetáculo: anotações para uma proposta pedagógica”. 

Iniciou sua carreira artística como ator no Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare, onde foi 

um dos fundadores e, por influência do professor Sávio Araújo, na época diretor do grupo, 

passou a se dedicar à iluminação dos espetáculos do grupo, vindo posteriormente a se 

desenvolver como iluminador profissional neste e em outros grupos teatrais. Além disso, 

passou também a atuar no campo da formação oferecendo cursos livres para pessoas 

interessadas em iluminação cênica. 

 

1.3.2. Os alunos  

Para esta pesquisa, escolhemos, como amostra, os estudantes que cursaram o 

componente curricular CENOTEC II – Figurino, no semestre 2015.2. Neste componente 

estiveram matriculados 28 alunos, dos quais 24 foram aprovados, 02 trancaram a matrícula e 

outros 02 foram reprovados. Do total desta turma, 22 estudantes responderam anonimamente 

aos questionários que se encontram no apêndice dessa dissertação.  

Analisando os dados levantados, temos nesse grupo 8 estudantes do sexo feminino e 

14 do sexo masculino, com idades entre 17 e 41 anos. A maior parte (17) ingressou no curso 

no ano de 2015, os demais, (4) em 2014 e apenas 1 em 2010.  Deste grupo, todos já haviam 

cursado o componente curricular CENOTEC I – Cenários, 9 estavam cursando paralelamente 

CENOTEC IV – Maquiagem e, 5, já havia cursado o componente Figurino e Maquiagem, 

ofertado pela grande curricular antiga. 

São estudantes que escolheram cursar Licenciatura em Teatro por motivos como: 

experiência anterior com teatro, desejo de ser professor, amor à área, identificação com o 

curso, possibilidade de trabalho e desejo de continuar vínculo com a UFRN. Entre eles, 15 

pretendem ser professores, 5 disseram que não pretendem ser professores e 2 ainda não 

sabem. Esse é um dado relevante, pois aponta que a maioria dos estudantes tem consciência 

que está se preparando para ser docente e aponta que o teste de habilidade específicas (THE), 

instituído no curso, vem ajudando a selecionar estudantes que já têm algum grau de 

familiaridade com a área de conhecimento Teatro. Entre as justificativas apontadas pelos que 
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não desejam ser professor estão: a desvalorização profissional, a polivalência ainda vigente na 

prática escolar e a preferência pela atuação teatral. 

Por fim, entre esses estudantes, 16 desenvolvem alguma atividade artística, além das 

atividades curriculares, em sua maioria na linguagem teatral, e 6 deles não participam de 

nenhuma. Além disso, 8 disseram participar de algum projeto de extensão ou de iniciação à 

docência e, 14, de nenhuma dessas atividades, embora boa parte apresente o desejo de se 

inserir em alguma, principalmente no PIBID. 
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CAPÍTULO II – O PERCURSO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE TEATRO 

NA UFRN E O CENOTEC  

 

2.1 A LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - HABILITAÇÃO ARTES 

CÊNICAS 

 

Criada no Brasil em 1973 pelo Conselho Federal de Educação, CFE, a Licenciatura 

em Educação Artística, habilitação Artes Cênicas, foi o primeiro curso de formação de 

professores na área de conhecimento Teatro ofertado pela UFRN. A implementação deste 

curso, nesta instituição, ocorreu em 1975 por meio das Resoluções 72/75 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão– CONSEPE e 42/75 do Conselho Universitário - CONSUNI  e o 

seu reconhecimento oficial pelo Ministério da Educação se deu em 1980, por meio da Portaria 

Nº 490/80-MEC. 

A implementação da Licenciatura em Educação Artística, habilitação Artes Cênicas, 

assim como as habilitações Desenho, Artes Plásticas e Música, ocorreu no contexto da 

expansão das atividades de ensino da UFRN em atendimento às novas demandas do mercado 

de trabalho, geradas pela introdução da Educação Artística como matéria obrigatória nos 

currículos de 1º e 2º graus, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.º 5692/71, de 

11 de agosto de 1971.  

O Curso de Educação Artística, em todas as suas habilitações, foi planejado para 

realizar-se com formato de curta e longa duração. A Licenciatura Curta, com duração de dois 

anos, era destinada a formação de professores habilitados para atuar no que chamamos hoje de 

Fundamental I, e a Licenciatura longa, denominada Licenciatura Plena, estimada em quatro 

anos e meio, era destinada à formação de professores para atuar no Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio, ambas para atender às redes pública e privada de ensino. Entretanto, no início 

da década de 1990, em consonância com o conjunto de discussões dos profissionais da área de 

Arte e com as deliberações da Comissão de Especialistas de Ensino de Artes e Design - 

CEEARTES do Governo Federal, extinguiu-se, na UFRN, a Licenciatura Curta, passando a 

executar-se apenas a Licenciatura Plena, mantendo os mesmos objetivos de preparação de 

professores. 

Vinculado ao DEART do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCHLA, o 

curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, habilitação Artes Cênicas, durava em 
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média nove semestres, podendo ser cursado, no mínimo, sete semestres e, no máximo, 

quatorze. E o ingresso de estudantes se dava por meio do exame Vestibular, cuja oferta era de 

25 vagas para o primeiro semestre de cada ano. Além dos docentes do DEART, o curso 

contava com a colaboração de professores da área de Educação e Direito, ligados ao Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas, CCSA, e de professores de História, Letras, Ciências Sociais, 

Antropologia e Psicologia, vinculados ao CCHLA. 

O perfil profissional do aluno egresso do curso de Licenciatura Plena em Educação 

Artística, Habilitação em Artes Cênicas, conforme a resolução 23 de 23 de outubro de 1973 

do CFE, era o de Licenciado, estando este apto para exercer atividades docentes na área na 

educação básica e educação superior, uma vez atendidas às exigências de qualificação desta 

função, como também supervisão e assessoramento de atividades artísticas nas áreas de 

ensino, comunicação e animação cultural tanto na rede pública ou privada de ensino. 

Neste sentido, o curso possuía a seguinte grade curricular: 

 
Tabela 01- Grade Curricular da Licenciatura Plena em Educação Artística, habilitação Artes Cênicas.   

          

Código Componente Curricular  Créditos Carga 

horária 

ART0001 Fundamentos de Expressão e Comunicação Humanas 4 60h 

DAN0001 Antropologia  4 60h 

LET0001 Língua Portuguesa I  4 60h 

EDU0001 Introdução à Educação  4 60h 

PSI0001 Psicologia I (Geral)  4 60h 

ART0004 FECA/ Oficina de Plásticas  6 90h 

ART0003 FECA/Oficina de Música  6 90h 

ART0002 FECA/Oficina de Artes Cênicas  6 90h 

DAT0101 Fundamentos da Linguagem Visual  6 90h 

ART0035 Linguagem e Estruturação Musical  6 90h 

ART0031 Técnicas do Teatro e da Dança I  4 60h 

LET0209 Cultura Brasileira  4 60h 

EDU0123 Técnicas Audiovisuais do Ensino 2 30h 

ART0006 Folclore Brasileiro  4 60h 

ART0007 Música Popular Brasileira 4 60h 

ART0032 Técnicas do Teatro e da Dança II  4 60h 

DEH0019 História da Arte I  4 60h 

EDU0009 Psicologia da Educação II  4 60h 

PDR0027 Elementos do Direito Autoral e Legislação Social  2 30h 

ART0023 Expressão Corporal e Vocal I  4 60h 

ART0033 Técnicas do Teatro e da Dança III 4 60h 

ART0005 Estética  4 60h 

ART0053 Fundamentos da Arte na Educação  4 60h 

ART0024 Expressão Corporal e Vocal II  4 60h 

ART0034 Técnicas do Teatro e da Dança IV  4 60h 

ART0026 Cenografia I  4 60h 

EDU0682 Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º Graus  4 60h 

EDU0683 Didática  4 60h 
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ART0020 Evolução do Teatro e da Dança I  4 60h 

ART0025 Expressão Corporal e Vocal III  4 60h 

ART0028 Encenação I  4 60h 

ART0027 Cenografia II  4 60h 

 Disciplina Complementar (Literatura Dramática)  4 60h 

ART0021 Evolução do Teatro e da Dança II 4 60h 

ART0029 Encenação II 6 90h 

 Disciplina Complementar 4 60h 

ART0070 Prática de Educação Artística  3 45h 

ART0022 Evolução do Teatro e da Dança III  4 60h 

ART0030 Encenação III  8 120h 

ART0068 Prática de Ensino de Artes Cênicas  2 30h 

Fonte: Santana (2000, p. 52). 

Na década de 90, fortaleceu-se no Brasil um movimento formado por professores 

universitários, associações e federações de arte-educadores que reivindicavam, além da 

extinção das licenciaturas curtas, já mencionadas anteriormente, a reestruturação do ensino de 

Arte, em todos os seus níveis, e a reformulação da estrutura curricular do curso de 

Licenciatura Plena em Educação Artística, pois, conforme aponta Santana (2000), a 

regulamentação deste curso foi feita de forma apressada e sem diálogo com as universidades e 

com a sociedade, o que gerou a rápida proliferação de licenciaturas criadas para suprir o 

mercado aberto pela lei, sem estas instituições estarem devidamente instrumentalizadas para 

uma formação mais sólida do professor, oferecendo, assim, cursos eminentemente técnicos, 

sem uma base conceitual sólida, nem estrutura de pessoal e condições de apoio ao ensino.  

Nesse contexto, a principal crítica dos educadores se direcionava ao caráter polivalente 

da Licenciatura Plena em Educação Artística, no qual os professores, apesar de escolherem 

uma habilitação especifica (Artes Cênicas, Música, Artes Plásticas e Desenho), também 

recebiam uma formação superficial das outras habilitações, diferentes da sua escolha 

específica, para que, uma vez na escola, pudessem transitar entre os diferentes níveis e 

linguagens.  Para exemplificar isso, podemos perceber, no quadro acima na habilitação em 

Artes Cênicas, a presença dos componentes curriculares obrigatórios, como Formas de 

Expressão e Comunicação Artística I –FECA I / Oficina de Plásticas, FECA II/Oficina de 

Música, Fundamentos da Linguagem Visual e Linguagem e Estruturação Musical, 

componentes curriculares ligados diretamente às Artes Plásticas e a Música. 

Para Santana (2000), ao mesmo tempo em que a legislação reconheceu a relevância da 

Arte na formação do indivíduo, tornando-a obrigatória no ensino básico, ela esvaziou 

totalmente o sentido dessa medida pela adoção de uma polivalência ilusória que tentava 

assimilar e integrar várias modalidades artísticas absolutamente distintas entre si, gerando a 
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falsa crença que o ensino das linguagens artísticas poderia ser reduzido a propostas de 

atividades variadas que combinassem artes plásticas, música, teatro e dança, sem o 

aprofundamento dos saberes referentes a cada uma delas.  

No histórico e diagnóstico do curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, 

habilitação Artes Cênicas, registrado no PPC da Licenciatura em Teatro (2005), documento 

que foi fruto de um longo processo de discussão e reflexão do corpo docente do DEART 

sobre a necessidade de reformulação do curso, podemos perceber que a visão do coletivo de 

professores responsáveis pela elaboração desse documento, os professores José Sávio Oliveira 

de Araújo, Lenilton Teixeira, Makários Maia Barbosa, Marcos Aurélio Bulhões Martins, 

Sônia Maria de Oliveira Othon, Vera Lourdes Pestana Rocha, se coadunou com a percepção 

da ineficiência da polivalência da Licenciatura Plena em Educação Artística. Além disso, esse 

grupo também apontou para a necessidade de especificação da linguagem cênica na qual o 

aluno estava sendo formado, uma vez que a nomenclatura “Artes Cênicas”, bastante ampla, se 

refere ao conjunto de artes da cena  (Teatro, Dança, Mímica, Circo, Ópera, Teatro de 

Animação, entre outros), linguagens que, apesar de estarem sob a mesma classificação, são 

distintas e com especificidades que merecem ser estudas em profundidade e que apenas um 

curso de graduação não tem condições de abarcar todas as peculiaridades das formas 

existentes. 

Neste documento também é possível perceber que os docentes identificavam a 

insuficiência de conteúdos curriculares para preparar os alunos para lidar com as diferentes 

situações de ensino-aprendizagem, inerentes a cada um dos níveis de escolarização, ao 

apontarem que “as exigências específicas necessárias ao exercício docente nos 1º e 2º ciclos 

do ensino fundamental já exigiriam, dado o grande número de competências e habilidades 

necessárias para esse fim, uma carga horária de atividades e conteúdos específicos muito 

acima da que lhe é oferecida”. (PPC, 2005, p.11). 

Outro desafio apontado pelos docentes foi a necessidade de superação do caráter 

fragmentário dos componentes curriculares do curso, pois a desarticulação entre os conteúdos 

ministrados pelas diferentes disciplinas gerava tanto em alunos quanto em professores uma 

visão fragmentada do processo de formação, apontando para a necessidade de sistematização 

das experiências oferecidas pelas disciplinas e direcionando-as para a noção de totalidade, 

implícita numa visão de área e seu respectivo perfil profissional. 
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Pode-se observar ainda, que essa desarticulação faz-se presente não apenas na visão 

global do curso, mas entre as disciplinas oferecidas num mesmo semestre letivo, uma 

vez que a organização curricular vigente no curso de Educação Artística da UFRN não 

dispõe de um eixo norteador de objetivos específicos inerentes a cada semestre letivo, 

o que dificulta ainda mais a adoção de práticas de planejamento pedagógico coletivo 

entre os professores e seus programas de trabalho. Quando muito, o único aspecto 

formal que busca estabelecer alguma relação entre as disciplinas é a adoção de pré-

requisitos ao longo do fluxograma da grade curricular, prática esta que dificulta a 

flexibilização curricular e não atende às necessidades de desenvolvimento de 

atividades interdisciplinares. (PPC, 2005, p.12). 

Por último, uma crítica, construída em tons de sugestão para aperfeiçoamento da 

forma de ingresso dos estudantes no curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, 

habilitação Artes Cênicas, também pode ser percebida quando os professores apontam para a 

necessidade de repensar o ingresso de estudantes no curso, haja vista que os candidatos às 

vagas não eram avaliados quanto aos seus conhecimentos em Arte, uma vez que essa matéria 

não era contemplada na lista de conteúdos do exame Vestibular da UFRN. 

Nesse sentido, o diagnóstico acima apresentado sobre as distorções da Educação 

Artística, habitação Artes Cênicas, somado às respostas/propostas governamentais para 

interferir no quadro geral de distorções das licenciaturas no Brasil, como a publicação da LDB 

9394/96 e, posteriormente, a divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), para 

o Ensino Infantil, Fundamental e Médio, apontou para a necessidade  de um novo projeto 

político pedagógico para a formação do professor de Teatro formado pela UFRN.  

Deste modo, a proposição de um novo projeto de curso visando rever o perfil do 

egresso, as articulações entre os diversos conhecimentos que compõem a área, bem como as 

novas conjunturas para o exercício da docência na área de conhecimento Teatro foi embasada 

principalmente pelas proposições dos PCNs de Arte que apresentaram claramente a 

necessidade de implantação do ensino de Teatro, Música, Dança e Artes Visuais nas escolas 

de Educação Básica.  

 

2.1.1 A criação da Licenciatura em Teatro 

Tomando por base as Diretrizes Curriculares para Ensino Superior de Teatro, Música, 

Dança e Artes Visuais, os Indicadores de padrões de qualidade para avaliação dos cursos de 

graduação da UFRN e as Diretrizes Curriculares para as Licenciaturas, o grupo de docentes 
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ligados ao curso de Licenciatura Plena em Educação Artística propôs a Licenciatura em 

Teatro na UFRN, cujo PPC ficou pronto em 2005  e o ingresso da primeira turma, com 25 

alunos, ocorreu em 2007. 

Conforme o PPC (2005), o curso tinha por objetivo formar professores de Teatro para 

a educação básica, com experiências em produção de conhecimentos cênicos, teatrais e 

educacionais, em que se reconhecesse o fazer artístico como práxis acadêmica, formar 

profissionais com domínio dos conhecimentos do fenômeno teatral, de modo a compreender 

os processos cênicos e seus aspectos pedagógicos, sendo a escola o local privilegiado para a 

atuação desse profissional, mas não exclusivo, podendo este também atuar em espaços de 

educação não formal.  

Para a consecução desse objetivo, o grupo de docentes pensou a implementação de um 

curso com currículo flexível, constituído por blocos de disciplinas que pudessem se inter-

relacionar, permitindo, assim, a interdisciplinaridade entre os conteúdos. Além de cursar os 

componentes curriculares, os alunos desenvolveriam atividades acadêmicas, científicas e 

culturais como forma de complementação curricular e estágios curriculares obrigatórios 

perfazendo, assim, uma carga horária total mínima de 2800 horas, cursada, em média, em 

quatro anos e meio. 

Nesse sentido, podemos observar, nos quadros abaixo, uma grade curricular 

obrigatória mais enxuta, com uma base comum específica para o ensino de Teatro e 

Educação, e uma grade curricular complementar mais extensa com diversas áreas de 

conhecimento, o que permitia aos alunos ter mais liberdade de escolha dos componentes a 

serem cursados, conforme a sua área de interesse.  

Componentes Curriculares Obrigatórios: 

Tabela 02 - Grade curricular dos componentes curriculares obrigatórios da Licenciatura em Teatro da UFRN. 

 

Código Componente Curricular Créditos Carga 

horária 

ART0200 Jogo e Cena I 04 60h 

ART0201  Jogo e Cena II  04 60h 

ART0203 História do Teatro I 04 60h 

ART0204 História do Teatro II 04 60h 

ART0206 Dramaturgia I 04 60h 

ART0207 Atuação I 04 60h 

ART0208 Atuação II 04 60h 

ART0209 Cenografia I 04 60h 

ART0211 Encenação I 08 120h 

ART0212 Encenação II 08 120h 
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ART0213 Encenação III 08 120h 

ART0214 Encenação IV 08 120h 

EDU0680 Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação 04 60h 

EDU0681 Fundamentos da Psicologia da Educação 04 60h 

EDU0682 Organização da Educação Brasileira 04 60h 

EDU0683 Didática 04 60h 

Fonte: PPC de Licenciatura em Teatro/UFRN, 2005. 

 

Componentes Curriculares Complementares: 

Tabela 03- Grade curricular dos componentes curriculares complementares da Licenciatura em Teatro da UFRN. 

Código Componente Curricular Créditos Carga 

horária 

ART0202 Jogo e Cena III 04 60h 

ART0205 História do Teatro III 04 60h 

ART0210 Cenografia II 04 60h 

ART0215 História do Teatro Brasileiro 04 60h 

ART0216 Estudos Culturais do Teatro 04 60h 

ART0217 Conscientização Corporal 04 60h 

ART0218 Pedagogia do Corpo 04 60h 

ART0219 Técnica e Estética da Dança 04 60h 

ART0220 Dança no RN 04 60h 

ART0222 Elementos de Treinamento Pré-expressivo 04 60h 

ART0223 O texto na cena 04 60h 

ART0224 Análise das formas espetaculares 04 60h 

ART0225 Estética teatral 04 60h 

ART0226 Apreciação crítica do espetáculo 04 60h 

ART0227 Arquitetura e tecnologia teatral 04 60h 

ART0228 Música na cena I 02 30h 

ART0229 Música na cena II 02 30h 

ART0230 Iluminação Cênica 04 60h 

ART0231 Preparação Vocal I 04 60h 

ART0232 Figurino e Maquiagem 04 60h 

COM0090 Semiótica da Comunicação 04 60h 

DAN0001 Antropologia I 04 60h 

DAN0018 Cultura Brasileira 04 60h 

DAN0029 Antropologia e Imagem 04 60h 

DAN0114 Cultura popular 04 60h 

DAT0110 Desenho em computador I 04 60h 

DAT0111 Desenho em computador II 04 60h 

DAT0112 História das Artes I 04 60h 

DAT0113 História das Artes II 04 60h 

DAT0114 História das Artes III 04 60h 

DAT0116 Tópicos de Pesquisa em Artes 04 60h 

DAT0129 Cinema I 04 60h 

DAT0130 Cinema II 04 60h 

DAT0131 TV e Vídeo 04 60h 

DAT0134 Desenho em computador III 04 60h 

DAT0137 História da Arte no Brasil e no RN 04 60h 

EDU0587 Introdução à Educação Especial 04 60h 

FIL0001 Filosofia I 04 60h 

FIL0520 Filosofia da Cultura 04 60h 

FIL0701 Estética Filosófica 04 60h 

LET0055 Fundamentos da Literatura Ocidental 04 60h 

LET0084 Leitura e produção de textos I 06 90h 

LET0085 Leitura e produção de textos II 06 90h 

MUS0409 Música Popular Brasileira I 02 30h 



56 
 
MUS1210 Canto complementar I 02 30h 

MUS2401 História da Música 04 60h 

MUS3030 Folclore musical 04 60h 

                                      

Fonte: PPC de Licenciatura em Artes Cênicas/UFRN, 2005. 

 

2.1.2. A reformulação da Licenciatura em Teatro 

  Ao longo de cinco anos de funcionamento da Licenciatura em Teatro, após a sua 

implantação em 2007, docentes e discentes, seguindo a política de avaliação dos cursos de 

graduação da UFRN, participaram sistematicamente de avaliações sobre o desenvolvimento 

do curso. Esse processo apontou êxitos e fragilidades e seus resultados, somados às novas 

exigências do MEC e às discussões travadas pelos docentes em busca de um modelo 

pedagógico adequado para a formação do professor de Teatro, apontaram para a necessidade 

de reformulação do curso vigente. 

 Entre os elementos que influenciaram a necessidade de reformulação do curso, pode-

se apontar as novas perspectivas curriculares preconizadas pelo MEC que definiram a 

incorporação de 400 horas de práticas pedagógicas, a serem acrescentadas nos componentes 

curriculares obrigatórios dos quatro primeiros semestres de curso, e os desdobramentos 

decorrentes da ampliação do número de vagas ofertadas para ingresso no curso que passou de 

25 para 40 alunos. Essa ampliação ocorreu devido à adesão da UFRN ao Programa de Apoio a 

Planos de Restruturação e Expansão das Universidades Federais, REUNI, que tinha por 

objetivo a ampliação do acesso e permanência no ensino superior no Brasil. 

De acordo com o histórico e diagnóstico da Licenciatura em Teatro registrado no PPC 

de 2012, essa medida impactou negativamente nos componentes curriculares práticos, pois os 

espaços destinados para a realização de atividades práticas passaram a não comportar 

adequadamente um número grande de estudantes. Como paliativo para essa problemática, a 

coordenação do curso adotou a oferta dobrada de componentes curriculares, dividindo a 

distribuição de discentes em duas turmas de 20 alunos. Contudo, essa mudança gerou novos 

problemas, pois aumentou a demanda docente, uma vez que os professores do curso 

precisaram dobrar a sua carga horária para atender a todos os discentes e, por sua vez, 

acabaram assumindo menos componentes curriculares devido à necessidade paralela de 

desenvolvimento de outras atividades de ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, esse 

quadro gerou a necessidade de contratação de novos docentes.  
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 Além disso, na concepção dos professores do curso, a estrutura curricular em vigor 

desde 2007 conservava ainda uma influência da Licenciatura Plena em Educação Artística, na 

medida em que ainda apresentava muitos componentes curriculares que tangenciavam o 

universo das Artes Cênicas e acabava deixando defasadas as áreas de formação específica em 

Teatro.  

Busca-se suprir estas lacunas, que inferem diretamente na formação específica do 

licenciado em Teatro, com a proposta da nova Estrutura Curricular. Um Curso de 

Graduação em Teatro, mesmo adotando uma modalidade e/ou uma linha de 

formação específica, deve atender com ênfase às demandas de conteúdo e de 

metodologias da sua área de conhecimento, considerando as competências, 

habilidades e pedagogias do Teatro. (PPC, 2012, p.10). 

Um outro ponto apresentado como uma fragilidade e que já havia sido apontado pelo 

grupo de professores responsáveis pela proposta do curso de Licenciatura em Teatro em 2005, 

foi a  necessidade de incorporar  um procedimento para avaliar os conhecimentos em Teatro 

do aluno candidato ao curso, uma vez que era muito comum o curso receber um percentual 

grande de alunos por segunda opção que, sequer, conheciam a área Teatro e que acabavam 

desistindo do curso e contribuindo para o aumento dos índices de evasão.  

Nesse contexto, foi proposto o teste de habilidade específicas, THE, com o objetivo 

identificar as potencialidades dos candidatos para a área Teatro, como também facilitar ao 

candidato uma melhor compreensão das habilidades que serão trabalhadas ao longo do curso 

de graduação. Além disso, ao defender o teste de habilidade específica, os professores 

acreditavam que esta seria uma forma de valorizar os conhecimentos do Teatro na educação 

básica, como pode ser observado abaixo. 

Desta forma, quando defendemos a existência de uma Prova de Habilidades 

Específicas para o Curso de Licenciatura em Teatro, estamos também tentando levar 

em consideração os conteúdos da área de Artes, e que segundo a LDB 9349/1996 

são componentes curriculares obrigatórios nos níveis da educação básica. (PPC, 

2012, p.15).  

Nesse sentido, o THE foi aprovado pelo colegiado do curso em 08 de março de 2012 e 

tornou-se, como será visto mais adiante, uma prática efetiva para ingresso na Licenciatura em 

Teatro.  
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Nesse contexto, em 2012 se deu início à construção de uma proposta de reformulação 

do PPP da Licenciatura em Teatro que foi elaborada pelos professores Alex Beigui de Paiva 

Cavalcante, Jefferson Fernandes Alves, José Sávio Oliveira de Araújo, Makários Maia 

Barbosa, Naira Neide Ciotti, Lara Rodrigues Machado, Robson Carlos Haderchpek, Sônia 

Maria de Oliveira Othon e Nara Graça Salles. Este documento ficou pronto no final de 2012 e 

a primeira turma de ingressantes, após esse processo, ocorreu em 2014.    

 Essa nova proposta curricular, conforme o PPC de 2012, visa formar, em nível de 

graduação universitária, sujeitos críticos com capacidade de: organizar conhecimentos 

teatrais, contextualizando-os estética, histórico e socialmente; sistematizar práticas de 

formação e preparação para a pesquisa em torno de poéticas dramatúrgicas, corporais, 

interpretativas, cenográficas e de encenação; produzir espetáculos teatrais; ensinar em espaços 

formais e não formais e lecionar para a educação básica.      

 Para tanto, foi pensado um curso com carga horária total de 3.240 horas de estudos 

desdobrados em componentes curriculares de natureza científica e cultural, estágio curricular 

supervisionado, atividades supervisionadas de ensino aprendizagem, práticas pedagógicas, 

Trabalho de Conclusão de Curso e atividades complementares.     

 A estrutura curricular do curso foi planejada para que o discente direcione seus 

estudos, nos quatro primeiros semestres, para a apreensão das principais teorias e técnicas do 

Teatro e para a formação pedagógica e, nos quatro últimos semestres, vivencie o 

desdobramento de seus estudos a partir de componentes curriculares específicos, organizados 

em blocos de ênfase (Atuação; Dramaturgia, Estética e Teoria Teatral, Cenografia e 

Tecnologia Cênica e Encenação). Esse desdobramento visou propiciar aos discentes a 

aprendizagem de conteúdos específicos da linguagem teatral, com destaque para a percepção 

prática das pedagogias a eles pertinentes.  

Com a criação dos blocos de ênfase, a formação do discente continuou sendo 

multidisciplinar, porém, com uma maior autonomia de escolha por parte do discente nos 

quatro últimos semestres. Agregou-se também à formação básica do discente as práticas 

pedagógicas obrigatórias para os cursos de licenciatura. Estas foram incorporadas aos 

componentes curriculares básicos do curso de Licenciatura em Teatro, valorizando o diálogo 

entre o “ensinar” e o “aprender” dentro da sala de aula.  

 O atual Curso de Licenciatura em Teatro está ligado ao Departamento de Artes, que 

disponibiliza os componentes curriculares, infraestrutura e corpo docente para a sua 
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realização e conta também com a participação de componentes curriculares e de corpo 

docente de áreas afins, ligadas ao CCHLA e ao Centro de Educação da UFRN.  

A nova Estrutura Curricular foi planejada para realizar-se em oito semestres letivos, 

diminuindo em um semestre o tempo de permanência do discente na instituição. Porém, para 

que isso pudesse ser feito, foi necessária uma intensificação da oferta de componentes 

curriculares, sempre respeitando o período matutino. Manteve-se, assim, a base de 

Componentes Curriculares do PPP (2005) e foram ampliados os componentes da formação 

específica. Esse novo formato visou diminuir a evasão, dando ênfase às práticas pedagógicas 

e fortalecendo a formação dos futuros professores de Teatro. 

Componentes Curriculares Obrigatórios: 

Tabela 04- Grade curricular dos componentes curriculares obrigatórios da Licenciatura em Teatro da UFRN. 

Código Componente Curricular Crédito Carga 

horária 

ART0097 Estética Teatral I  04 60h 

ART0099 Ética e Legislação Teatral  02 30h 

ART0203 História do Teatro I 04 60 

ART0145 Expressão Corporal I (Co-Requisito)  02 30h 

ART0153  Expressão Vocal I (Co-Requisito) 02 30h 

ART0200  Jogo e Cena I 04 60h 

FPE0680 Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação  04 60h 

ART0192  CENOTEC I: Cenários  04 60h 

ART0206 Dramaturgia I  04 60h 

ART0165 Metodologia de Pesquisa em Artes  02 30h 

ART0204 História do Teatro II  04 60h 

ART0150 Expressão Corporal II (Co-Requisito)  02 30h 

ART0154 Expressão Vocal II (Co-Requisito)  02 30h 

ART0207 Atuação I 04 60h 

FPE0682 Organização da Educação Brasileira  04 60h 

ART0193  CENOTEC II: Figurino  04 60h 

ART0098 Estética Teatral II  04 60h 

ART0151 Expressão Corporal III (Co-Requisito)  02 30h 

ART0163  Expressão Vocal III (Co-Requisito) 02 30h 

ART0208 Atuação II  04 60h 

ART0194 CENOTEC III: Iluminação 04 60h 

ART0166  Dramaturgia II  02 30h 

ART0167  História do Teatro Brasileiro I  04 60h 

FPE0681 Fundamentos da Psicologia Educacional  04 60h 

ART0170 Dramaturgia III  04 60h 

ART0152  Expressão Corporal IV (Co-Requisito)  02 30h 

ART0164  Expressão Vocal IV (Co-Requisito) 02 30h 

ART0171 Atuação III  04 60h 

ART0195 CENOTEC IV: Maquiagem  04 60h 

ART0168 História do Teatro Brasileiro II 04 60h 

PEC0683 Didática 04 60h 

ART0173 Canto para o Ator I 02 30h 

ART0175 Encenação I  04 60h 

ART0226 Apreciação Crítica do Espetáculo  04 60h 

ART0178  Teatro e Educação: Práticas Pedagógicas do Teatro  04 60h 
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ART0176 Encenação II  04 60h 

ART0179  Produção Teatral  04 60h 

FPE0087 Libras 04 60h 

ART0190 TCC- Espetáculo  08 120h 

ART0191  TCC II– Monografia 08 120h 

 

Fonte: PPC da Licenciatura em Teatro/UFRN – 2012. 

 

Componentes Curriculares Optativos: 

Tabela 05- Grade curricular dos componentes curriculares complementares da Licenciatura em Teatro da UFRN. 

 Código Componente Curricular Crédito Carga 

horária 

ART0235 Técnicas de Dança I 04 60h 

ART0181 Teatro e Cultura Brasileira  02 30h 

ART0183 Cinema  04 60h 

ART0199 Teatro de Formas Animadas 02 30h 

ART0182 Corpo e Movimento  02 30h 

ART0184 Teatro de Rua  04 60h 

ART0237 Semiologia do Teatro  04 60h 

ART0201 Jogo e Cena II  02 30h 

ART0172  Atuação IV  02 30h 

ART0218  Pedagogia do Corpo  04 60h 

ART0222  Elementos de Treinamento Pré-Expressivo  02 30h 

ART0174  Canto para Ator II  02 30h 

ART0236  Técnicas de Dança II  04 60h 

ART0205 História do Teatro III  04 60h 

ART0180 Dramaturgia IV  04 60h 

ART0169  História do Teatro Brasileiro III  04 60h 

ART0223  O Texto na Cena  02 30h 

ART0185  Ateliê de Dramaturgia  02 30h 

ART0186 Etnodrama  04 60h 

ART0196  CENOTEC V: Sonoplastia   04 60h 

ART0197  CENOTEC VI: Arquitetura e Tecnologia Teatral  04 60h 

ART0198  CENOTEC VII: Sistemas Integrados em Tecnologia Cênica  04 60h 

ART0233 Economia da Cultura em Artes Cênicas  04 60h 

ART0234  Música na Cena  04 60h 

ART0177  Encenação III  02 30h 

ART0187  Estudos da Performance  02 30h 

ART0188 Escritura Cênica  04 60h 

ART0224  Análise das Formas Espetaculares  04 60h 

ART0189  Pedagogias do Encenador  04 60h 

 

Fonte: PPC da Licenciatura em Teatro – 2012. 

Os Componentes Curriculares Optativos estão presentes desde o início do curso de 

Licenciatura em Teatro, porém, estes ganham maior importância a partir do quinto semestre, 

quando os discentes optam por um dos blocos de ênfase.  

Por fim, uma estratégia discutida e aprovada foi o THE. Após cinco anos de discussão, 

a proposta foi amadurecida e passou a ser um dos pilares da reestruturação do curso. Ele 
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possui formato de aulas oficinas práticas, teóricas e/ou prático-teóricas que abordam os 

conhecimentos específicos da área de conhecimento Teatro e suas pedagogias. Aplicadas 

pelos docentes do curso de Licenciatura em Teatro, as aulas oficinas são obrigatórias para o 

ingresso no curso e a nota deste teste é somada à nota do Enem, obtendo-se assim a média 

final do candidato. Deste modo, matriculam-se no curso os 40 candidatos melhor 

classificados. 

2.1.3. Os avanços do ensino de cenografia na formação docente em Teatro 

Tabela 06- Quadro comparativo da evolução do ensino de Cenografia na Licenciatura em Teatro/UFRN.  

Licenciatura Plena em 

Educação Artística, habilitação 

Artes Cênicas 

Licenciatura em Teatro  

 PPC 2005 

Licenciatura em Teatro   

PPC 2012 

Componente 

Curricular 

C

H 

Condição Componente 

Curricular 

CH Condição Componente 

Curricular 

CH Condição 

Cenografia I 60

h 

Obrig. Cenografia I 60h Obrig. CENOTEC I: 

Cenários  

60h Obrig. 

Cenografia II 60

h 

Obrig. Arquitetura e 

Tecnologia 

Teatral 

60h Compl. CENOTEC II: 

Figurino  

60h Obrig. 

   Iluminação 60h Compl. CENOTEC III: 

Iluminação 

60h Obrig. 

   Figurino e 

Maquiagem 

60h Compl. CENOTEC IV: 

Maquiagem  

60h Obrig. 

      CENOTEC V: 

Sonoplastia   

60h Compl. 

      CENOTEC VI: 

Arquitetura e 

Tecnologia Teatral  

60h Compl. 

      CENOTEC VII: 

Sistemas Integrados 

em Tecnologia 

Cênica  

60h Compl. 

 

Como pode ser visto acima, a formação de professores de Teatro na UFRN, ao longo 

dos anos, passou por importantes transformações estruturais e conceituais, decorrentes do 

amadurecimento de ideias e discussões do corpo docente do curso de Licenciatura em Teatro 

em consonância com as discussões nacionais sobre Teatro e Educação, como também devido 

às novas políticas educacionais do MEC em relação às licenciaturas no Brasil. 

Nesse contexto, no que se diz respeito ao ensino de Cenografia, podemos perceber, 

com auxílio do quadro comparativo acima, que houve um significativo avanço no curso de 

Licenciatura em Teatro, ofertado pela UFRN, de entendimento da importância dos 

componentes de Cenografia para a formação do professor, fruto, como dito anteriormente, de 

avaliações sistemáticas sobre o desenvolvimento do curso e, principalmente, de um 

amadurecimento conceitual por parte dos docentes. 
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Assim, podemos observar no quadro acima que, no curso de Licenciatura Plena em 

Educação Artística, habilitação Artes Cênicas, o ensino de Cenografia possuía no currículo 

um espaço relativamente muito curto, sendo ministrado em apenas dois componentes 

curriculares (Cenografia I e II).   

Na Licenciatura em Teatro, regida pelo PPC de 2005, quando houve um enxugamento 

da grade curricular obrigatória, retirando-se os componentes curriculares que não se 

relacionavam diretamente com a área de conhecimento Teatro e optando-se por dar mais 

opção de escolha ao estudante, houve uma ampliação de componentes curriculares 

pertencentes ao ensino de Cenografia, entretanto, estes foram desdobrados e colocados na 

condição de componentes complementares, Arquitetura e Tecnologia Teatral, Iluminação e 

Figurino e Maquiagem. Essa concepção, a nosso ver, por um lado demonstrou um 

entendimento da importância de se ter no currículo componentes específicos da linguagem 

teatral, valorizando-os em suas especificidades, entretanto, ainda não deixou claro que esses 

componentes eram fundamentais para a formação do professor de Teatro, pois como 

componentes curriculares complementares poderiam ser cursados apenas por estudantes que 

de fato tinham interesse num aprofundamento na área, seja por curiosidade ou por já 

possuírem alguma experiência anterior na área. 

Na reformulação do curso de Licenciatura em Teatro em 2012, houve o avanço mais 

significativo, a nosso ver, pois as áreas de Cenário, Figurino, Maquiagem, Iluminação 

receberam mais autonomia no currículo, dando um passo importante para a sua valorização. 

Colocando-as como componentes curriculares obrigatórios, o curso demonstrou o 

entendimento de que essas áreas são fundamentais à formação do professor de Teatro e cujos 

conteúdos devem estar presentes na escola. Esses conteúdos deixam, então, de ser trabalhados 

indiretamente para serem estudados em suas especificidades. Colocar Arquitetura e 

Tecnologia Teatral e Sistemas Integrados em Tecnologia Cênica como componentes 

curriculares complementares nos parece uma boa escolha, no sentido de que são 

conhecimentos mais específicos da área de interesse do aluno que realmente deseja se 

aprofundar, entretanto, Sonoplastia que, a nosso ver, é um elemento fundamental da 

linguagem teatral, merecia estar na categoria de componente curricular obrigatório, uma vez 

que é um conhecimento basilar para a formação do professor de Teatro. 
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2.2 CONCEPÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO CENOTEC 

Um laboratório acadêmico com múltiplas funções. É assim que podemos inicialmente 

definir o CENOTEC. Localizado na sala 21, no primeiro andar do DEART, esse laboratório 

funciona como: sala de aula, sala de estudos, sala de pesquisas, sala de reunião de projetos, 

sala de ensaios, oficina para produções cenográficas, local de apresentação de trabalhos de 

conclusão de curso de graduação e pós-graduação, lugar para palestras e debates sobre teatro e 

educação.  

Além dessas múltiplas funções, o CENOTEC é um espaço que chama atenção pelo 

vasto acervo de livros sobre os mais variados temas ligados ao universo do teatro 

(dramaturgia, teorias do teatro, arte-educação, pedagogia teatral, maquiagem, figurino, 

iluminação, cenário, sonoplastia, entre outros), além de acervo de dvds, de revistas científicas, 

de anais de congressos e materiais para a produção cenográfica que se encontram disponíveis 

para qualquer estudante da Licenciatura em Teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de um espaço de uso coletivo, onde docentes e discentes, bolsistas ou não, 

desenvolvem suas atividades diariamente nos três turnos. É, em essência, um espaço 

destinado à experimentação, à produção e à reflexão de conhecimentos artísticos e 

pedagógicos.  

Como se pode notar, um estudo que contemple todas as dimensões deste laboratório 

demandaria um tempo bastante longo de trabalho, o que muito provavelmente ultrapassaria o 

tempo de uma pesquisa de mestrado. Assim, por questões de necessidade de recorte desta 

investigação, a nossa análise terá como foco as atividades desenvolvidas no âmbito do 

Figura 9- Espaço físico do CENOTEC. Fonte: 

Acervo do professor Sávio Araújo. 

Figura 10 – Espaço físico do CENOTEC. Fonte: 

Acervo do professor Sávio Araújo. 
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CENOTEC como sala de aula, cuja reflexão é fruto de percepções associadas à teoria, 

estimuladas a partir das observações participantes realizadas nos componentes curriculares 

Cenografia I no semestre 2014.1, CENOTEC II - Figurino e CENOTEC IV - Maquiagem, 

ambas em 2015.2, componentes ministrados pelo professor Sávio Araújo, bem como de 

entrevistas com este mesmo docente e com  a professora Laura Figueiredo, membro do 

CENOTEC desde 2014, e, com o ex-professor substituto Ronaldo Costa - que esteve ligado 

oficialmente a este laboratório no período de 2012 à 2014 - e de questionários aplicados com 

os estudantes. 

Assim, neste momento, interessa-nos identificar e discutir as principais concepções 

que orientam a atividade docente no CENOTEC, os princípios que norteiam e fundamentam a 

proposta de ensino de Cenografia defendida e praticada pelos docentes desse laboratório, 

analisando suas possibilidades e limites. Para efeitos de discussão e melhor compreensão do 

leitor, as concepções pedagógicas identificadas no trabalho do CENOTEC estão apresentadas 

subdivididas em tópicos, embora na prática elas estejam intrinsicamente ligadas, uma 

influenciando a outra. Antes, porém, faz-se necessário destacar que o eixo da formação em 

Cenografia, promovida por esse laboratório, trata-se de formação para professores de Teatro e 

não para bacharéis ou especialistas em Cenografia, como esclarece o professor Sávio Araújo. 

A nossa formação aqui, dado o fato do curso ser um curso de licenciatura e não um 

bacharelado, é voltada para a formação do professor. Então, o aspecto da formação 

em cenografia ao qual nos dedicamos é aquele aspecto do sujeito entender quais são 

as questões que estão por trás do fazer cenográfico. O quê que significa você ter uma 

determinada ideia que vem de um texto literário, de um texto dramático, essa ideia 

na imaginação do leitor, ela se caracteriza por determinada espacialidade e você 

transforma isso em algo real na cena. E esse trabalho é a grande questão da 

cenografia. (SÁVIO ARAÚJO, entrevista em 27/09/16). 

O professor Ronaldo Costa, ao relembrar a sua experiência como docente no 

componente Iluminação Cênica, também aponta para as especificidades da formação em 

Cenografia ofertada para o professor de Teatro pelo CENOTEC, ao destacar que essa 

formação não pode se encerrar nos aspectos técnicos da área e, sim, buscar principalmente 

desenvolver nos estudantes a percepção e apropriação dos princípios artísticos e estéticos da 

linguagem cenográfica e a sua articulação com a sala de aula. 
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(...) como aqui eu também estava trabalhando com potenciais professores de Teatro, 

eu coloquei em prática minha dissertação8, certo, pensando no ensino da iluminação 

que não envolvesse apenas a tecnologia, a técnica e a tecnologia iluminar, mas 

pensando também na ampliação artística estética desse ensino, filosófica, certo, e 

desenvolvendo em sala de aula exercícios que fossem possíveis serem desenvolvidos 

na escola. Então, eu desenvolvi uma metodologia de ensino onde não 

necessariamente eu precise de um refletor, de uma mesa e de um teatro pra você tá 

ensinando iluminação. Com pequenas lanternas, usando a luz do sol, espaços 

diferentes, não necessariamente, porque uma das grandes dificuldades do professor 

de Teatro no colégio é porque não existe uma sala específica, assim, mas mostrando 

para os alunos que qualquer área pode se estar desenvolvendo conhecimento sobre 

iluminação que não necessariamente seja uma sala escura que precise de isolamento 

lumínico. (RONALDO COSTA, entrevista em 31/10/16). 

Um aspecto importante apresentado pelo professor Ronaldo diz respeito à superação 

de um senso comum, por vezes presente no ensino de Teatro:  a impossibilidade de trabalhar 

Cenografia, em especial, a Iluminação Cênica na sala de aula, diante da inexistência de 

condições adequadas, como a presença de refletores e sala com isolamento lumínico. Esse é 

um aspecto de extrema relevância, pois reconhece e enfrenta a problemática da precariedade 

de recursos materiais para o ensino de Teatro nas escolas, não só públicas, mas particulares 

também, cujos gestores muitas vezes desconhecem as especificidades do ensino de Teatro 

e/ou não o consideram prioridade.  

Assim, uma metodologia que busca ensinar ao professor em formação que é possível 

trabalhar os princípios da Cenografia, nesse caso especialmente da Iluminação Cênica, com 

elementos simples e acessíveis, é fundamental para que este futuro educador possa perceber 

que a falta de condições ideais não pode e nem deve ser uma barreira para o desenvolvimento 

de propostas educativas em Teatro que levem em consideração todas as dimensões do fazer e 

pensar teatral. Com isso, não queremos apontar que esse professor, uma vez na escola, não 

deva se planejar e reivindicar por melhores condições materiais para o ensino de Teatro, mas 

que a precariedade, forte realidade principalmente na educação pública, não pode esvaziar a 

sua prática e ser um empecilho para o desenvolvimento de suas propostas educativas. 

                                                           

8 A dissertação ao qual o professor se refere chama-se “A Oficina de iluminação e a construção do espetáculo: 

anotações para uma proposta pedagógica”, trabalho defendido em 2010 no Programa de Pós-Graduação em 

Artes Cênicas – PPGArC/UFRN, sob orientação do professor José Sávio de Oliveira Araújo e co-orientação do 

professor Jefferson Fernandes Alves. 
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A clareza sobre a intencionalidade do ensino de Cenografia para a formação docente 

também pode ser percebida, na fala da professora Laura Figueiredo, ao apontar que o seu 

maior objetivo é “ em primeiro lugar é criar esse olhar apurado, educado e contextualizado 

para entender o que é que a Iluminação Cênica faz em vários segmentos das artes cênicas e 

como no teatro ela atua como linguagem”. Há aqui, novamente, uma preocupação com a 

compreensão dos princípios artísticos e estéticos da linguagem cenográfica, para além das 

questões técnicas da área. A professora Laura também aponta que desde que se tornou 

docente efetiva do DEART/UFRN vem repensando e aprendendo a cada semestre modos de 

abordar o ensino de Iluminação Cênica para a formação de professores, uma vez que grande 

parte de sua vivência foi como iluminadora profissional e formadora de profissionais técnicos 

para Iluminação Cênica, cujas especificidades de ensino são distintas da formação de 

professores. Ao mesmo tempo, demonstra a preocupação de proporcionar uma formação 

básica em iluminação que capacite os estudantes a desenvolver seus projetos artísticos, como 

pode ser visto abaixo. 

Em primeiro lugar pra gente entender que a gente trabalha aqui com equipamentos 

mais simples, menos sofisticados e que a abordagem do tema iluminação cênica, ela 

precisa tá vinculada a uma questão de trabalho em sala de aula, trabalho no ensino 

básico, mas ao mesmo tempo, junto disso, a gente tem que pensar  que muitos dos 

alunos aqui do curso, eles querem saber de iluminação cênica também para fazer 

seus trabalhos, fazerem suas produções, então,  eu venho ao longo desse período 

equilibrando essas duas demandas, uma o trabalho do profissional professor que eles 

vão se tornar e a outra é também essa demanda da pessoa ter mínima noção para 

criar um projeto se ela precisar. (LAURA FIGUEIREDO, entrevista em 03/11/16). 

Demarcado o eixo de formação do CENOTEC, podemos voltar a uma das questões 

iniciais apontadas nesta pesquisa: é necessário ao professor de teatro ser cenógrafo, 

iluminador, maquiador, por exemplo, para abordar a cenografia em sala de aula? A partir da 

nossa experiência, observando a prática e o discurso dos professores vinculados ao 

CENOTEC, concluímos que não, entretanto, é imprescindível que o professor compreenda as 

especificidades dessas áreas de conhecimento artístico, compreenda os seus princípios para 

que possa ampliar o seu leque de propostas educativas na escola. Para isso, percebemos que o 

CENOTEC promove ações pedagógicas que visam aproximar os estudantes de cada uma 

dessas áreas artísticas, com a clareza de que não está formando bacharéis, mas docentes que 

precisam compreender o fazer e pensar cenográfico para que, assim, sintam-se capacitados 

para abordar esses conteúdos na sala de aula e dialogar com profissionais da área em seus 

projetos artísticos dentro ou fora da escola. 
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2.2.1. A educação diálogica 

Revisitando os registros das observações participantes, os dados levantados nos 

questionários, como também as transcrições das entrevistas com os professores vinculados ao 

CENOTEC, identificamos um conceito que pode ser compreendido como um princípio 

fundamental: a dialogicidade ou o pensamento dialógico. Essa expressão é utilizada de modo 

recorrente na fala do professor Sávio Araújo e pode ser exemplificada abaixo, quando este 

docente explica que o início do processo de construção de uma identidade de trabalho para 

CENOTEC ocorreu a partir do desenvolvimento de uma metodologia para o ensino de 

Iluminação Cênica em oficinas de teatro, construída em parceria com seu então orientando da 

especialização em Ensino de Teatro, Ronaldo Costa. 

Nesse momento, nós começamos a questionar e a rever algumas formas de os 

manuais de ensino de iluminação apresentavam, em geral, é muito comum a 

explicação da parte técnica, como é que funcionam os equipamentos, como é que 

funcionam a eletricidade para a cena, só no final que você vai ver a aplicação disso 

enquanto linguagem artística. Nós invertemos essa lógica, começamos a criar 

atividades para oficinas de iniciação que o sujeito no primeiro momento tem que 

lidar com uma fonte luminosa, um objeto e uma superfície, onde dessa relação, um 

objeto, uma fonte e uma superfície ele pudesse extrair o máximo de questões 

possíveis a cerca dessa relação, fonte luminosa, assunto e superfície. Esse tipo de 

atividade, ela tem uma fundamentação no pensamento dialógico freireano, em que 

você parte do princípio de que o sujeito que vai para o processo educativo, ele não 

vai apenas receber informação, mas ele também, da forma como ele se apropria da 

experiência, ele constrói conhecimento sobre aquilo. (SÁVIO ARAÚJO, entrevista 

em 27.09.16). 

Essa fala, além de revelar uma concepção que orientou o desenvolvimento de 

estratégias para o ensino de Cenografia, a construção ativa de conhecimento por parte dos 

sujeitos envolvidos no processo educativo, revela um testemunho importante para a área de 

Cenografia, pois expõe um contexto histórico de dificuldade de acesso à informação e a 

inexistência de materiais didáticos para o ensino dessa linguagem muito comum no início dos 

anos 2000. Essa percepção também pode ser observada na fala da professora Laura 

Figueiredo ao se referir à época em que iniciou a sua carreira como iluminadora profissional 

na cidade de São Paulo, no final da década de 80. 

(...) Porque era uma época ainda que no Brasil a iluminação cênica, bem como a 

sonoplastia era sempre assim ensinada de mestre para aprendiz, não tinha escola, 

curso de formação, era sempre alguém que era da área, alguém que era profissional, 
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que ia formando pessoas para trabalhar com ele, na medida das necessidades, das 

montagens, das encenações. (LAURA FIGUEIREDO, entrevista em 03/11/16). 

Como apontado acima, muitas vezes a forma de acessar conhecimento no campo da 

Iluminação Cênica, por exemplo, se dava a partir de um esforço para a compreensão de 

manuais que privilegiavam as orientações técnicas ou no contato presencial com profissionais 

que detinham conhecimentos advindo da prática, o que, por sua vez, demonstra como o 

campo para construção e compartilhamento de conhecimento teórico e metodológico em 

Cenografia, entendida aqui numa concepção ampliada, possui uma história relativamente 

recente. Em se tratando de Cenografia na formação do professor, eis o desafio do CENOTEC:  

transpor conhecimentos considerados historicamente eminentemente técnicos para a formação 

de professores de Teatro, sujeitos que não serão especialistas em iluminação, figurino, 

sonoplastia, entre outros, mas professores responsáveis pela mediação de estudantes da 

educação básica com os elementos da linguagem teatral. 

Voltando à questão da dialogicidade, o professor Ronaldo Costa aponta: 

(...) eu só sei que a minha cabeça hoje é dialógica e essa questão, o conceito de 

dialogicidade de que, dessa construção compartilhada de conhecimento, eu só fui 

aprimorar e ter pleno conhecimento das potencialidades dela, quando eu dei os 

cursos de Iluminação aqui no curso de Licenciatura de Teatro. (...) Hoje eu não 

consigo mais pensar, qualquer tipo de ensino que eu desenvolva sem essa questão da 

dialogicidade por trás, não consigo. Se você perguntar pra mim como é que faz de 

outra forma, eu talvez te falasse só pra ter a educação tradicional, senta aí e ouve, 

entende? Mas essa questão de dialogicidade, ela está tão entranhada dentro de mim 

que não consigo mais pensar em um sistema de ensino sem que tenha dialogicidade 

por trás. (RONALDO COSTA, entrevista em 31.10.16). 

Antes de explicar o que vem a ser a dialogicidade e como ela se aplica à sala de aula, é 

necessário esclarecer que esse termo, aplicado à educação, foi criado e amplamente defendido 

e difundido por Paulo Freire em seus diversos escritos, como Pedagogia como Prática de 

Liberdade (1967), Pedagogia do Oprimido (1970), Pedagogia da Autonomia (1996), e se 

originou no contexto da construção de um forte crítica a um modelo de ensino tradicional, que 

o autor chama de educação “bancária”, modelo ainda muito presente no contexto educacional 

brasileiro.  

Assim, para Freire (2010), na concepção bancária, a educação é o ato de depositar, de 

transferir, de transmitir valores e conhecimentos, ou seja, o saber é sempre uma doação 
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daquele que julga saber, o educador, àqueles que nada sabem, os educandos, considerando-se 

desta forma, que a ignorância é propriedade exclusiva do educando. Neste modelo, é 

justamente a absolutização da ignorância dos educandos a razão do existir do educador. 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 

a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para 

serem colecionadores ou arquivadores das coisas que arquivam. No fundo, os 

grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 

concepção “bancária” da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora da 

práxis, os homens não podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida em 

que, nesta distorcida visão de educação, não há criatividade, não há transformação, 

não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 

impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os 

outros.  (FREIRE, 2010, p.66). 

            Essa concepção rígida e distorcida nega a educação e o conhecimento como processo 

de busca e impõe ao educando uma postura passiva diante do conhecimento, um aprendizado 

mecânico que se limita a repetir os conteúdos “transferidos” pelo professor, ao passo que ao 

educador impõe uma postura de quem tudo deve saber, de que jamais deve expor a “ 

fragilidade” da ignorância. Acontece que, como nos aponta Freire (2010), nós, seres humanos, 

não somos seres prontos e acabados e é justamente a consciência do nosso inacabamento que 

nos move em busca do conhecimento e o educador que não consegue perceber essa concepção 

distorcida da educação também torna-se oprimido por ela, na medida em que carregará a 

culpa do não saber, ao invés da humildade do não saber, e estará a serviço da manutenção de 

uma ordem desigual que deseja que a escola ofereça ao mercado de trabalho e à sociedade 

indivíduos que se acomodem, que se adequem a ela e não a questione, pois “quanto mais se 

lhes imponha passividade, tanto mais, ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a 

adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos”. (FREIRE, 2010, 

p.68). 

        O rompimento com essa concepção de educação para Freire (2005) implica na superação 

da contradição educador-educando, de tal maneira que ambos se façam educadores e 

educandos num processo educativo, pois “ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, 

nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso 

e acomodado”, uma vez que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender”. (FREIRE,2005, p.23). 
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        Nesta compreensão, o discurso e a ação do professor comprometido com as 

transformações sociais, com a humanização dos sujeitos, devem orientar-se por uma 

concepção problematizadora e libertadora de educação, que busque a construção ativa do 

conhecimento dos sujeitos envolvidos no processo educativo e o incentivo à construção do 

pensamento crítico e criador, o que, por sua vez, exige que o educador se coloque ao lado dos 

educandos, e não acima deles, seja um companheiro. Portanto, essa concepção nega uma 

compreensão de homens como seres vazios a serem preenchidos de conteúdos e afirma a 

necessidade de uma educação que problematize os homens em suas relações com o mundo, 

sendo, pois, a dialogicidade a sua essência. 

Desta maneira, o educador já não é mais o que apenas educa, mas o que, enquanto 

educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 

Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 

“argumentos de autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, 

autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. 

(FREIRE, 2010, p.79). 

         Nesta concepção, o diálogo é uma exigência existencial que não pode reduzir-se a um 

ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 

ideias a serem consumidas e também não é discussão guerreira, polêmica entre sujeitos que 

desejam impor suas visões de mundo, mas uma construção entre indivíduos que estejam 

abertos a aprender uns com os outros e disponíveis para irem se reelaborando no contato 

com o outro. 

      Nesse contexto, o diálogo, conforme Freire (2010), pressupõe a existência de três 

elementos: amor, humildade e fé. O amor refere-se ao amor ao mundo e aos homens, pois o 

amor é “compromisso com os homens” e o “ato de amor está em comprometer-se com a sua 

causa”; a humildade, pois a “autossuficiência é incompatível com diálogo” e este não pode 

existir na arrogância e, por último, a fé no “poder de fazer e refazer dos homens”, pois “ao 

fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal, 

em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia”. (FREIRE, 2010, p.93).   

 Num contexto de desvalorização da profissão do professor e da educação pública que 

vivenciamos historicamente no Brasil e, mais intensamente, na atualidade, essas ideias 

podem parecer caras, entretanto, a nosso ver, são basilares para aqueles que de fato 

acreditam no potencial transformador da educação e que desejam fazer dela o seu campo de 

atuação, pois o fazer pedagógico pressupõe, mesmo,  amor, que, a nosso ver, se traduz em 
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compromisso ético com os estudantes, respeito às diferenças, paciência, persistência e 

defesa  por uma educação de qualidade gratuita, em termos de discurso e prática;  

humildade, que pode ser observada na  consciência de inacabamento, na percepção da 

necessidade de atualização constante e na importância de escutar a voz  de estudantes, 

sabendo que estes ao chegarem à escola também trazem uma bagagem que deve ser 

considerada e ser o ponto de partida para o construção de um conhecimento sistematizado e, 

por fim, fé, ou seja, crença no potencial de cada um dos estudantes, cujo papel do educador é 

criar oportunidades para o seu desenvolvimento. 

    Durante observação participante nos componentes curriculares do CENOTEC, pudemos 

identificar fundamentos de uma concepção problematizadora e dialógica de educação, em 

aspectos como a organização do espaço, a condução das aulas e a prática de projetos. Nas 

aulas, os alunos, assim como o docente, se distribuem em torno de grandes mesas ou em 

círculos para aulas que, muitas vezes, se assemelham a rodas de conversa. O modelo de 

organização espacial que aprendemos com a educação tradicional, no qual as cadeiras dos 

estudantes ficam enfileiradas viradas para frente onde encontra-se o professor, considerado 

uma autoridade intocável, cede lugar ao círculo, onde todos podem se olhar, expor suas 

ideias ou simplesmente observar. Percebemos que esta espacialidade cria um clima mais 

amistoso para as aulas e ajuda a remodelar a relação professor-aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Aula de CENOTEC II- Figurino, no dia 09.10.16, com participação do 

cenógrafo, figurinista e diretor teatral João Marcelino. Fonte: Arquivo pessoal da 

pesquisadora. 
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   A imagem acima refere-se a uma aula do componente curricular CENOTEC II - 

Figurino, onde o cenógrafo, figurinista e diretor teatral João Marcelino, foi convidado a 

conversar com os alunos sobre o seu processo de criação artística. Neste dia, os alunos 

puderam também expor um pouco de suas ideias sobre os projetos que desenvolviam no 

componente e ouvir sugestões do artista convidado. Levar artistas para dialogar com os 

estudantes é uma estratégia utilizada pelo CENOTEC, tanto para mediar o contato dos 

professores em formação com artistas, quanto para complementar a formação dos 

estudantes, uma vez que o DEART não dispõe em seu quadro funcional professores 

especialistas em Figurino e Maquiagem.  

       O aluno que chega às aulas no CENOTEC esperando uma aula tradicional, apenas 

expositiva, onde ele vai sentar e apenas copiar conteúdos do quadro, tem suas expectativas 

frustradas, pois as aulas quase sempre iniciam e se desenvolvem a partir questões e não de 

afirmações e, de modo recorrente, os alunos são incentivados a expor o que pensam, o que já 

sabem sobre o tema a ser abordado na aula. Percebemos, aí, uma preocupação do docente 

em antes de introduzir um conteúdo sistematizado levantar o que os alunos já sabem, o que 

eles já trazem em sua bagagem cultural. É, portanto, a partir do que os alunos apresentam 

que o docente vai criando relações com conteúdo e lançando mais questões para os 

estudantes, como pode ser observado na imagem abaixo, onde o docente usou a técnica de 

brainstorming9 para levantar ideias, conceitos e, aos poucos, foi tecendo relações para 

introduzir o componente Maquiagem. Percebemos aí uma preocupação com uma postura 

ativa dos estudantes diante dos conteúdos a serem estudados e uma capacidade singular do 

docente de construir articulações, que refletem muito de seu repertório cultural. 

 

 

 

                                                           

9 Palavra que tem origem no inglês, formada pela junção de brain, que traduz-se como “cérebro” e storm, que 

pode ser traduzida como “tempestade”, assim brainstorming pode ser traduzida para o português literalmente 

como tempestade cerebral, mas sua tradução mais usual é mesmo tempestade de ideias. O brainstorming é uma 

técnica muito comum e conhecida utilizada para a solução de problemas e para a busca de ideias criativas e 

conceitos inovadores em uma empresa. O método funciona como uma dinâmica de grupo onde a partir de um 

tema estabelecido, todos os participantes são convidados a dar ideias a respeito, mesmo que pareçam absurdas e 

irrelevantes, e em meio a essa “tempestade” de contribuições as ideias dos diversos membros vão se conectando, 

inspirando novas ideias, fazendo surgir algo novo e inusitado, uma solução criativa. Disponível em 

https://www.meusdicionarios.com.br/brainstorming.> Acesso em 29 de dezembro de 2016. 

https://www.meusdicionarios.com.br/brainstorming


73 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

            Tanto no componente Cenografia I, CENOTEC II -Figurino e CENOTEC IV - 

Maquiagem, os alunos desenvolvem projetos, ao longo do semestre, que fazem parte da 

avaliação do componente e cuja metodologia consiste no estudante apresentar à turma suas 

ideias e planejamento, que vão sendo debatidos a partir do diálogo do docente com os 

estudantes, e cujo objetivo é fazer com que o estudante compreenda o processo de criação 

artística e tenha clareza sobre a intencionalidade de suas escolhas. A abordagem dada também 

se pauta em princípios dialógicos, uma vez que a partir de uma ideia, de um desejo, uma 

pesquisa do estudante é posta em debate para que o coletivo possa contribuir com o 

desenvolvimento do projeto, ou seja, percebemos aí o objetivo de que a construção do 

conhecimento passe pela coletividade e que o estudante tenha a experiência da comunicação 

de uma ideia artística.  

 Esse é também um momento de desconstrução de preconceitos e de superação do 

conhecimento do senso comum. Lembro-me, por exemplo, em uma aula do componente 

CENOTEC IV-Maquiagem, quando da apresentação dos portfólios, que serão melhor 

explicados mais adiante, um estudante escolheu trabalhar a caracterização de um demônio, 

personagem presente numa lenda de sua cidade natal e, para tal apresentação, trouxe 

referências visuais retiradas de um site da internet sobre satanismo. Muitos daqueles símbolos 

faziam referência à cultura islâmica e foram apresentados pelo estudante de forma acrítica. 

Neste momento, o docente, a partir do diálogo, se empenhou para que o estudante pudesse 

perceber a importância de uma postura crítica diante das diversas fontes de informação e da 

 

Figura 12-  Aula de CENOTEC IV- Maquiagem em 29.07.15. Fonte:  Arquivo pessoal 

da pesquisadora. 
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necessidade do aprofundamento na pesquisa para o desenvolvimento de um projeto artístico. 

Nesse sentido, sobre a importância da problematização no processo educativo, Freire (2010) 

aponta: 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, 

tanto mais se sentirão desafiados, quanto mais obrigados a responder ao desafio. 

Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente 

porque captam o desafio como um problema em suas conexões com os outros, num 

plano de totalidade e não como algo petrificado, a compreensão resultante tende a 

tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada.  (FREIRE, 

2010, p.80). 

             Alguns educandos percebem a intencionalidade de uma postura problematizadora do 

professor ao apontar que: “o docente sempre busca a problematização e a inquietação”, “ me 

ensina a ser mais crítica, ter sempre referências para cada pesquisa”, “mesmo sendo uma 

metodologia áspera e que muitas vezes chateia os alunos, acredito que funciona, porque o 

aluno sai da sala com vontade de entender por que tais apontamentos, percebo a introdução do 

questionar”, “gosto muito da forma de problematizar os pensamentos dos alunos, pois coloca 

o nosso raciocínio em ação e nos fazem pessoas críticas e questionadoras... coisa que eu não 

era antes”. Entretanto, outros não a compreendem desse modo, como ao apontarem “as vezes 

nós alunos (ou mesmo eu) me sinto intimidado pela forma metodológica de quase sempre os 

alunos estarem errados”, “quando chegamos aqui e começamos a problematizar nossos 

pensamentos nos assustamos. No começo achei que era mania de perseguição”, “ao chegar no 

departamento é passado para nós uma postura do docente e algumas atitudes dele faz com que 

nós ficamos inseguros em sala para o debate”. 

            É natural essa percepção se consideramos que estes educandos estão apenas no 

primeiro ano do curso e certamente não se familiarizaram ou tiveram a oportunidade de 

refletir sobre determinadas concepções pedagógicas. De todo modo, a nosso ver, poderia 

contribuir para o processo educativo se o docente realizasse uma espécie de meta 

discurso/prática docente onde, em alguns momentos da aula, pudesse discutir o porquê de tais 

procedimentos, criando momentos para que, assim, educandos e educador possam dialogar 

sobre as intencionalidades de uma postura pedagógica, o que evitaria distorções de percepção. 

Acreditamos que tal atitude também criaria oportunidades para os estudantes exporem o que 

pensam sobre esse modo, exporem os pré-conceitos e inseguranças, como também traria uma 

valiosa contribuição para os professores em formação, uma vez que o grupo teria a 

oportunidade de refletir sobre algo que estão vivenciando em seus corpos. Diferentemente de 
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uma aula expositiva sobre os pressupostos teóricos de um pensamento dialógico, o que claro 

não deixa de ser válido, pois há situações em que a aula expositiva é necessária, os estudantes 

teriam a oportunidade de refletir e dialogar efetivamente sobre uma prática que carrega em si 

o princípio de uma educação problematizadora. 

 Ao fazer esses apontamentos, recorro às minhas próprias memórias de estudante, pois 

lembro-me de que enquanto cursava a Licenciatura em Educação Artística, habilitação Artes 

Cênicas,  sem ter ainda clareza que estava me preparando para tornar-me professora, as 

leituras sobre os escritos de Paulo Freire, por exemplo, me pareciam utópicas e distantes da 

minha realidade, justamente pela falta de experiência e de reflexão sobre a prática pedagógica 

e, também, pela forma tradicional como o conteúdo era ministrado. Por outro lado, lembro-me 

de que achava muitíssimo interessante quando, após algumas vivências corporais, alguns 

poucos professores nos questionavam sobre o que percebemos sobre a intencionalidade de 

determinados exercícios, o que estávamos aprendendo com aquela experiência e o que 

poderíamos ensinar com ela. 

 Assim, acredito que problematizar a própria prática docente é um desafio que implica 

num desnudamento que, a nosso ver, pode transformar as relações educador e educando, uma 

vez que permite ao educador ouvir/acolher percepções de seus estudantes como também fazê-

los conhecer com mais propriedade os fundamentos de uma prática docente, fazendo com que 

os laços se tornem muito mais sólidos e confiantes para a ventura do processo educativo. 

 

2.2.2. A pedagogia por projetos 

 

De acordo com Leite (1996), a pedagogia por projetos tornou-se conhecida no Brasil, 

a partir da divulgação de um movimento que se contrapunha aos princípios e métodos da 

educação tradicional, conhecido como Escola Nova. Esse movimento foi resultado de 

pesquisas de educadores europeus como Montessori, Decroly, Claparède, Ferrière e outros, e 

teve, nos Estados Unidos, dois grandes representantes: John Dewey e William Kilpatrick. 

Estes americanos criaram a ideia de pedagogia por projetos e suas propostas foram 

introduzidas e disseminadas no Brasil, principalmente, por Anísio Teixeira e Lourenço Filho. 

A pedagogia por projetos é considerada um método que se transforma numa postura 

pedagógica, ultrapassando a ideia de ser uma forma atraente para transmissão dos conteúdos e 
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cujo objetivo é promover uma mudança na maneira de pensar o processo de ensino-

aprendizagem. Por outro lado, cabe também pontuar que a recepção acrítica dos pressupostos 

teóricos da Escola Nova no Brasil também causou muitas distorções, principalmente no 

ensino de Arte na escola, pois muitos professores passaram a compreender o papel da Arte 

como um mero deixar fazer, deixar a criatividade do estudante fluir sem nenhuma mediação 

do professor. 

Com a reinterpretação atual da pedagogia de projetos, que também se inspira em 

concepções construtivistas10 da aprendizagem e na educação problematizadora defendida por 

Paulo Freire, esse movimento forneceu subsídios para uma pedagogia dinâmica, centrada na 

criatividade e na atividade discente, numa perspectiva de construção do conhecimento pelos 

alunos. 

 Nesse sentido, podemos dizer que a pedagogia por projetos surge da necessidade de 

desenvolver uma metodologia de trabalho pedagógico que valorize a participação do 

educando e do educador no processo de ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela 

elaboração e desenvolvimento de cada projeto de trabalho, apontando para uma ruptura com o 

modelo impositivo e fragmentado de educação. 

 A educação através de projetos permite uma aprendizagem por meio da participação 

ativa dos educandos, vivenciando as situações-problema, refletindo sobre elas e tomando 

atitudes diante dos fatos. Ao educador compete valorizar as experiências do educando, 

auxiliá-lo na identificação de problemas, nas reflexões sobre eles e na concretização dessas 

reflexões em ações. 

A aprendizagem passa então a ser vista como um processo complexo, onde teoria e 

prática não estão dissociadas, onde o conhecimento sobre a realidade e a intervenção nela 

tornam-se princípios fundamentais. A aprendizagem é desencadeada a partir de um problema 

                                                           
10 De acordo com Zabala (1998), as concepções construtivistas partem da natureza social e socializadora da 

educação escolar para compreender os processos de ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva, compreende-se que 

a estrutura cognitiva dos indivíduos está configurada por uma rede de esquemas de conhecimento que se definem 

como representações que uma pessoa possui, num momento dado de sua existência, sobre algum objeto de 

conhecimento. Ao longo da vida, estes esquemas são revisados, modificados, tornam-se mais complexos e 

adaptados à realidade, mais ricos em relações. A natureza dos esquemas de conhecimento de um aluno depende 

de seu nível de desenvolvimento e dos conhecimentos prévios que pôde construir, sendo assim, a situação de 

aprendizagem pode ser concebida como um processo de comparação, revisão e construção de esquemas de 

conhecimento sobre os conteúdos escolares. Para que esse processo se desencadeie, não basta que os alunos se 

encontrem frente a conteúdos para aprender, é necessário que diante destes possam atualizar seus esquemas de 

conhecimento, compará-los com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-los em seus 

esquemas, comprovar que o resultado tem certa coerência e etc.. Quando isso acontece, pode-se dizer que se está 

produzindo uma aprendizagem significativa.   
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que surge e que conduz à investigação, à busca de informações, à construção de novos 

conceitos, à seleção de procedimentos adequados.  

Segundo Leite (1996): 

 Ao participar de um projeto, o aluno está envolvido em uma experiência educativa 

em que o processo de construção de conhecimento está integrado às práticas vividas. 

Esse aluno deixa de ser, nessa perspectiva, apenas um aprendiz do conteúdo de uma 

área de conhecimento qualquer. É um ser humano que está desenvolvendo uma 

atividade complexa e que nesse processo está se apropriando, ao mesmo tempo, de 

um determinado objeto do conhecimento cultural e ser formando como sujeito 

cultural. 

Desta forma, podemos apontar que os alunos aprendem participando, formulando 

problemas, tomando atitudes diante dos fatos da realidade, investigando, construindo novos 

conceitos e informações e escolhendo os procedimentos quando se veem diante das 

necessidades de resolver questões e, assim, os conteúdos ganham vida e significado. 

De acordo com Leite (1996), um projeto pedagógico possui três grandes etapas: a 

problematização, o desenvolvimento e a conclusão/síntese do projeto. A problematização é o 

momento gerador, detonador do projeto. É quando surge a questão ou as questões que serão 

trabalhadas pelo aluno ou pelo grupo; o desenvolvimento, a consequência natural da primeira 

fase, onde surge a necessidade de se planejar as estratégias mais adequadas para se atingirem 

os objetivos propostos, buscando as respostas para as questões propostas e, a 

síntese/conclusão, ou seja, a culminância do projeto, que consiste na apresentação dos 

resultados. 

Visando criar oportunidades para o desenvolvimento de processos criativos em 

Cenografia e enfatizando a importância da pesquisa e aprofundamento no processo de 

construção artística, observarmos que nos componentes Cenografia I, CENOTEC II – 

Figurino e CENOTEC IV – Maquiagem, o docente se apropria dos princípios da pedagogia 

por projeto, uma vez que busca criar estratégias nas quais os alunos tenham uma postura ativa 

diante do conhecimento e se concentra na mediação do estudante com o objeto de estudo. Nos 

três componentes observados, pudemos identificar que, através da elaboração e 

desenvolvimento dos projetos pelos alunos, há uma preocupação do docente para que os 

alunos percorram etapas que envolvem problematização, desenvolvimento e síntese, como 

apontadas acima.  
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Na problematização, os alunos escolhem o tema ou assunto a ser trabalhado e com a 

mediação do professor vão fazendo o recorte da pesquisa, no desenvolvimento, os alunos 

passam a se aprofundar no tema, buscar referências, a planejar e buscar estratégias, para 

colocar as suas ideias em prática, e a síntese está presente na apresentação final dos trabalhos. 

 No componente Cenografia I, cuja ementa é o estudo da Cenografia como conjunto 

dos elementos de significação do espaço na representação cênica, de forma teórica e prática, 

contextualizando os diferentes aspectos que esta possui para o Teatro e outras áreas de 

aplicação, os alunos, após passarem por uma discussão inicial sobre Cenografia, que inclui 

tópicos como: construções e desconstruções do espaço - a cenografia em diferentes espaços e 

manifestações, o espaço-tempo na cenografia – relações entre arte e ciência, a cartografia do 

universo dos personagens como estratégia de criação cenográfica e análise cenográfica e 

problematização dos conceitos de cenografia, referencial, lugar teatral e espaço cênico,  

começam a desenvolver, a partir da segunda unidade, um projeto em grupo de construção 

cenográfica, no qual possuem o desafio de materializar uma concepção cenográfica em uma 

maquete, que pode ser construída a partir de textos teatrais ou não teatrais. Como avaliação da 

segunda unidade, os alunos apresentam seus planejamentos no seminário de projetos 

cenográficos, projetos que vão sendo discutidos com o professor e com a turma e, ao final do 

semestre, apresentam o produto final, a maquete em si, como pode ser visto abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, durante o planejamento e desenvolvimento dos projetos pelos estudantes, os 

demais conteúdos vão sendo trabalhados, de modo que as discussões possam se relacionar 

com os projetos dos estudantes. Um desafio dessa proposta é proporcionar aos alunos uma 

Figura 13 - Apresentação de maquetes cenográficas. Fonte: Acervo do professor Sávio 

Araújo. 
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ampliação de repertório para além da estética do realismo, uma vez que ambos chegam ao 

curso com fortes referências televisivas e cinematográficas que, em geral, privilegiam o 

realismo e, no momento em que o componente curricular é ofertado, esses alunos ainda não 

tiveram oportunidade de entrar em contato com outras estéticas, o que aponta para a 

necessidade do desenvolvimento de estratégias de ampliação de referências aos estudantes e 

enfatiza a necessidade de pesquisa das estéticas teatrais para a construção das maquetes. 

 No componente curricular CENOTEC II-Figurino, cuja ementa é o estudo teórico e 

prático do Figurino Teatral, por meio da introdução histórica de seu desenvolvimento em 

diferentes épocas e lugares, abordagem do figurino como elemento da linguagem cenográfica, 

discussão das possibilidades de intervenção dramática no espaço da cena e dos fundamentos 

para a pesquisa e criação de um figurino para a cena e introdução às técnicas e tecnologias de 

construção para o espetáculo, os alunos passam por discussões sobre as dimensões do vestir e 

as relações entre roupa, moda e figurino e, em seguida, são instigados ao desenvolvimento de 

um projeto de criação de um figurino teatral. A partir de uma escolha pessoal, os alunos têm o 

desafio de construir uma caracterização física para um personagem. Na avaliação da segunda 

unidade, os alunos apresentam à turma uma síntese de seu planejamento, que se traduz por 

meio de um portfólio, um objeto que deve demonstrar o processo de criação do figurino de 

cada estudante, que passa a ser debatido pelo docente com a turma, e, por último, numa 

mostra, os alunos apresentam o resultado final de sua pesquisa em uma cena curta. No 

portfólio, o docente orienta os alunos a apresentar as referências visuais utilizadas, o croqui 

do figurino, a paleta de cores e amostra de tecidos que serão usados para a confecção. 
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Acima, imagens da apresentação dos portfólios. Do lado esquerdo, o aluno André 

Martins criou um portfólio em formato de pergaminho para demonstrar o seu planejamento 

para a criação de um figurino para o personagem o gato da obra “Alice no país das 

Maravilhas”. À direita, o aluno Yogi Medeiros apresentando um portfólio em formato de 

chapéu para uma releitura do personagem William Wonka, do filme “A fábrica de 

chocolates”. 

No componente curricular CENOTEC IV-Maquiagem, cuja ementa é o estudo teórico 

e prático da maquiagem cênica, introduzindo historicamente o seu desenvolvimento em 

diferentes épocas e sociedades, abordando-a como elemento de linguagem e suas 

possibilidades de intervenção dramática na cena e introdução ao fundamentos para a criação 

de um projeto, desenvolvimento de croquis, portfólios, técnicas e tecnologias de construção 

da maquiagem para o espetáculo, os alunos da mesma forma que em CENOTEC II – Figurino 

também trabalham com a criação e desenvolvimento de projetos de caracterização de um 

personagem. 

 

 

Figura 14 - Apresentação de portfólios 

em CENOTEC II – Figurino. Fonte: 

Arquivo pessoal da pesquisadora. 

Figura 15- Apresentação de portfólios 

em CENOTEC II – Figurino. Fonte: 

Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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 Acima, à esquerda, o aluno Damião Honorato apresentando o seu planejamento para 

a caracterização do personagem Cão Miúdo, cujo formato escolhido para o portfólio foi uma 

caixa em analogia à caixa de pandora.  A direita, o aluno Alex Santos com a apresentação do 

planejamento de maquiagem inspirada nos Dzi Croquettes.11 

 A nosso ver, esta é uma estratégia interessante, uma vez que induz o estudante a uma 

postura ativa e criativa diante do conhecimento e estimula e evidencia a importância da 

pesquisa para a criação artística, uma vez que incentiva a busca de referências e a clareza 

sobre a intencionalidade artística, valorizando a ideia de que o trabalho com arte pressupõe o 

desenvolvimento de um processo. 

                                                           
11 Os Dzi Croquettes eram um grupo de teatro que misturava espírito libertário e invenção artística em plena 

ditadura militar no Brasil. Eles foram influenciados por diferentes manifestações culturais, como o teatro de 

vanguarda, o jazz, a bossa-nova e o movimento gay. Com o passar do tempo, se tornaram influência para outros 

artistas, inclusive para o teatro de humor que ficou conhecido como besteirol, e se consagrou com programas de 

televisão como Armação Ilimitada e TV Pirata. Além disso, eles foram a semente para a criação do grupo 

musical 'As Frenéticas'. Disponível em http://revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/dzi-croquettes. Acesso 

em 28 de dez de 2016. 

Figura 16 - Apresentação de portfólios em 

CENOTEC IV - Maquiagem. Fonte: Arquivo 

pessoal da pesquisadora. 

Figura 17 - Apresentação de portfólios em 

CENOTEC IV - Maquiagem. Fonte: Arquivo 

pessoal da pesquisadora. 

http://revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/dzi-croquettes
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2.2.3. Técnicas do processo criativo de artistas como estratégia para aprender e ensinar 

Cenografia 

 

Na contemporaneidade, cada vez mais a visão de arte apenas como produto “acabado”, 

apresentado por um artista a um público e fruto de dom ou de talento extraordinário, vem 

sendo desmistificada por artistas, pesquisadores e intelectuais de diversos campos de 

conhecimento. Muitas produções teóricas e artísticas, na atualidade, buscam desvelar as 

formas pelas quais os artistas criam, num processo que cada vez mais evidencia a obra 

artística como fruto de um processo de trabalho, de construção e desconstrução de 

significados, de reelaboração e de transformações.  

Nesse contexto, a criatividade e o processo criativo tem sido objeto de estudo de algumas 

áreas de conhecimento como Artes, Comunicação Social, Linguística, Neurociência, 

Psicologia e Crítica Genética12, por exemplo. Esta última, mesmo tendo surgido ligada à 

análise do processo de criação literária, por meio dos rastros deixados por escritores, tem cada 

vez mais ampliando o seu campo de reflexão para a investigação dos processos de trabalho de 

artistas de diferentes linguagens. Assim, conforme Salles (2012), o processo criativo pode ser 

definido como: 

Um itinerário recursivo de tentativas, sob o comando de um projeto de natureza 

estética e ética, também inserida na cadeia da continuidade e, portanto, sempre 

inacabado. É a criação como movimento, onde reinam conflitos e apaziguamento. 

Um jogo permanente de estabilidade e instabilidade, altamente tensivo. (SALLES, 

1998, p.28). 

     Nesse contexto, podemos compreender o processo criativo como o percurso percorrido 

pelo artista para a construção de sua obra. Esse percurso, dinâmico e pessoal, se funda no 

desejo de expressão, na busca por algo e tem por princípio a experimentação. Nesse sentido, 

compreender arte, em qualquer de suas manifestações, também como um processo, significa 

olhar para o artista não como um sujeito iluminado, mágico, que cria da noite para o dia, mas 

como um sujeito que antes de apresentar um objeto ao seu público, dedicou-se a um intenso 

                                                           
12 De acordo com Salles (2012), a Crítica Genética surgiu na França na década de 60, mais precisamente em 

1968, quando por iniciativa de Louis Hay, o Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) reunia uma 

equipe de pesquisadores encarregados de organizar os manuscritos do poeta alemão Heinrich Heine que tinham 

sido recebidos pela Bibliotèque Nationale de France. No Brasil, a Crítica Genética chegou oficialmente com o 

professor Philippe Willemart no I Colóquio de Crítica Textual: O manuscrito moderno e as edições, que 

aconteceu em 1985, na USP.  
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processo de trabalho, em seu esforço de tornar visível algo, numa construção de ordem 

sensível e intelectual.  

   Para o ensino de Cenografia no Brasil, Bulcão (2014), em “A criação da Cenografia”, 

aponta que ainda existe um longo percurso a ser percorrido para a criação de uma pedagogia 

desta área e que a pesquisa e compartilhamento de conhecimento sobre o processo de criação 

cenográfica pode ser um caminho para essa construção. Para ela, investigações sobre como se 

dá um processo criativo de cenógrafos experientes e a socialização dessas discussões podem 

melhorar a organização do conhecimento na área de Cenografia para profissionais do ensino e 

estudantes. Embora centrada na formação do cenógrafo, esta preocupação, uma vez 

extrapolada para o Ensino de Teatro, é muito pertinente, pois nos remete às questões iniciais 

desta pesquisa: como ensinar cenografia? Como facilitar processos de criação cenográfica na 

sala de aula?  

No trabalho desenvolvido pelo CENOTEC, percebemos essas mesmas inquietações e a 

busca por estratégias tem se dado também na compreensão do processo criativo de artistas da 

Cenografia. Pudemos perceber que alguns conteúdos têm sido abordados por meio de 

estratégias pedagógicas construídas a partir de uma apropriação/reelaboração de estratégias 

desenvolvidas por artistas da Cenografia em seus processos de criação. Essa metodologia, a 

nosso ver, torna a abordagem dos conteúdos mais dinâmica e significativa para os estudantes, 

criam uma experiência para que eles conheçam as especificidades do trabalho cenográfico e 

trabalhem a sua sensibilidade estética. 

Em Cenografia I, os alunos lidam com o desafio da construção espacial da cena a partir de 

um exercício denominado pelo docente como cartografias de narrativas pessoais. O exercício 

consiste em o aluno, num primeiro momento, selecionar em sua memória momentos 

importantes de sua vida, numa espécie de linha do tempo, onde devem ser consideradas 

espaço, situações e pessoas e, em seguida, transpor esses momentos para o papel usando 

recursos visuais, construindo, assim, uma espécie de mapa de sua trajetória pessoal. Uma vez 

configurado esse mapa pessoal, onde o espaço é representado de forma bidimensional e 

apresentado para os colegas de turma, os estudantes são desafiados, num segundo momento, a 

transpor essa construção para o espaço da sala de aula, na apresentação de uma pequena cena. 

Durante a apresentação das cartografias e após a apresentação das cenas, as questões relativas 

à construção do espaço da cena vão sendo debatidas entre docente e estudantes. Então, temos 

aqui, conforme dito anteriormente, a apropriação de uma técnica de criação artística para fins 

pedagógicos, como sinaliza o professor Sávio Araújo: 
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(...) feita a biografia do sujeito, feito a cartografia, você já tem uma primeira 

transposição da narrativa de vida para um suporte imagético. E aí a questão é: como 

levar isso par um espaço multidimensional. (...) então, esse espaço multidimensional 

a gente define uma determinada área, por exemplo, pode ser uma área de quatro 

metros por seis, dois por seis, dependendo do espaço que a gente tiver a nossa 

disposição e provoca o estudante a colocar aquela cartografia que ele criou nesse 

espaço. Que desafio essa atividade coloca? O próprio desafio da cenografia. Todo 

cenógrafo tem que lidar com esse desafio. Como resolver um determinado espaço 

restrito, seja um palco, seja uma carroceria de um caminhão, seja uma praça. Como 

eu coloco naquele espaço uma narrativa, de um personagem, de um conjunto de 

ações? Então, embora não se esteja tratando especificamente do texto dramático, 

está se tratando da situação que o cenógrafo tem que encarar. E a nossa intenção é 

justamente levar o sujeito a pensar epistemologicamente qual é o desafio de 

conhecimento que ele tem que lidar quando ele vai tratar da questão do espaço da 

cena. (SÁVIO ARAÚJO, entrevista em 27/09/16). 

Esse exercício foi livremente inspirado numa estratégia de criação de mapas visuais, 

desenvolvida pela cenógrafa e figurinista Pâmela Howard em um de seus processos criativos, 

visando a apropriação do texto teatral e maior familiaridade com o percurso dos personagens 

na trama. Essa descrição e discussão de alguns processos de criação dessa autora podem ser 

encontradas na obra “ O que é Cenografia? ”. Abaixo, a ilustração de um mapa visual criado 

para a obra “ O Jardim das Cerejeiras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Cartografia criada por Pamela Howard para o texto "O Jardim das Cerejeiras", de Anton Chekhov. 

Fonte: HOWARD, Pamela. “O que é Cenografia? ”. Tradução de Carlos Szlak – São Paulo: Edições Sesc São 

Paulo. 2015. P. 64-65.  
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A autora aponta que essa estratégia, além poder de ser utilizada pelo cenógrafo em seus 

estudos, pode ser utilizada também pelos atores para fazer uma construção visual do percurso 

de vida dos personagens, auxiliando-os a construir o subtexto da obra - aquele texto que não é 

dito pelos atores no palco, mas que é extremamente necessário à construção do personagem. 

Em primeiro lugar, ao se isolar todas as referências geográficas e criar um mapa 

imaginário da paisagem da peça, visualiza-se o mundo que o autor pensou, mesmo 

se isso não for realmente visto no palco. A partir desse mapa, os atores podem 

imaginar de onde eles vieram e para onde estão indo, com um senso de lógica e 

propósito. (HOWARD, 2015, p.62). 

Utilizada como recurso para ensinar Cenografia, essa estratégia, ao nosso ver, antes 

mesmo de ser uma forma para introduzir a discussão de elementos do espaço, auxilia na 

construção de um clima amistoso na sala de aula, pois os alunos apresentam como texto a sua 

própria narrativa pessoal, criando oportunidades para os estudantes conhecerem uns aos 

outros. Além disso, demonstra que na construção de um trabalho cenográfico a apropriação da 

dramaturgia é de fundamental importância para aquele que desempenha uma função de 

cenógrafo, não sendo esta atividade, portanto, uma exclusiva do ator. 

 Do ponto de vista da transposição da cena do papel para o espaço, introduz, de modo que 

a compreensão passe pelo corpo, alguns conceitos básicos, como espaço cênico, espaço 

gestual, relação artista e plateia, e faz os estudantes lidarem com o desafio de como construir 

uma narrativa no espaço com atenção ao uso e manipulação dos elementos cenográficos. 

No componente curricular CENOTEC IV – Maquiagem, os alunos são incentivados a 

percorrer o processo de criação da caracterização de um personagem por meio da maquiagem 

artística. Para experimentar o processo de intervenção na fisionomia, o docente lançou mão de 

um exercício que aprendeu na obra Stage Make Up, de Richard Corson, no qual utilizando a 

fotografia da pessoa a ser maquiada sob papel vegetal, os estudantes experimentam  

intervenções na face aplicando os conceitos trabalhados anteriormente pelo docente, como o 

jogo de claro e escuro e tonalidades. 
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Deste modo, pudemos identificar que o conhecimento sobre como se dá o processo de 

criação de artistas da Cenografia aponta para a construção de uma pedagogia desta área e é 

um caminho interessante para tornar as aulas mais dinâmicas, com aprendizagens mais 

significativas. Além disso, é uma oportunidade para que os estudantes de Teatro vivenciem e 

compreendam processos criativos, ampliando as suas visões sobre as possibilidades de criação 

artística e reafirmando a arte como trabalho. 

2.2.4. A importância do corpo para o processo de ensino-aprendizagem em Cenografia 

 

O corpo tem sido objeto de reflexão de diversas áreas do conhecimento humano. Nas 

Artes Cênicas, de forma mais ampla e, no Teatro, de modo mais específico, o corpo é um dos 

temas centrais de estudo. Historicamente, pela importância do ator no teatro, as produções 

teórico-metodológicas no campo da pedagogia teatral, em sua grande maioria, partem da 

perspectiva do estudo do corpo do ator, da construção do corpo para a cena. Reflexões sobre 

as interfaces do corpo com o campo da cenografia e de seu ensino ainda estão por fazer. 

Figura 19- Exercício de intervenção na fisionomia. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

Figura 20 - Impressão de fotografia dos alunos sob 

papel vegetal para exercício de intervenção na 

fisionomia. Fonte: Arquivo pessoal da 

pesquisadora. 
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 Neste tópico, a nossa pretensão é enfatizar a importância do corpo para o processo de 

ensino-aprendizagem em Cenografia, uma vez que em nossas observações nos componentes 

curriculares Cenografia I, CENOTEC II – Figurino e CENOTEC IV – Maquiagem pudemos 

perceber que este é um princípio que vem se delineando na prática pedagógica do laboratório 

analisado. 

Antes, porém, de esclarecer como compreendemos o corpo, gostaríamos de ressaltar a 

intrínseca relação entre corpo, educação e sociedade. Para Foucault (1984), cada época 

elabora seu discurso sobre o corpo. Para ele, todas as marcas, formas e propostas para o 

funcionamento do corpo transformam-se com o tempo, substituem-se, assim como as 

representações se deslocam. Sobre isso, basta lançarmos um olhar sobre a história da 

civilização ocidental no que diz respeito às concepções sobre o corpo humano para 

percebermos as diversas transformações de visões ocorridas, como: a visão de corpo como 

fonte de beleza e expressão na antiguidade clássica, corpo como fonte de pecado na Idade 

Média, corpo como matéria manipulável e distinta da alma, no Renascimento, e corpo como 

mercadoria para consumir e ser consumida na Pós-modernidade. 

Fraga (2001) afirma que o corpo é resultado provisório de diversas pedagogias que o 

conformam em determinadas épocas, lugares e culturas, ou seja, é construído histórica, 

cultural e socialmente, a partir de representações e, por meio do outro, que precisa existir para 

que o sujeito possa se perceber. Nesse sentido, podemos apontar que as concepções sobre o 

corpo são construídas socialmente e, por serem uma construção cultural, são passíveis de 

transformação e, ainda, que o nosso corpo, ao longo de nossas vivências, vai sendo educado 

por meio das roupas que vestimos, pela alimentação, pelas religiões, pela mídia, pelos móveis, 

objetos e espaços construídos por nossa cultura. 

Considerando que a escola é o espaço formalizado pela sociedade para o 

desenvolvimento de processos de educação e que o nosso corpo não é apenas um mecanismo 

biológico dado pela natureza, mas o resultado de um conjunto de interações de ordem social, 

cultural, afetiva, essa instituição exerce grande influência sobre a educação do nosso corpo. 

Nesse contexto, ao olharmos para o modelo de escola que possuímos, ainda é muito 

comum percebermos uma supervalorização dos aspectos intelectuais em detrimento dos 

aspectos sensíveis, supervalorização dos aspectos racionais em detrimento dos emocionais, 

onde o corpo é visto apenas como elemento acessório.  
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Se observarmos o nosso percurso de vida escolar, poderemos identificar que o nosso 

corpo, à medida que fomos avançando da educação infantil ao ensino médio, foi sendo 

formatado, induzido à quietude e à passividade, na sala de aula, e a atenção dada a ele foi 

perdendo espaço na estrutura curricular e cada vez mais sendo deslocada para o ambiente 

extra sala de aula, afirmando, assim, uma concepção de educação pautada na ideia de 

fragmentação corpo-mente. A percepção dessa visão nos ajuda a compreender a 

hierarquização entre as áreas de conhecimento presentes na escola, onde são consideradas 

mais importantes as áreas ligadas ao “desenvolvimento intelectual” do estudante, ao passo que 

às áreas “ ligadas aos aspectos corporais” são vistas com menor importância no currículo. 

Essa concepção, conhecida como dualismo cartesiano, baseia-se numa interpretação 

racionalista do corpo humano defendida pelo filósofo francês Renée Descartes (1595-1650). 

Segundo Feitosa (2004), esse filósofo via o homem como uma estrutura composta de corpo e 

mente, ambas, coisas distintas e independentes, a “coisa que sente”, o corpo e a “coisa que 

pensa”, a mente. Para ele, sobre “a coisa que sente” não era possível ter certeza absoluta, mas 

apenas sobre “a coisa que pensa”.13 Essa visão influenciou o desenvolvimento de diversas 

ciências durante muitos séculos e, conforme apontado anteriormente, continua presente em 

diversas práticas pedagógicas.  

Por outro lado, autores como Merleau-Ponty (1999) apontam para a superação dessa 

dualidade corpo-mente, ao compreender a mente não como uma entidade dissociada, mas 

conectada a todo o corpo, em uma relação de interdependência, defendendo que não temos 

um corpo e, sim, somos o nosso próprio corpo, estando, pois, mente e corpo intrinsecamente 

ligados, amalgamados. Nessa mesma perspectiva, em defesa da ideia de um ser integral, de 

superação da fragmentação entre razão pertencente à mente e emoção ao corpo, Maturana 

(2002) aponta:  

(...) ao nos declararmos como seres racionais vivemos uma cultura que desvaloriza 

as emoções, e não vemos o entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção, que 

constitui o nosso viver humano, e não nos damos conta de que todo sistema racional 

tem um fundamento emocional. (MATURANA, 2002, p.15). 

Nesse contexto, o corpo é entendido aqui como a presença do homem no mundo, 

como espaço primeiro de comunicação, onde são inscritas as vivências de cada um, como um 

                                                           
13 De acordo com Feitosa (2004), Descartes acreditava ter encontrado a glândula pineal, situada na parte 

posterior do cérebro, o lugar fisiológico da conexão entre corpo e alma. Essa glândula seria também responsável 

pela decodificação das informações obtidas pelos olhos. Porém, sabe-se hoje, que essa glândula produz 

serotonina, substância ligada aos estados de humor e que reage à exposição da luz. 



89 
 
amalgamado onde não é possível distinguir e estabelecer hierarquias entre corpo e mente, 

razão e emoção. Nesse sentido, conforme Alves (2006), é a partir de nossa existência corporal 

que percebemos e somos percebidos, é a partir do nosso corpo que interagimos com o outro e 

com mundo. 

Logo, se somos o nosso corpo, ele é a via pela qual interagimos com o outro e com o 

mundo, é por meio dele que aprendemos e ensinamos. Nesse sentido, considerar o corpo no 

processo de aprendizagem, ao nosso ver, é uma necessidade e deveria ser uma premissa para 

todas as áreas de formação e não apenas para os professores de Educação Física, Teatro ou 

Dança. Entretanto, sabemos que esse é um grande desafio a ser enfrentado pela escola e, antes 

disso, pelas universidades que formam futuros professores.  

Nas observações realizadas no componente Cenografia I, pudemos perceber que o 

docente apresenta uma preocupação: que o aprendizado dos estudantes passe pela experiência 

do corpo no espaço, para que ele possa compreender conceitos não apenas pela via da palavra, 

mas também pela via do corpo. Esse princípio pode ser percebido na atividade da construção 

de cenas a partir das cartografias de narrativas pessoais, já mencionadas anteriormente, na 

qual o aluno é solicitado a pensar e exercitar a construção do espaço cênico pela via do 

cenógrafo e também do ator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Apresentação de cenas construídas a 

partir das cartografias das narrativas pessoais. 

Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 

Figura 22 - Apresentação de cenas construídas a 

partir das cartografias das narrativas pessoais. 

Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 
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A construção do espaço cênico, a partir do corpo e da manipulação dos elementos 

cenográficos, acontece no próprio espaço do CENOTEC. A escolha de um espaço não 

convencional para a apresentação da cena, a nosso ver, é uma escolha acertada pois 

desconstrói a ideia tradicional de que para acontecer teatro é necessário o edifício teatral, e 

reforça, portanto, a ideia de que o que determina o acontecimento cênico é a relação que se 

estabelece entre artistas e público, mediados pelo espaço. Esta é uma visão importante para os 

futuros professores que, em sua prática profissional, vão lidar com o espaço da escola pública 

ou particular que, em geral, não possuem espaços convencionados tradicionalmente para o 

acontecimento cênico. 

Através da experimentação da relação com o outro no espaço, da manipulação dos 

elementos cênicos, os alunos vão aprendendo os conteúdos do componente curricular, mas, 

para que isso aconteça, há um elemento que é de fundamental importância: a mediação 

docente. A cada cena, professores e alunos trocam percepções e o docente vai discutindo o 

uso e manipulação dos elementos cenográficos. Nesse sentido, a nosso ver, o que dá sentido a 

essa prática pedagógica é a reflexão mediada pelo docente, caso contrário, seria apenas 

apresentação de cenas. 

Em CENOTEC IV-Maquiagem, o princípio do corpo como elemento para a 

aprendizagem é explorado de modo mais contínuo nas aulas, em pequenos exercícios criados 

e desenvolvidos pelo docente. Pudemos perceber que os estudantes são instigados a 

compreender alguns conceitos pela sensibilidade corporal, aplicando-os de modo prático. 

Figura 23 - Apresentação de cenas construídas 

a partir das cartografias das narrativas 

pessoais. Fonte: Acervo do professor Sávio 

Araújo. 

 

Figura 24 - Apresentação de cenas construídas a 

partir das cartografias das narrativas pessoais. 

Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 
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Na imagem abaixo, após uma introdução aos conceitos básicos de Cosmetologia14 e 

Cosmecêutica15, anatomia da pele e estrutura óssea da face humana, os estudantes trabalharam 

a percepção tátil no rosto dos colegas com os olhos fechados e, depois abertos, e, em seguida, 

trocaram percepções com a turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo, após leitura de texto e discussão dos conceitos de claro e escuro, luz e sombra 

e sua importância para a construção de volumetrias e ilusão de alteração na fisionomia 

humana por meio da maquiagem, os estudantes experimentaram a criação de um volume no 

rosto de seus colegas.  

 

 

 

                                                           
14 É a ciência que serve de suporte à fabricação dos produtos de beleza e permite verificar as suas propriedades, 

estuda as matérias-primas e os produtos cosméticos destinados ao embelezamento, limpeza, manutenção e 

melhoria das características do cabelo, pele e seus anexos. Disponível em 

https://www.portaleducacao.com.br/estetica/artigos/49288/cosmetologia-significado> Acesso em 29 de 

dezembro de 2016. 

15 É a ciência que dá suporte a fabricação de cosméticos que contêm ingredientes que são bioativos, ou seja, cuja 

eficácia foi medida e provada através de vários estudos. Estes possuem propriedades terapêuticas, de combate a 

doenças ou problemas estéticos. Utilizam ativos cuja interação com o organismo é maior e comprovada e podem 

ser prescritos em formulações médicas individuais. Servem como uma ponte entre os produtos de cuidados 

pessoais e farmacêuticos. Disponível em http://derme.com.br/tratamentos/cosmeticos-e-cosmeceuticos/> Acesso 

em 29 de dezembro de 2016. 

 

Figura 25 - Aula de CENOTEC IV – Maquiagem em 05/07/15. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

https://www.portaleducacao.com.br/estetica/artigos/49288/cosmetologia-significado
http://derme.com.br/tratamentos/cosmeticos-e-cosmeceuticos/
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Pudemos perceber que os alunos são ávidos por aulas práticas e se envolvem muito 

quando esse aspecto é trazido para o cotidiano da sala de aula. No entanto, também 

observamos que, algumas vezes, a realização desses momentos esbarra na ausência de kits de 

maquiagem pelo fato da universidade não dispor desse tipo de material para os alunos, o que, 

por sua vez, exige que o docente tenha de fazer uso de seu kit particular de maquiagem ou 

tenha que solicitar aos alunos esse material. 

 Essa situação nos leva a refletir sobre como o professor de Teatro pode lidar com a 

questão da limitação material para as aulas de maquiagem, por exemplo. Essa limitação, 

muitas vezes é fator que faz esse profissional não lançar mão do estudo prático da maquiagem 

em sala de aula. Ela pode se dar por diversos motivos, como a falta de recursos financeiros da 

escola ou dos alunos. No caso da escola pública, sabemos que muitas vezes é o próprio 

professor que, para realizar atividades práticas, custeia o material. Como lidar com essa 

situação? Suspeito que, para mitigar essa problemática, o planejamento seja um importante 

caminho. O professor de Teatro precisa se antecipar a esse problema, colocando em seu 

planejamento anual e solicitando da gestão da escola a compra de material necessário para as 

suas atividades e, quando não for possível que a escola cumpra com o seu papel, é viável 

combinar, se organizar com antecedência, para que os alunos organizem o seu próprio kit. 

Penso que tudo isso passa pelo planejamento, pois a famosa precariedade da escola pública 

não pode e nem deve ser empecilho para a não realização de atividades que o professor julgar 

necessária para a aprendizagem de seus alunos.  

Além disso, há uma questão de concepção por trás da situação acima mencionada. Por 

o corpo ser a principal matéria-prima para a criação artística no Teatro, por vezes o professor 

Figura 26 - Aula de CENOTEC IV- Maquiagem em 26.08.15.  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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tem a falsa ilusão de que não precisa de outras materialidades para o ensino e só vai pensar 

sobre elas quando está em fases de montagem de um espetáculo teatral com seus alunos. 

Entretanto, é válido salientar que, para aquele professor que considera importante 

proporcionar em suas aulas o contato de seus estudantes com as diversas áreas do fazer e 

pensar teatral, a questão material é fundamental e precisa estar na pauta de suas reivindicações 

e de seu planejamento. Assim, penso que essa discussão sobre a materialidade no ensino de 

Teatro precisa também integrar as aulas promovidas pelo CENOTEC. 

Na imagem abaixo, o docente discute com os estudantes a relação entre iluminação 

cênica e maquiagem. Para isso, desenvolveu um instrumento simples, composto de um 

pequeno refletor e suporte, para iluminar o rosto dos estudantes. Com esse pequeno exercício, 

os alunos vão compreendendo como a forma de iluminar e o tipo de luz (dura ou difusa) usada 

para a cena interfere na maquiagem, compreendendo também como os diversos elementos 

cenográficos estão intrinsecamente ligados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto nos componentes CENOTEC IV – Maquiagem quanto CENOTEC II - Figurino, 

os alunos vivenciam, como já discutido no tópico a pedagogia de projetos, a experiência de 

construção e execução de uma concepção de figurino e de maquiagem, com apresentação dos 

trabalhos finais no contexto da produção de uma cena. Mais uma vez, podemos perceber aqui 

a importância da experiência vivida no próprio corpo para o estudo da cenografia.  

 

Figura 27 - Aula de CENOTEC IV- Maquiagem em 19.08.15. 

 Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Figura 29 - Aula de CENOTEC IV – 

Maquiagem em 02.12.15. Fonte: 

Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Acima, à esquerda, a aluna Luana Chagas experimentando um efeito de maquiagem 

com uso de meia arrastão para a criação de maquiagem para a personagem Iara e, à direita, o 

aluno Max Kennedy apresentando a sua proposta de maquiagem para personagem Seu Zuza, 

inspirado num morador de rua de sua cidade natal. 

Olhando para essa prática docente e para a minha própria prática na sala de aula, 

percebo que, toda vez que conseguimos trabalhar determinados conceitos fazendo uso de 

exercícios que solicitam a participação integral dos estudantes, exercícios que o retiram da 

postura convencional da cadeira, conseguimos uma outra qualidade de atenção para as aulas, 

pois incorporamos à construção conceitual, o prazer do movimento corporal e a interação com 

o outro que, por si, mobiliza diversas emoções como ansiedade, curiosidade, medo, alegria, 

entre outras. Sei que nem sempre é possível o professor criar exercícios ou adaptá-los para o 

trabalho com determinados conteúdos, nem com isso quero afirmar que aulas expositivas não 

são necessárias, apenas desejo pontuar que pensar estratégias que considerem e valorizem a 

participação integral dos estudantes é um investimento intelectual e de tempo que podem 

auxiliar o professor a construir uma aprendizagem mais significativa para os seus estudantes. 

Por fim, a aprendizagem significativa pode ser compreendida, conforme Zabala 

(1998), como o processo de dar sentido ao conhecimento que ocorre apenas quando o ser 

Figura 28 - Aula de CENOTEC IV – 

Maquiagem em 02.12.15. Fonte: 

Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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humano participa de maneira integral do processo de aprendizagem e isso, ao nosso ver, 

requer a inclusão do corpo no processo educativo, uma vez que a aprendizagem emerge do 

corpo a partir das suas relações com o meio e com o outro. Portanto, é com base nessa prática, 

centrada no sujeito, que entendemos a relação indissociável entre corpo e aprendizado. 
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CAPÍTULO III - UM OLHAR SOBRE TRÊS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EM 

CENOTEC II – FIGURINO 

 

3.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O FIGURINO   

 

A relação figurino e teatro é tão antiga quanto as origens e desenvolvimento dessa arte 

no mundo inteiro. Herdeiro das vestimentas das cerimônias religiosas primitivas, o figurino 

exerceu função primordial para o acontecimento cênico/religioso, cumprindo a função de ser 

fio condutor do contato do ser humano com o sobrenatural, na busca por uma transmutação, 

por uma incorporação de um outro ser.  

Segundo Berthold (2006), o uso de peles de animais e máscaras representava nas 

cerimônias religiosas primitivas a perda da identidade dos indivíduos e a personificação do 

espírito invocado nessas ocasiões. Da mesma forma, Wilson (1998 apud GUERRA e LEITE, 

2002, p.2) aponta que:  

O vestuário no teatro é descendente de um passado remoto, religioso, místico e 

mágico, relacionando-se com o ritual e com a devoção. Muitas sociedades usaram 

formas de adorno e vestuário que colocavam o indivíduo em um certo 

relacionamento com os espíritos ou com as estações do ano, durante a atuação dos 

ritos de fertilidade ou colheita de alimentos, para guerra ou nas celebrações. 

 Por outro lado, acredita-se que o disfarce com máscaras e vestes animais também 

possuía função prática no cotidiano do homem primitivo, funcionando como estratégia para a 

caça. Em Manual Mínimo do Ator, Dário Fo comenta uma pintura rupestre gravada numa 

parede de uma gruta em Pirineus que ilustra esta hipótese. Fo descreve a cena como um 

rebanho de cabras pastando que, à primeira vista, parece um grupo homogêneo, mas 

observando-o de forma mais atenta pode-se perceber que uma das cabras, ao invés de possuir 

patas com cascos, apresenta pernas e pés humanos e, nas mãos, arco e flecha em posição de 

ataque. 

Cobrindo o seu rosto, há uma máscara de cabra, dotada inclusive de chifres e 

barbicha. Desde a linha dos ombros até debaixo da cintura, está coberto com uma 

pele de cabra. Podemos apostar que o espertalhão até mesmo se empestou com o 

esterco das cabras para mascarar o seu próprio cheiro. (FO, 2004, p.32). 



97 
 

Conforme Fo, duas são as razões para esse disfarce. Em primeiro lugar, de ordem 

prática, pois a máscara e a pele do animal serviam para o caçador se aproximar das presas sem 

ser percebido e, em segundo, de ordem espiritual, para que ele não fosse percebido pelos 

deuses, uma vez que acreditava que todo animal possuía uma divindade particular. 

Assim, podemos inferir que ao manipular a sua aparência com vistas à comunicação 

com o sobrenatural ou para o disfarce numa caçada, o homem primitivo já demonstrava a sua 

capacidade imaginativa e criativa e inaugurava a construção de um saber que muito 

posteriormente se tornaria uma área de conhecimento artístico, o que por sua vez evidencia, 

como já dito no capítulo 1, a ancestralidade do uso dos elementos cenográficos.  

De acordo com Pavis (2005), o figurino sempre acompanhou a evolução estética da 

encenação, passou do mimetismo naturalista à abstração realista, fez-se presente no 

simbolismo, na desconstrução surrealista ou absurda e sempre esteve presente nas artes 

cênicas, como signo do personagem e do disfarce, e contentou-se, por muito tempo, com o 

papel de vestir o intérprete de acordo com a verossimilhança de uma condição ou de uma 

situação. Nos espetáculos contemporâneos, o figurino tem cada vez mais papel importante e 

variado, tornando-se praticamente uma “segunda pele do intérprete”.  Hoje, na cena 

contemporânea, seja ela dramática, épica, performática, entre as tantas possíveis, o figurino 

conquista um lugar muito mais ambicioso; multiplica suas funções e se integra ao trabalho de 

conjunto, em cima dos significantes cênicos. Assim, compreendemos o figurino como um 

importante elemento da linguagem visual e sensível do espetáculo. 

Para Guerra e Leite (2002), o figurino é um sistema vestimentar com regras próprias, 

referente a diversos sistemas vestimentares, os quais estão relacionados com culturas 

presentes e passadas. Tendo como base os sentidos que operam as estruturas desses sistemas, 

podem-se extrair os dados para sua representação. Esta concepção nos aponta para a 

complexidade do processo de criação de um figurino, que exige do profissional figurinista um 

conhecimento amplo sobre moda, cultura e arte e demonstra a importância da pesquisa para o 

trabalho criativo. 

Para Cortinhas (2010), o figurino impulsiona a criação e materializa o personagem e 

amplia a expressividade do corpo do ator, para isso, ele precisa ser concebido com um objeto 

sensível, preparado para a ação da cena, carregado de valor simbólico. O objeto sensível pode 

ser compreendido como um objeto pronto para significar e transformar, logo, a sua existência 

é relacional e funcional.  
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Da mesma forma, Pavis (2005) aponta que o figurino só tem sentido sobre o corpo 

humano, ele não é apenas, para o ator, um ornamento e uma embalagem exterior, é uma 

relação com o corpo, ora serve a ele adaptando-se ao gesto, à marcação, à sua postura, ora o 

enclausura submetendo-o ao peso dos materiais e das formas. Desta maneira, podemos 

apontar aqui a interdependência entre figurino e o corpo humano, a necessária relação entre o 

trabalho do figurinista e do ator, uma vez que o ator dá vida a esse objeto inanimado que, por 

sua vez, comunica a interioridade do personagem criado pelo ator ou do próprio ator. 

Ramos (2008) agrupa o figurino na expressão design de aparência de atores para se 

referir à linguagem que, em realizações artísticas, é trabalhada diretamente sobre o corpo do 

ator com figurinos, adereços, penteados e maquiagens para construir sua aparência física, a 

fim de traduzir em matéria plástica e sensível e concreta os traços de caráter ficcionais 

representados em uma dada obra.  

Para este trabalho, compreendemos figurino como elemento fundamental para a 

linguagem cênica, como um elemento comunicador do espetáculo que ultrapassa o sentido 

apenas plástico e funcional da roupa para construir significados, possuindo assim uma 

intrínseca relação com todos os demais elementos da cena. 

Assim, partindo de uma concepção ampliada de cenografia, já discutida anteriormente, 

na qual o figurino é compreendido também como um elemento cenográfico em intrínseca 

relação com os demais elementos da cena, neste capítulo, concentrar-nos-emos na discussão 

sobre proposta pedagógica do laboratório, objeto deste estudo no componente curricular 

CENOTEC II – Figurino. As percepções e reflexões aqui registradas são frutos da observação 

participante, realizada no semestre de 2015.2, associada às entrevistas com o professor Sávio 

Araújo e questionários aplicados com estudantes deste período. 

 

3.2 O EXERCÍCIO DE INVESTIGAÇÃO ETNOGRÁFICA DO VESTIR 

 

O exercício de investigação etnográfica do vestir foi uma estratégia pedagógica 

desenvolvida pelo professor Sávio Araújo na primeira unidade do semestre de 2015.2, no 

contexto do estudo das relações entre roupa, moda e figurino. Como o próprio nome já 

denuncia, trata-se de um exercício que não pode ser compreendido como uma pesquisa 

etnográfica, uma vez que esta demandaria tempo superior ao tempo de uma unidade de estudo 
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acadêmica, mas um exercício para fazer o futuro professor de teatro experimentar aspectos de 

uma pesquisa em artes, olhando para a cultura, para o cotidiano. 

O exercício consiste em o estudante escolher um tema entre os elencados pelo docente, 

como, por exemplo, roupa para o trabalho na indústria, uniforme esportivo ou trajes étnicos 

para pesquisar. Nessa lista não há temas artísticos, o que foi feito de forma proposital, pois 

temas ligados a esse universo serão trabalhados nas unidades posteriores. Então, a partir da 

escolha do tema, o aluno é incentivado a fazer os seus recortes, escolhendo uma situação 

específica para investigar. Para tanto, o docente solicita uma caracterização do caso específico 

a ser estudado, no qual o aluno deve justificar por que escolheu determinado tema e qual a sua 

relevância. Em seguida, é solicitado ao aluno que seja feito um levantamento iconográfico e 

informacional sobre o tema, cujo dados podem ser coletados de diversas formas como 

pesquisas na internet, revistas, jornais, entrevistas, observações e também a partir de acervo 

pessoal. Uma vez levantado o material, é solicitado ao estudante que construa critérios para 

organizar os seus dados e, em seguida, pede-se que o estudante construa uma análise da peça 

ou das peças de vestuário escolhidas. Para isso, o docente apresenta alguns tópicos que devem 

ser levados em consideração pelos estudantes para a sua análise, como materiais e técnicas de 

confecção, cores e pigmentos, texturas, entre outros. 

O roteiro desta atividade foi apresentado aos alunos no segundo dia de aula do 

componente e ficou acordado entre docente e estudantes que corresponderia à primeira 

avaliação da unidade, com entrega de trabalho escrito e apresentação oral feita em formato de 

banner. Pudemos perceber tanto nesse componente curricular, quanto nos outros observados, 

(CENOTEC IV – Maquiagem e Cenografia I) que há uma preocupação do docente em 

mesclar os instrumentos de avaliação dos estudantes e tornar a própria avaliação como um 

momento de aprendizagem. Essa perspectiva muito nos interessa, pois desconstrói a ideia de 

avaliação como sinônimo de prova escrita, haja vista que este modelo avalia somente algumas 

competências e propõe que o professor tenha liberdade de escolher os instrumentos que 

melhor ache necessário para avaliar seus estudantes. Da mesma forma, relativiza a ideia de 

avaliação como ponto de chegada, apontando-a como caminho a ser percorrido para a 

construção de um conhecimento. Neste caso específico então, temos um trabalho de pesquisa 

como forma de construção de um conhecimento específico e, ao mesmo tempo, como 

instrumento de avaliação de como os alunos se apropriaram das discussões ocorridas ao longo 

da unidade. 
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 O exercício de investigação etnográfica, portanto, se insere no contexto das 

discussões sobre as relações, aproximações e distinções entre roupa, moda e figurino que 

caracterizaram a primeira unidade do componente curricular e tem por objetivo, ao nosso ver, 

em primeiro lugar, fazer o estudante compreender a roupa como uma construção cultural, que 

exerce funções sociais para além do simples ato de vestir, de cobrir o corpo, como apontam 

Guerra e Leite (2002): 

As vestimentas e adornos desenham - dos períodos remotos até os nossos dias 

- diversas aparências e silhuetas sobre o corpo humano, alterando-se de 

acordo com o tempo e o espago. Porém, como manifestação cultural 

participam de um contexto sócio-histórico e apresentam-se sempre mediadas 

por um determinado conceito, regente de sua própria história, variando de 

acordo com o local e o momento. Cada contexto sociocultural trama um jogo 

de representações, numa situação de tempo e espaço específicos; conta uma 

história, jogo vivo, capaz de transformar o homem em personagem, partícipe 

de um espetáculo aberto (GUERRA; LEITE, 2002, p.27). 

Essa percepção é compartilhada pelos estudantes ao apontarem que “a partir do estudo 

de uma indumentária específica foi possível estudar a sua composição, sua cultura e seu valor 

simbólico e atrelar isso a uma criação cênica”, “ lembro que eu sempre tive uma sede por 

saber sobre a cultura oriental e o meu banner foi sobre a gueixa e foi muito enriquecedor saber 

o motivo das cores dos kimonos, o significado das golas, dentre outros símbolos em uma só 

vestimenta”, “o meu lado investigativo foi muito incentivado, procurando informações de 

uma outra cultura, onde acabei me apaixonando pela pesquisa. A confecção do banner foi 

trabalhosa, mas o resultado ficou muito bom”, “essa fase do processo, de pegar outra 

vestimenta, investigar o seu processo de criação, observando as condições sociais entre outros 

aspectos, os quais estavam imersos, serviram para que eu pudesse entender como produzir o 

meu figurino na fase final dessa disciplina”, “acho que temos base para entender os possíveis 

caminhos e nortear nossa pesquisa autônoma”. 

Assim, além de direcionar o olhar dos estudantes para compreender as relações entre a 

roupa e os aspectos sociais, políticos, religiosos, econômicos, naturais presentes nas mais 

variadas culturas, este exercício propõe aos estudantes a experiência de percorrer os caminhos 

de uma pesquisa, o que pode ser percebido na fala dos estudantes acima apresentadas como 

também no passo a passo apresentado pelo docente: tema, recorte do tema, justificativa, 

metodologia, levantamento de material, organização de dados e análise. Assim, os estudantes 
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são estimulados a compreender a importância da pesquisa para os seus projetos de criação de 

figurino teatral. 

Do ponto de vista dos princípios pedagógicas presentes nesta atividade, podemos 

identificar a concepção dialógica de educação, já discutida no capítulo anterior, que propõe 

que o estudante desenvolva uma postura ativa frente os conteúdos estudados, que busque 

informações, organize e analise os dados de sua pesquisa.  Da mesma forma, pudemos 

perceber a concepção de professor como mediador do aluno com o objeto estudado, 

auxiliando a recortar sua pesquisa, apontando alguns caminhos, problematizando os 

conteúdos e estimulando-o a olhar para a realidade que, ao nosso ver, é uma competência 

fundamental a ser desenvolvida pelo professor de Teatro, como nos aponta Araújo (2005): 

O papel do professor, além oferecer aos alunos a oportunidade de acesso e 

crescimento através da aquisição e construção de novos conhecimentos, possibilita 

também articular ações que permitam aos alunos entender os processos de produção 

de um conhecimento que se faz presente de diferentes formas em diversos espaços 

de seu cotidiano. (ARAÙJO, 2005, p. 34). 

Ao longo da unidade, o professor separou momentos da aula para conversar sobre a 

pesquisa de cada estudante, auxiliando-o a fazer os recortes do trabalho. Por outro lado, 

também pudemos perceber que a quantidade de estudantes, 28 matriculados, acaba 

dificultando o acompanhamento mais próximo do desenvolvimento do trabalho e alguns 

estudantes acabam passando despercebidos pelo professor e não apresentando suas ideias e 

andamento da pesquisa, o que, por sua vez, tem um reflexo direto na apresentação final. 

Assim, pudemos perceber que o quantitativo de estudantes é um fator limitante para o bom 

acompanhamento de trabalhos individuais, o que requer pensar estratégias para essa situação 

como, por exemplo, o horário de atendimento extra ou mesmo a organização em duplas. 

Pela perspectiva do processo de ensino e aprendizagem, podemos identificar nesta 

estratégia metodológica uma preocupação com os conteúdos factuais16 quando os alunos são 

incentivados a buscar informações sobre a história de determinada vestimenta; conceituais17, 

na absorção dos conteúdos discutidos no componente, como construção cultural, símbolo, 

                                                           
16 De acordo com Zabala (1998), os conteúdos factuais se referem ao conhecimento dos fatos, acontecimentos, 

situações, dados e fenômenos concretos e singulares. 

 
17 Os conteúdos conceituais se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que tem características comuns 

e os princípios se referem às mudanças que se produzem num fato, objeto ou situação em relação a outros fatos, 

objetos e que normalmente descrevem relações de causa-efeito ou de correlação. Zabala (1998). 



102 
 
roupa, traje, vestuário, vestimenta; procedimentais18, do ponto de vista de como fazer uma 

pesquisa, como produzir um banner e, por fim, atitudinal19, como o incentivo à curiosidade, a 

criticidade e a criatividade. 

Para a construção do banner de apresentação da pesquisa, pudemos perceber que os 

estudantes sentiram dificuldades para organizar as ideias nesse formato. Embora o professor 

tenha passado um modelo contendo um passo a passo sobre como organizar um banner, 

acreditamos que este aspecto precisa ser melhor enfatizado, pois foi possível perceber que 

muitos dos estudantes nunca haviam passado pela experiência de produção desse material, 

demonstrando, assim, pouca familiaridade com aspectos de um metodologia cientifica para 

apresentação de trabalhos e, embora haja na grade curricular do curso o componente 

Metodologia da Pesquisa em Artes que, diga-se de passagem, possui muitas peculiaridades e 

um carga horária muito baixa (30h), o aspecto da metodologia do trabalho cientifico precisa 

receber maior atenção dos docentes do curso. 

Por fim, o exercício de investigação etnográfica culminou com uma mostra de banner 

realizada no salão de exposições do prédio anexo ao DEART, como pode ser observado 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
18 Um conteúdo procedimental inclui entre outras coisas as regras, as técnicas, os métodos, as destrezas ou 

habilidades, as estratégias, os procedimentos que podem ser compreendidos como um conjunto de ações 

ordenadas e com um fim, ou seja, dirigidas para a realização de um objetivo. Zabala (1998). 
19 Os conteúdos atitudinais englobam uma série de conteúdos que por sua vez podemos agrupar em valores, 

atitudes e normas. Os valores podem ser compreendidos como os princípios ou as ideias éticas que permitem às 

pessoas emitir um juízo sobre as condutas e seu sentido. São valores: respeito, responsabilidade, liberdade, 

solidariedade e etc... As atitudes são a forma como cada pessoa realiza sua conduta de acordo com valores 

determinados, por exemplo: ajudar o outro, cooperar com o grupo. As normas são padrões ou regras de 

comportamento que devemos seguir em determinadas situações que obrigam a todos os membros de grupo 

social, constituem a forma pactuada de realizar certos valores compartilhados por uma coletividade e indicam o 

que pode ou não fazer em determinado grupo. Zabala (1998). 

Figura 30 - Arte de divulgação da Mostra de 

Banners do Exercício de Investigação Etnográfica 

do Vestir. Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 

Figura 31 – Exposição de banners em 11.09.15. Fonte: 

Acervo do professor Sávio Araújo. 
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Para criar o ambiente de apresentação de banner, por sugestão do professor Sávio 

Araújo foi criado um grupo de avaliadores, formado por ele, por mim, que na época 

realizava o estágio-docência, neste componente curricular, e por Ildisnei Medeiros, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGArC. 

Com essa atividade, pudemos perceber que os alunos deram uma resposta muito 

positiva e se envolveram bastante. Muitos, mesmo sem terem sido solicitados pelo docente, 

foram para a mostra totalmente ou parcialmente caracterizados conforme as suas pesquisas, 

o que nos gerou a impressão de que esse tipo de atividade possui bastante potencial para a 

construção de pontes entre os aspectos artísticos e científicos que merecem ser mais e 

melhor explorados. Por fim, apenas ressalvamos que seria muito interessante que esse tipo 

de atividade fosse amplamente divulgado para que estudantes e docentes do DEART e de 

outros cursos possam acessar esse tipo de produção. 

 

3.3 A CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIOS 

 

O portfólio é uma estratégia didática que tem se consolidado na prática pedagógica do 

professor Sávio Araújo há algum tempo. Essa metodologia tem sido utilizada no componente 

Figura 32 - Exposição de 

banners em 11.09.15. Fonte: 

Acervo do professor Sávio 

Araújo. 

Figura 33 - Exposição de 

banners em 11.09.15. Fonte: 

Acervo do professor Sávio 

Araújo. 

Figura 34 - Exposição de 

banners em 11.09.15. Fonte: 

Arquivo do professor Sávio 

Araújo. 
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curricular CENOTEC II-Figurino, CENOTEC IV – Maquiagem e, anteriormente, já havia 

sido trabalhada em Figurino e Maquiagem, componente da antiga grade curricular da 

Licenciatura em Teatro, como pode ser observado na transcrição de um vídeo de apresentação 

do CENOTEC feita por esse docente em 2012 e disponibilizado na internet.   

(...) a ideia é que no portfólio, o sujeito já faça uma primeira síntese do que ele quer 

construir como personagem. No caso aqui, é um trabalho que o aluno fez sobre Pin 

up. Então, ele já coloca aqui algumas imagens relacionadas a sua pesquisa 

iconográfica, esboços de croqui, relação que ele tá querendo pensar e também o 

trabalho que ele vem desenvolvendo de desenho de maquiagem a partir de fotografia 

do modelo. (ARAÚJO, 2012). 

Como se pode perceber, o portfólio é uma estratégia de ensino e aprendizagem que, 

associado ao princípio de desenvolvimento de projetos, visa possibilitar aos futuros 

professores de Teatro a experiência e reflexão sobre o processo de criação artística em 

Figurino, para que assim possam compreender as especificidades dessa área de conhecimento. 

Além disso, é uma técnica de avaliação do processo de aprendizagem que se orienta por 

princípios construtivistas, que concebe o conhecimento como uma construção, cuja 

aprendizagem é um processo individual que ocorre mediada com o outro e com o mundo. 

Para Constantino (2008), o portfólio é um instrumento didático-pedagógico para 

planejar, desenvolver e avaliar a consolidação da aprendizagem em sala de aula. E seu uso 

propõe alterar as relações autoritárias que ainda são frequentes entre professor e aluno, 

visando à inserção do diálogo e ao estabelecimento de procedimentos democráticos para o 

processo de aprendizagem. Assim, por meio dele, pode-se reelaborar conceitos, classificações, 

conclusões, competências, metodologias, entre outros, ou seja, este instrumento se configura 

como um objeto de aprendizagem atual, dinâmico, flexível, que ao longo do processo de 

aprendizagem vai se configurando e se reelaborando. 

Para Vieira (2002), o portfólio possibilita aos alunos e professores uma compreensão 

maior do que foi ensinado e aprendido, uma vez que é instrumento de registro e possibilita 

que o estudante imprima suas características, onde documenta e mostra coisas, com o 

compromisso de apresentar seu processo de aprendizagem para a coletividade. É, portanto, 

um instrumento muito adequado para projetos de pesquisa artística pois, como podemos 

observar, comporta várias formas de registro e expressão do pensamento e abre espaço para 

subjetividade dos estudantes, elemento indispensável à produção artística. 
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Em CENOTEC II – Figurino, o portfólio é trabalhado na segunda unidade do semestre 

e sua apresentação final corresponde a avaliação da 2ª unidade. Nesta unidade, então, o 

docente trabalha com os alunos o planejamento de um projeto de criação artística de um 

figurino para um personagem de qualquer tipo de manifestação artística, cuja execução 

ocorrerá na unidade seguinte.  

 Assim, neste momento, os alunos são orientados sobre as etapas do trabalho que 

devem percorrer para construir a caracterização física de uma personagem, como a 

caracterização psicológica, a compreensão/construção do contexto no qual o personagem está 

inserido, a pesquisa de referências que inclui pesquisa de iconográfica ou de textos que se 

relacionem com a sua criação, escolha de materiais, paleta de cores, entre outros, como pode 

ser observado no depoimento do docente.  

(...) o portfólio basicamente reúne um conjunto de informações acerca do projeto 

que ele quer realizar e ele tem a configuração desse objeto. (...) Que esse portfólio, 

seja ele um livro que se abre, uma carta, o formato dele é de acordo com a 

criatividade de cada sujeito. Esse portfólio, ele tem que trazer algumas informações 

como desenhos que o sujeito faz em seu projeto de maquiagem e figurino, imagens 

relativas à pesquisa iconográfica, as referências que ele usou no trabalho. Então, ele 

apresenta esse portfólio como objeto de síntese e a partir do portfólio ele desenvolve 

o projeto de execução. (SÁVIO ARAÚJO, entrevista em 27/09/16). 

 Pudemos identificar uma preocupação do docente em trazer para o processo educativo 

a dimensão do prazer, pois os projetos dos estudantes partem sempre de uma escolha 

pessoal. Os alunos ficam livres para trabalhar com qualquer tipo de personagem, seja de 

textos teatrais ou não, seja personagens estudados em outros componentes curriculares, 

Cosplay20 de personagens do cinema, enfim, personagens que lhes despertem desejo para 

criação. Essa percepção pode ser ratificada com o depoimento de alguns estudantes ao 

falarem como se sentiram com o desenvolvimento de um projeto de criação em figurino.  

“ A criação de um personagem me deixou motivado, pois desde o início essa era a 

minha expectativa. ” 

                                                           

20 O termo Cosplay, proveniente do japonês Kosupure, é uma abreviação de costume roleplay. A tradução para o 

português se refere a fantasiar-se ou disfarçar-se de um personagem. Os participantes e adeptos a esta 

modalidade, são chamados de cosplayers. A ideia principal é interpretar o artista e se vestir como ele, imitando 

também a maneira de se comportar e seus trejeitos. De certa forma o Cosplay é a homenagem de um fã a seu 

personagem. Disponível em http://www.infoescola.com/cultura/cosplay/. Acesso em 05 de jan de 2017. 

 

http://www.infoescola.com/cultura/cosplay/


106 
 

“No começo me assustou, mas depois a vontade de criar, a curiosidade e a 

expectativa de ver tudo pronto foi me motivando. Acho que é motivador pelo fato de 

ser uma criação minha, por saber que muito provavelmente precisarei exercer algum 

momento devido à falta de patrocínio e profissionais especializados a função de 

figurinista. ” 

“Essa ponte entre a teoria e a prática me motivou muito a estar presente nas aulas, a 

participar efetivamente das atividades sugeridas em sala de aula. ”   

“Utilizei a disciplina de figurino para me ajudar a criar a vestimenta do meu 

personagem de Atuação 1, então foi a disciplina de figurino que me incentivou a 

pesquisar a época do personagem, as condições que ela vivia...” 

“Com o tema já escolhido, fui pesquisar sobre o figurino em si e vi que já tinha uma 

pesquisa bem interessante, então comecei a criar acima daquilo, fui guiado por uma 

pesquisa existente e com esse exercício acabei vendo que sou capaz de produzir algo 

que estava fora do meu eixo, pois não é comum para todos os estudantes de teatro 

produzir o seu próprio figurino, essa parte fica sempre para aquele que é mais 

familiarizado, e quando chega o momento de você mesmo produzir sem nenhuma 

experiência anterior, você vê que além de ter uma ideia, aquilo pode se tornar 

realidade pelas suas mãos, apesar do resultado final do meu figurino não ter ficado 

exatamente como eu quis, por falta de algumas peças, mas no meu portfólio ficou 

claro toda a minha intenção e por isso vejo que fiz um bom trabalho.”  

Podemos inferir aqui que uma proposta de desenvolvimento de um projeto de criação, 

com objetivos educacionais definidos e mediada pelo professor, envolve os alunos e 

demonstra que é possível ensinar e aprender conteúdos de teatro a partir da perspectiva do 

figurinista. Além disso, traz uma experiência importante para o futuro professor de Teatro 

que, na escola, vai se deparar com situações que demandam dele facilitar processos de criação 

artística em figurino, cenário, maquiagem para que possa reconhecer a necessidade e a 

importância da pesquisa para criação artística, desconstruindo, assim, visões estereotipadas de 

arte, como resultado apenas de talento individual ou fruto de pura inspiração. E, por outro 

lado, amplia a compreensão desse estudante acerca do trabalho de diversos profissionais 

envolvidos numa criação teatral, deixando-lhe mais capacitado para um possível diálogo. 

Nesse contexto, o portfólio exerce uma função importante para o processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes, pois configura-se como uma estratégia na qual os estudantes 

são incentivados a organizar, registrar e materializar as suas escolhas, numa postura criativa e 

investigativa que, consequentemente, dá suporte à criação de seus trabalhos e que pode ser 
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extrapolada para outras situações na vida artística ou acadêmica dos futuros professores, como 

apontado abaixo por um aluno: 

Vejo o portfólio como uma amostra dos materiais, um norte que ajuda para a criação 

de algo, nesse caso serviu para o figurino nessa disciplina, sempre quando me sentia 

meio perdido do que ia fazer, recorria ao portfólio, e me reencontrava no trabalho. 

As dificuldades que senti, tirando a relatada anteriormente, veio do fato de nunca ter 

feito um trabalho desse tipo, mas devido as orientações vi que isso não foi um 

empecilho para fazer criar o portfólio. Até hoje ainda faço portfólios, e me ajudam 

bastante.   

Além disso, podemos apontar que o portfólio é uma forma interessante de registrar um 

processo criativo, como indica outro aluno. 

Sou uma pessoa bem organizada, e um pouco detalhista, mas nunca tinha feito um 

portfólio antes, então posso afirmar que foi a parte mais prazerosa do meu trabalho 

final de figurino, pois pude deixar toda a minha pesquisa organizada de uma forma 

bem criativa e que guardo até hoje. 

Ao longo da unidade, o docente separou momentos para discutir com os alunos sobre 

o andamento de seus projetos, auxiliando-os nos recortes, indicando referências, debatendo 

ideias e fazendo sugestões. Este é um momento bastante rico de discussão, entretanto, devido 

ao número elevado de estudantes na turma, o docente acabou enfrentando algumas 

dificuldades. 

Como o professor costuma deixar livre a escolha dos personagens, conforme dito 

anteriormente, pudemos perceber que alguns alunos demoraram a escolher o personagem que 

pretendiam trabalhar e outros optaram por uma construção dramatúrgica própria, o que 

acabou atrapalhando o processo de discussão e recorte de suas pesquisas, haja vista que o 

docente trabalha guiado pele princípio da dialogicidade, o que demanda tempo para a troca, 

para o diálogo e que precisa se efetivar dentro de cronograma previsto. Por sua vez, essa 

situação acabou alterando e impactando a terceira unidade que seria destinada ao 

acompanhamento da execução dos figurinos. 

Não queremos aqui apontar que a escolha de uma dramaturgia própria seja algo 

negativo, mas que, ao fazerem essa escolha, os alunos agregam ao processo uma outra 

dimensão do fazer e pensar teatral, a dramaturgia, área que demanda tempo e conhecimento e 

que por questões de ementa não é objeto central de discussão em CENOTEC II-Figurino. 
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Assim, os alunos que optaram por uma dramaturgia própria, por demorarem a fazer escolhas 

dramatúrgicas, que impactaram diretamente na construção do personagem e, por sua vez, no 

processo de criação, acabaram tornando o portfólio apenas um produto e não um processo de 

aprendizagem.  

Embora o docente esteja sempre enfatizando a importância do desenvolvimento do 

processo e apontando que a forma não existe sem o conteúdo, foi comum observar alunos que 

tinham um personagem definido e a apresentação de seu portfólio mudou completamente, até 

mesmo casos de estudantes cuja apresentação final se distinguiu totalmente do que foi 

apresentado no portfólio. Isso traz ainda resquícios de um pensamento pautado na ideia de 

arte como produto, cujo processo acaba sendo desfigurado. Acredito que um caminho 

possível seja deixar mais claro, no início do semestre, a importância de o aluno percorrer 

etapas para o desenvolvimento de seu projeto, solicitar que aqueles que pretendem trabalhar 

com uma dramaturgia própria façam essa construção, na primeira unidade do semestre, e criar 

mecanismo para entrega de registros do processo de criação dos estudantes, como a 

caraterização psicológica e física dos personagens, as referências da pesquisa, croquis, 

produções que possam ir sendo arquivadas em pastas físicas ou mesmo virtuais dos alunos e 

que auxiliem o docente numa avaliação que seja  mais processual, pois se o portfólio é uma 

forma de registro de um processo de aprendizagem, parece-nos que uma avaliação formativa21 

seja mais adequada para que, de fato, o professor possa verificar como todos os alunos, para 

além daqueles mais organizados e comprometidos, se apropriaram dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

Por fim, ao longo dos semestres observados, pudemos perceber que poucos alunos 

trouxeram para os seus projetos personagens trabalhados em outros componentes curriculares, 

fazendo assim pontes entres os conteúdos estudados, embora tenham sido estimulados pelo 

docente. Assim, percebemos que embora a interdisciplinaridade seja um dos objetivos da 

                                                           

21 Também chamada de avaliação para as aprendizagens, a avaliação formativa tem seu foco no processo ensino-

aprendizagem. Alguns teóricos chegam a nomear essa modalidade com o nome de avaliação formativa 

diagnóstica. A avaliação formativa não tem finalidade probatória e está incorporada no ato de ensinar, integrada 

na ação de formação. Alguns autores consideram que a avaliação formativa englobe as outras modalidades de 

avaliação já que ela se dá durante o processo educacional. Seu caráter é especificamente pedagógico. A 

avaliação formativa pretende melhorar o processo de ensino-aprendizagem mediante o uso de informações 

levantadas por meio da ação avaliativa. Semelhantemente à avaliação diagnóstica, a avaliação formativa busca 

detectar dificuldades suscetíveis de aparecer durante a aprendizagem a fim de corrigi-las rapidamente. Todavia, 

seu foco está no processo de ensino-aprendizagem. Através dessa modalidade de avaliação, informações sobre o 

desenvolvimento do aluno são fornecidas ao professor, permitindo que a prática docente se ajuste às 

necessidades discentes durante o processo. Disponível em http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-

exemplo/tipos-de-avaliacao/avaliacao-formativa/. Acesso em 10 de jan de 2017. 

http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/tipos-de-avaliacao/avaliacao-formativa/
http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/tipos-de-avaliacao/avaliacao-formativa/
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organização do currículo do curso em blocos de ênfases, esta, ainda é um desafio a ser 

enfrentado pelos docentes do curso de Licenciatura em Teatro da UFRN. 

 

3.4 A MOSTRA DE FIGURINOS 

 

A mostra de figurinos se constitui como uma etapa importante da pedagogia de 

projetos adotada pelo professor Sávio Araújo. Trata-se da culminância dos trabalhos de 

pesquisa e criação artística, iniciados na segunda unidade e executados na terceira, e que 

corresponde a avaliação desta última unidade. É um momento importante de socialização das 

produções dos estudantes e, inclusive, um momento muito aguardado por eles. 

Um pré-requisito para apresentação das propostas de figurino é que ela aconteça no 

contexto de uma cena curta, o que nos parece uma proposta interessante que traz a concepção 

de que o figurino precisa ser compreendido em sua articulação com os demais elementos da 

cena, e que esta forma espetacular organizada, que possui códigos e convenções que resultam 

da articulação de diversos elementos, não é propriedade exclusiva do encenador ou do ator e 

pode ser um importante recurso pedagógico para o desenvolvimento de uma proposta de 

ensino de teatro ampliada, como nos alerta Araújo (2005), ao apontar que “embora o estudo 

do ato de encenar tenha se tornado uma especialidade do encenador, outras especialidades do 

fazer teatral também podem, e devem, se apropriar da ideia de totalidade contida no conceito 

de encenação.” (ARAÚJO, 2005, p.58). 

Para além de ser uma apresentação final de trabalhos, a mostra é um momento 

importante de consolidação de aprendizagem, de experimentação do figurino na cena, de 

compreensão pela via do corpo dos desafios de conceber e executar um figurino para a cena. 

Neste momento, os estudantes têm a oportunidade de perceber o que funcionou ou não em 

suas propostas. Trabalha-se numa perspectiva de diálogo entre o trabalho do ator e do 

figurinista, pois experimentando o figurino em seus próprios corpos, os estudantes têm a 

oportunidade de verificar, na prática, os desafios enfrentados pelos figurinistas, que precisam 

pensar a roupa para um corpo vivo, em movimento, que se adeque às especificidades do 

trabalho do ator. Ao mesmo tempo, podem compreender como o figurino pode contribuir ou 

atrapalhar o trabalho desse agente teatral. Portanto, trabalha-se nesta proposta com a ideia de 

figurino que ganha vida em cena, uma vez que o figurino “conjuga função e significado (...) 
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faz parte de um todo, de um sistema coerente dentro da lógica das qualidades sensíveis, capaz 

de metamorfosear o comportamento do ator”. (CORTINHAS, 2010, p.21). 

No semestre de 2015.2, a mostra que tradicionalmente ocorria no Teatro Laboratório 

Jesiel Figueiredo, conhecido como teatrinho do DEART, ocorreu num espaço alternativo da 

Cidade do Natal, o Nalva Café Salão, localizado no bairro da Ribeira, pelo fato do teatrinho 

estar interditado para reforma. Embora esta proposta tenha surgido por uma situação 

emergencial, ao nosso ver, foi uma parceria que merece continuidade, pois foi uma forma de 

dialogar com outros espaços culturais da cidade e tirar as produções acadêmicas de dentro dos 

muros da universidade, levando-as para outros públicos, facilitando, assim, o acesso às 

discussões que têm se dado no âmbito da licenciatura em Teatro, mas que podem e devem ser 

democratizadas. Esta é uma percepção que também pode ser observada, na fala de um aluno, 

ao apontar: “Gostei de ter sido fora da universidade, pois considero importante levar o que 

produzimos no departamento para a comunidade externa, para que eles recebam a opinião, as 

críticas de outras pessoas”. 

Assim, considero que esta parceria com espaços culturais da cidade do Natal merece 

ser desenvolvida, pois pode se constituir como uma ação interessante de extensão que englobe 

apreciação e pós apreciação, num momento em que seja possível criar um diálogo entre 

alunos do curso, público externo e até profissionais da área, mostrando-se, assim, a 

importância do figurino dentro do fazer e pensar teatral, como também permitindo aos 

estudantes ter um retorno, para além das percepções do docente, sobre o seu trabalho artístico.  

Abaixo, imagens da mostra. Esta atividade incluiu alunos das turmas de CENOTEC II 

– Figurino e CENOTEC IV – Maquiagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Arte de divulgação da Mostra de Figurino 

e Maquiagem. Fonte: Acervo do professor Sávio 

Araújo. 

Figura 36- Mostra de Figurino e Maquiagem em 

05/12/16. Fonte: Arquivos do professor Sávio Araújo. 
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Figura 37- Mostra de Figurino e Maquiagem em 

05/12/16. Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 

 

 

Figura 38 - Mostra de Figurino e Maquiagem em 

05/12/16. Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 

Figura 39 -Mostra de Figurino e Maquiagem em 

05/12/16. Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 

Figura 40 - Mostra de Figurino e Maquiagem em 

05/12/16. Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 

Figura 41- Mostra de Figurino e Maquiagem em 

05/12/16. Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 
Figura 42 -  Mostra de Figurino e Maquiagem em 

05/12/16. Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 
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A dinâmica adotada na mostra foi a de apresentação da cena seguida de uma breve 

apresentação de portfólio por cada aluno. Foi muito interessante observar a materialização das 

ideias criativas dos estudantes, a diversidade de propostas e a cooperação de uns alunos com 

os outros no suporte à apresentação dos colegas. 

 Ao longo da unidade, pudemos perceber que alguns alunos usaram a estrutura física e 

material do CENOTEC para confecção de seus figurinos e solicitaram suporte num horário 

extra ao docente. Entretanto, essa não foi uma prática comum a todos. Como já apontado 

anteriormente, o tempo para acompanhamento da execução dos figurinos nesse semestre foi 

muito prejudicado, o que precisa ser melhor analisado, haja vista a quantidade de estudantes 

no componente. Alguns alunos, como não tiveram tempo dentro do horário formal para o 

desenvolvimento prático do figurino e, por motivos diversos, não solicitaram horário extra ao 

professor no CENOTEC, sentiram-se um pouco perdidos, quando da execução, apontando 

que “ precisamos de mais ajuda para a execução dos figurinos”, “acho importante que o 

professor utilize o horário das aulas para ser um laboratório de produção”, “ senti dificuldades 

com a parte técnica da confecção do figurino”. Sabemos que o CENOTEC não se propõe a 

formação técnica de figurinistas e sim ao desenvolvimento dos aspectos artísticos e 

pedagógicos da área, entretanto, acreditamos que a atividade laboral, propriamente dita, 

também precisa estar presente nas aulas para que o docente possa acompanhar os estudantes 

ou mediar o contato deles com informações técnicas com profissionais ou mesmo com fontes 

de informação. 

Figura 43 - Mostra de Figurino e Maquiagem em 

05/12/16. Fonte: Acervo do professor Sávio Araújo. 

Figura 44- Mostra de Figurino e 

Maquiagem em 05/12/16. Fonte: 

Acervo do professor Sávio Araújo. 
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 Por fim, na mostra, também pudemos observar que alguns alunos fizeram releituras 

de Cosplayers, chegando a resultados artísticos interessantes, entretanto, outros alunos que, 

inclusive, não apresentaram os seus portfólios no prazo estimado, apresentaram apenas 

cópias, com roupas alugadas, o que distorce a proposta do componente curricular e empobrece 

o processo de aprendizagem. Essa situação, a nosso ver, evidencia a necessidade da avaliação 

mais processual do portfólio, a importância de um maior acompanhamento do processo ou, 

pelo menos, de parte do processo de confecção do figurino, em sala de aula ou em horário 

extra, para os estudantes que irão confeccionar os seus figurinos, e a necessidade de ressaltar a 

importância da releitura para os estudantes que pretendem trabalhar com esse tipo de 

personagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para concluir este trabalho, gostaria de reafirmar a intrínseca relação entre os aspectos 

pedagógicos e artísticos na formação do professor de Teatro. Ao contrário do falso conflito 

que um dia vivenciei quando iniciei os meus estudos no curso de Licenciatura Plena em 

Educação Artística, habilitação Artes Cênicas e que alguns estudantes da Licenciatura em 

Teatro parecem vivenciar, posso hoje afirmar que essas duas dimensões não são opostas, mas 

complementares na formação do professor de Teatro e se retroalimentam para um exercício 

pleno da profissão.  

Através desta pesquisa, que investigou a prática educativa do CENOTEC, pude 

verificar e refletir sobre uma proposta de formação em Cenografia, que tem buscado modos 

de ensinar essa área de conhecimento, desconstruindo uma visão tradicional que encerra os 

elementos cenográficos no rótulo dos elementos puramente técnicos do espetáculo teatral.  

Por meio deste estudo, discuti uma proposta de ensino de Cenografia, numa visão 

ampliada, que enxerga o cenário, a luz, o figurino, o som e a maquiagem como linguagem, 

como elementos de significação. Além disso, pude conhecer e refletir sobre uma proposta 

educativa pautada na ampliação de abordagens para ensino de teatro na formação do professor 

de Teatro, buscando construir estratégias pedagógicas que visam criar oportunidades 

educativas para que este futuro profissional compreenda e vivencie as especificidades dessas 

áreas de conhecimento e perceba a pesquisa como elemento fundamental para a criação 

artística. 

Para que essa proposta tenha se tornado viável, pude identificar, na prática do 

laboratório analisado, a apropriação de teorias pedagógicas que têm fundamentado princípios 

para nortear o trabalho educativo, evidenciando, assim, que as discussões e construções 

teóricas no campo das ciências da educação têm muito a contribuir com o campo da 

pedagogia do teatro, pois podem auxiliar o professor dessa área a compreender a concepção 

de educação na qual trabalha, a visão de professor e de aluno que possui, compreender como 

os alunos aprendem e como é possível desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem que 

estejam de acordo com as capacidades que o docente pretende que seus alunos desenvolvam. 

Deste modo, acredito que essa pesquisa pode dar uma contribuição importante para a 

diversificação de propostas teórico-metodológicas na área da pedagogia teatral, pois apresenta 

uma reflexão no campo do ensino de Cenografia, que visa ampliar o olhar do professor de 

teatro sobre o ensino dessa área, demonstrando que a Cenografia pode e deve estar na sala de 
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aula e que esta pode ser estudada em suas especificidades, sem perder de vista a sua 

articulação com o todo da cena. 

Por questões de tempo e de recorte da pesquisa, não pude realizar observações 

participantes e posteriores reflexões sobre os componentes curriculares ligados ao ensino de 

Iluminação Cênica e Sonoplastia, o que, a meu ver, enriqueceria as percepções sobre a prática 

educativa do CENOTEC, entretanto, por outro lado, essa constatação aponta para novas 

possibilidades de trabalho que, em outras oportunidades de pesquisa, podem também  incluir 

a percepção dos egressos da Licenciatura em Teatro sobre os impactos da proposta educativa 

do laboratório estudado em sua prática profissional. 

  Por fim, acredito que a realização desta investigação me permitiu lançar um olhar 

sobre a minha própria formação e prática profissional. Ao refletir sobre a prática pedagógica 

do CENOTEC, revisitei minhas memórias de estudante de Ensino Médio e da graduação, 

como também de docente nos ensinos Fundamental e Médio. Rememorei concepções 

educativas e aprendi outras, percebi lacunas e também possibilidades. Pude constatar que é 

possível desenvolver abordagens de ensino de Teatro a partir da perspectiva dos diversos 

agentes envolvidos no pensar e fazer teatral, o que por sua vez me inspira a planejar 

estratégias pedagógicas para abordar o Teatro, em sala de aula, de forma mais ampla e menos 

hierarquizada. Por último, também pude compreender o percurso de uma pesquisa qualitativa, 

o que, neste momento, me deixa muito feliz e me mostra que este é um caminho com muitas 

possibilidades e, acima de tudo, complementar e necessário à minha prática profissional.  
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APÊNDICES 

ENTREVISTA COM PROFESSOR E FUNDADOR DO CENOTEC SÁVIO ARAÚJO  

Entrevista concedida em 27/09/2016, Natal/RN. 

Meu nome é José Sávio Oliveira de Araújo, meu nome profissional é Sávio Araújo. Eu 

sou professor do Departamento de Artes da UFRN. Atuo aqui desde 2002 como professor 

efetivo e desde que eu entrei aqui no Departamento que eu venho me dedicando ao ensino de 

Cenografia.  

O ensino de Cenografia é uma subárea da área de Artes Cênicas. A Cenografia, em 

princípio, ela se dedica à organização do espaço da cena e na organização do espaço da cena, 

nós podemos elencar alguns elementos fundamentais que participam dessa organização que 

seria: a iluminação cênica, a maquiagem artística, o figurino, o som, a sonoplastia e o cenário. 

Portanto, Cenografia não é apenas a confecção de cenário, como historicamente se entende 

esse conceito. 

A partir de 1996, com a aprovação da LDB, o curso de Licenciatura em Educação 

Artística que existia desde a década de 70 e o curso de Educação Artística da UFRN data de 

1975, tiveram que ser extintos e em seu lugar foram criadas licenciaturas específicas nas 

linguagens que o MEC passou a adotar como as linguagens artísticas. Essas linguagens, de 

acordo com Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação passaram a ser Teatro, Dança, 

Artes Visuais e Música. O departamento de Artes, até então, tinha Licenciatura em Educação 

Artística com habilitação em Artes Cênicas, habilitação em Artes Visuais, habilitação em 

Música e habilitação em Desenho. 

O curso de Licenciatura em Teatro, ele é resultado de um processo amplo de discussão 

de reformulação dessa Licenciatura que já vinha se dando há muitos anos. O curso já vinha 

passando por uma série de discussões, já havia toda uma mobilização por parte dos 

professores que atuavam aqui, no sentido de rever a organização curricular.  

Quando foi criado o curso de Licenciatura em Teatro, a gente também pensou em criar 

aqui alguns laboratórios acadêmicos que atendessem essa nova organização do curso. O 

Projeto Político Pedagógico do Curso ficou pronto em 2005 para 2006, ele foi submetido às 

instâncias deliberativas e Colegiados Superiores em final de 2005 para início de 2006 e a 
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primeira entrada de alunos para o curso se deu na virada de 2006 para 2007, de modo que a 

primeira turma de Teatro, do curso de Licenciatura em Teatro, foi em 2007. 

Na ocasião, nós professores do curso, resolvemos criar um conjunto de laboratórios 

que passamos a chamar de LABCENA. Esses laboratórios tinham como objetivo atender às 

formações dos diferentes aspectos que fazem parte do fazer teatral. Tínhamos a perspectiva de 

um laboratório dedicado às formas espetaculares, um laboratório dedicado à história do teatro, 

um outro laboratório dedicado à atuação, outro laboratório dedicado à dramaturgia, enfim, 

diferentes laboratórios atendendo diferentes setores da área de conhecimento do Teatro, das 

Artes Cênicas. Um desses laboratórios seria um laboratório dedicado à Cenografia.  

Paralelo a esse processo, eu, particularmente, vinha participando sistematicamente de 

um movimento nacional que vinha se dando a partir da articulação de iluminadores em São 

Paulo. Esse movimento, através das novas tecnologias, da internet e ferramentas que na época 

se utilizava para esse tipo de contato virtual, não tínhamos ainda as tecnologias que temos 

atualmente, usava-se uma ferramenta chamada Paltalk. Essa ferramenta possibilitava que um 

grupo de pessoas criasse uma sala de bate papo, que hoje é uma coisa absolutamente banal, 

comum, mas que na época não era uma tecnologia acessível. Tínhamos uma banda de internet 

com velocidade suficiente pra promover conexões simultâneas como temos hoje.  

Nessas salas de bate papo, nós conseguíamos reunir iluminadores do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Curitiba, Bahia, diferentes áreas do Brasil. Esse momento ficou conhecido como 

GEPHIC, Grupo de Estudos para uma História da Iluminação Cênica. Esse grupo começou a 

se fortalecer e criou o primeiro Congresso Brasileiro de Iluminação Cênica que aconteceu na 

cidade de São Caetano do Sul em São Paulo. Então, a minha inserção nesse grupo me levou 

também a criar aqui em Natal um polo de discussão. Esse polo articulou, inclusive, durante 

um certo tempo iluminadores que atuavam na cidade do Natal em diferentes setores, como 

televisão, teatro e outras atividades em que se fazia uso da iluminação e a gente criava aqui 

rodas de conversa em que as pessoas falavam de seus processos de trabalho, da sua história de 

formação. E a grande queixa em geral, isso até hoje permanece, era a fala de uma formação 

específica para iluminadores, haja vista que a maioria dos profissionais começaram a 

trabalhar, aprenderam a trabalhar na marra. 

Tem um relato muito interessante de um iluminador de uma televisão local, que o 

dono da televisão demitiu o iluminador que tava trabalhando na empresa, e ele era 

simplesmente cabomem e o dono da emissora, na época, se não me engano, era a TV Ponta 
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Negra, o senador Carlos Alberto, disse pra ele: “a partir de amanhã”, ele perguntou: “rapaz 

você sabe alguma coisa de iluminação?” Ele disse: “não”... “Pois aprenda que a partir de 

amanhã você vai assumir o lugar do iluminador”. E assim, ele começou a carreira dele de 

iluminador. 

Então, essas situações aconteciam, muitas histórias desse tipo, pessoas que vão 

começar a iluminar bandas de baile, pegam equipamento, liga, não tem noção de uma estética, 

de uma linguagem associada a um conceito de iluminação. E até o acesso a essa tecnologia 

sempre foi uma coisa muito.... Quem tinha guardava isso à sete chaves. Algumas pessoas 

tinham generosidade de partilhar esses conhecimentos com as outras, mas muitas outras 

pessoas consideravam isso uma espécie de segredo profissional. Não eram muito comuns, as 

oficinas de iluminação, na virada dos anos 90 para início dos anos 2000. Pois bem, esse 

movimento de iluminadores que culminou com o Congresso de Iluminação Cênica na Cidade 

de São Caetano do Sul, em setembro de 2005, gerou a criação de uma Associação Nacional de 

Iluminação Cênica, a ABRIC, da qual eu participei como presidente da assembleia que criou a 

ABRIC. Então, nessa ocasião, eu tive a oportunidade de participar da primeira diretoria da 

ABRIC e essa diretoria passou, então, a estabelecer um polo através de uma rede virtual de e-

mails, que existe até hoje, e a gente passou a ter um canal de comunicação, de articulação 

maior dos eventos de iluminação que já aconteciam no país, mas que esses eventos eram 

isolados.  

Então, você tinha em Ipatinga, tem um evento lá que o Morrison (incompreendido) já 

faz há bastante tempo, tinha em Curitiba outros eventos que os iluminadores em Curitiba 

faziam, eventos em Santa Catarina. Aqui, nós começamos a pensar eventos específicos 

voltados para essa área. Chegamos a fazer a primeira edição desse evento em 2013 que 

chamamos de ENCENATEC, Encontro de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena, que 

é o nome do laboratório que foi criado para esse fim. E por que cenografia separada de 

Tecnologia da Cena? Porque quando a gente começou a ampliar a discussão sobre cenografia 

e tecnologia da cena, a gente via que esses nomes eram quase que utilizados como sinônimos. 

Ah, então, eu trabalhava com tecnologia da cena, necessariamente eu trabalhava com 

cenografia, o que não é de todo verdade, porque para se fazer cenografia é necessário ter 

tecnologia, mas se você só tem a ferramenta, não necessariamente o resultado cenográfico ele 

vai ser artisticamente satisfatório, porque a cenografia é uma arte e ela exige formação, exige 

sensibilidade, ela exige uma capacidade de síntese, é um discurso como qualquer outro. 

Então, se, simplesmente, a pessoa pega a ferramenta, como um refletor de última geração, 
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com toda uma gama de cores e de efeitos e sai utilizando indiscriminadamente, sem pensar a 

lógica que isso tem com aquele objeto que está sendo iluminado, você está simplesmente 

apertando botão e fazendo uso da ferramenta de modo acrítico. Quando você pega uma 

ferramenta dessa e coloca na mão de um profissional que tem uma formação, uma 

sensibilidade estética, tem uma formação artística, tem a sensibilidade de saber que discurso 

dilui-se, casa-se com aquele espetáculo, show ou cena que ele tá iluminando, o resultado é 

muito mais orgânico.  

Portanto, a gente partiu desse entendimento desde o início, de que uma coisa é 

cenografia, como uma arte de organização do espaço da cena, outra coisa é tecnologia da 

cena, como os meios que o artista da cenografia usa para trabalhar, realizar o seu ofício. 

Então, o CENOTEC, o Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena 

passou a funcionar a partir de 2007. Esse laboratório foi, inclusive, uma decorrência de um 

outro laboratório que havia aqui no Departamento e que também tinha bastante atividade, o 

Laboratório de Encenação e esse laboratório foi gradativamente se desdobrando em outros 

laboratórios, de modo que, atualmente, o único laboratório que restou desse primeiro 

momento de criação desse laboratório foi o CENOTEC. O ano que vem o CENOTEC faz dez 

anos. São dez anos que esse laboratório vem se dedicando à formação em cenografia.  

Então, a partir daqui na nossa conversa, vale demarcar claramente que formação em 

cenografia é essa. Nós podemos dividir, a grosso modo, dois eixos de formação, um eixo de 

formação em cenografia para formar o cenógrafo, para formar o artista, o profissional para 

trabalhar em espetáculos, e um outro eixo de formação, que é mais geral que esse eixo de 

formação, atende ao professor de teatro que precisa da área de conhecimento cenografia para 

ampliar o leque de opções que ele tem de sua programação pedagógica.  

A nossa formação aqui, dado o fato do curso ser um curso de licenciatura e não um 

bacharelado, é voltada para a formação do professor. Então, o aspecto da formação em 

cenografia ao qual nos dedicamos é aquele aspecto do sujeito entender quais são as questões 

que estão por trás do fazer cenográfico. O quê que significa você ter uma determinada ideia, 

que vem de um texto literário, de um texto dramático, essa ideia na imaginação do leitor, ela 

se caracteriza por determinada espacialidade e você transforma isso em algo real na cena. E 

esse trabalho é a grande questão da cenografia. 
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Então, mesmo se essa cenografia não seja uma cenografia realista, seja uma cenografia 

de caráter mais épico, simbólico ou surrealista, seja qual for a estética que se possa classificar 

essa abordagem cenográfica, ela vai passar, uma vez que esteja fazendo parte do espetáculo, a 

compor uma realidade cênica que está sendo oferecida aos olhos do espectador.  

Pois bem, nessa perspectiva, o Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da 

Cena, o CENOTEC, passou então a pensar como o professor de teatro, em formação no curso 

de Licenciatura em Teatro, poderia fazer uso desse conhecimento na sua formação. 

Começamos, então, a pensar estratégias pedagógicas que pudessem propiciar a esse professor 

a introdução de conteúdos como iluminação cênica, maquiagem, figurino, som e cenário na 

sala de aula.     

Então, isso muda o eixo de expectativa dessa formação. Se eu estivesse trabalhando 

num curso de bacharelado, eu teria necessariamente dois eixos de formação muito fortes, um 

eixo pra formar iluminadores de espetáculos, maquiadores de espetáculos e outro eixo para 

formar o professor de teatro. No nosso caso aqui, como nós não temos o bacharelado, a nossa 

formação se concentra principalmente nessa formação pedagógica. Então, olhar o ato de 

ensinar iluminação foi algo que nós fizemos de uma forma mais aprofundada no início do 

Curso de Especialização em Ensino de Teatro, que era a especialização que nós tínhamos aqui 

no Departamento de Artes até 2004.  

A partir de 2004, nós começamos a articular uma nova organização de pós-graduação, 

que foi a criação de um mestrado stricto senso, que depois veio a ser o Programa de Pós-

Graduação em Artes Cênicas, o PPGArC, e esse programa teve entre os seus discentes 

Ronaldo Costa, que já havia sido aluno da Especialização em Ensino de Teatro e sob a minha 

orientação passou a desenvolver um trabalho de dissertação sobre iluminação, pensando a 

iluminação voltada para o aspecto formativo.  

Nesse momento, nós começamos a questionar e a rever algumas formas que os 

manuais de ensino de iluminação apresentavam. Em geral, é muito comum a explicação da 

parte técnica, como é que funcionam os equipamentos, como é que funciona a eletricidade 

para a cena, só no final que você vai ver a aplicação disso enquanto linguagem artística. Nós 

invertemos essa lógica, começamos a criar atividades para oficinas de iniciação que o sujeito 

no primeiro momento tem que lidar com uma fonte luminosa, um objeto e uma superfície, 

onde dessa relação, um objeto, uma fonte e uma superfície, ele pudesse extrair o máximo de 

questões possíveis a cerca dessa relação: fonte luminosa, assunto e superfície. Esse tipo de 
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atividade, ela tem uma fundamentação no pensamento dialógico freireano, no de você partir 

do princípio de que o sujeito que vai para o processo educativo, ele não vai apenas receber 

informação, mas ele também, da forma como ele se apropria da experiência, ele constrói 

conhecimento sobre aquilo. Então, uma vez que todos os sujeitos, cotidianamente, lidam com 

o fenômeno da luz e através da visão, da percepção sensorial da visão, se comunica com o 

mundo, uma vez que você coloca na mão de uma pessoa uma fonte luminosa, um objeto e 

uma superfície e provoca esse sujeito a brincar com esses elementos, isso vai gerar uma série 

de dúvidas. Por que quando eu aproximo uma fonte luminosa do objeto, a sombra projetada 

na superfície aumenta? Por que quando eu afasto a fonte luminosa do objeto, a sombra 

projetada sobre a superfície diminui? Por que quando eu ilumino um objeto de cima para 

baixo, a sombra tem um formato X? Por que quando eu ilumino de baixo pra cima, a sombra 

tem um formato Y? Essas explicações, para esse comportamento da luz, exigem a necessidade 

de explicar as propriedades da luz. Até chegar na questão específica dos equipamentos, isso 

pode ser feito apenas com uma lanterna, uma folha de papel comum, ofício, e um objeto como 

um celular, uma coisa pequena em que o sujeito vai utilizar a fonte luminosa para fazer esse 

tipo de experiência.  

Pois bem, a partir desse momento, nós começamos com o ensino de iluminação a criar 

uma identidade de trabalho relacionada ao CENOTEC, que passou também a se estender às 

outras áreas. Quando nós começamos a trabalhar o ensino de maquiagem no Departamento, 

nós começamos a introduzir também a noção de caracterização, que é um conceito que a 

gente trouxe do trabalho da professora Mona Magalhães e é um conceito, na verdade, não é 

um conceito dela, mas ela é uma pesquisadora que publica, que explora esse conceito e a 

gente tomou emprestado esse conceito de caracterização que ela vinha desenvolvendo no seu 

trabalho e começamos a desenvolver isso nas aulas de maquiagem. Como é possível uma 

pessoa tornar-se fisicamente parecida com o personagem que vai estar em cena? Ou seja, aí 

novamente, ressaltando, seja essa uma estética realista, uma estética absurda, uma estética 

surreal, seja qual for a estética. Como esse sujeito cotidiano transforma-se nesse outro sujeito 

que vai para a cena? Esse corpo cotidiano e esse corpo na cena. 

Então, a partir de 2008, 2009, eu tive a oportunidade de fazer pós-doutorado no 

Canadá, na University British Columbia e na UBC. Eu tive acesso a muita literatura na área 

de tecnologia cênica e cenografia que, até então, eu não tinha acesso em língua portuguesa. 

Essa literatura em língua portuguesa no Brasil, ela é muito escassa. Então, ao travar contato 

com essa literatura, eu pude descobrir alguns autores com Richard Corson que trabalha com 
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ensino de maquiagem, tem um livro chamado Stage Make Up e eu traduzi alguns capítulos 

desse livro e comecei a fazer esse diálogo entre Mona Magalhães, Corson, manuais de 

maquiagem de empresas como Croeland, enfim, e aos poucos eu fui organizando um pouco 

mais esse ensino e trabalhando com a ideia de um projeto que parte do interesse do aluno. 

Esse projeto, particularmente, ele não tem que ser um projeto voltado para o teatro ou pra 

dança, ele parte de um desejo do sujeito de torna-se aquele personagem. Então, ele pode ser 

um cosplay de um personagem de cinema que o estudante tenha interesse, pode ser um 

trabalho que ele esteja desenvolvendo em uma das disciplinas do curso e que ele traz esse 

personagem como objeto de aprendizagem para desenvolver a maquiagem desse trabalho. E, 

aos poucos, a gente foi criando uma série de outros instrumentos de aprendizagem, como por 

exemplo, o portfólio, que é um instrumento, um objeto conceitual e esse objeto conceitual é 

utilizado para que o aluno dê a ideia para o sujeito de como funciona o seu projeto. 

Então, o portfólio, basicamente, ele reúne um conjunto de informações acerca do 

projeto que ele quer realizar e ele tem a configuração desse objeto.  Se você está fazendo um 

portfólio, e o seu personagem, por exemplo, é um personagem ligado à cultura popular, então 

a tendência é que você utilize materiais como chita, fitas coloridas, espelhos.... Que esse 

portfólio, seja ele um livro que se abre, uma carta, o formato dele é de acordo com a 

criatividade de cada sujeito. Esse portfólio, ele tem que trazer algumas informações como 

desenhos que o sujeito faz em seu projeto de maquiagem e figurino, imagens relativas à 

pesquisa iconográfica, as referências que ele usou no trabalho. Então, ele apresenta esse 

portfólio como objeto de síntese e a partir do portfólio ele desenvolve o projeto de execução.  

Nós nunca tivemos aqui uma necessidade, muito específica, de fazer o sujeito 

desenvolver aqui uma técnica de costura, de montagem.... Essa técnica, ela pode ser 

desenvolvida em paralelo em oficinas fora da universidade. O que a gente espera que o sujeito 

desenvolva é a compreensão de como o processo se dá e que ele entenda os critérios que ele 

adota para tomar decisões. Por que esse objeto vai ser construído desse jeito e não de outro 

jeito. Entender a tomada de decisão que o maquiador, o cenógrafo, o figurinista tem que 

adotar para transformar a ideia inicial no resultado final é o principal foco para entender as 

questões que estão por trás desse desafio de organizar o espaço da cena.  

Então, a área de iluminação, a área de figurino e a área de maquiagem foram um 

desenho pedagógico do que é possível desenvolver não só para os alunos da graduação, mas 

também desenvolver esse desenho pedagógico, essa proposta pedagógica com alunos da 

escola pública. Quando foi que isso se tornou possível? Quando a gente instalou aqui, a partir 
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de 2012, o projeto PIBID, um programa de bolsa de iniciação à docência. O projeto PIBID 

atua desde 2012 em quatro escolas de Natal. Dessas quatro, atualmente, só três estão em 

atividade: escola Veríssimo de Melo, escola Laércio Fernandes e escola José Frazão. Duas 

escolas dessas ficam na zona norte, no Vale Dourado e a outra no bairro de Felipe Camarão. 

Então, a atuação do PIBID se dá da seguinte forma: o aluno da Licenciatura em Teatro 

vai trabalhar com um professor de Teatro numa escola pública, acompanhando as atividades 

desse professor e auxiliando esse professor a ministrar aulas naquela atividade. Então, ele 

participa do planejamento e da execução das atividades pensadas dentro da programação 

pedagógica. Como o PIBID, a proposição do PIBID foi feita por mim e o PIBID acontece lá 

no laboratório, no CENOTEC, a gente foi pegando esse know-how, esse conhecimento 

pedagógico que a gente vinha desenvolvendo na área de cenografia e levando isso para a 

escola pública. E o resultado dessa experiência foi muito interessante, porque, pela primeira 

vez, nós pudemos trabalhar com séries, com o 5º ano, com o 6º ano e mostrar para o sujeito, 

não necessariamente que ele aprendesse a iluminar um espetáculo, mas que ele passasse a 

entender que a luz no cotidiano social, cultural, ela tem um papel fundamental na percepção 

que a gente tem da realidade.  

Então, a maneira como a gente ilumina um objeto, ela interfere na maneira como a 

gente percebe esse objeto e isso está presente nas lojas, nas vitrines, nas gôndolas dos 

supermercados, onde os produtos são iluminados. Existe todo um discurso que o setor de 

serviços constrói a cerca de seus objetos que é baseado na questão da luz. Então, que outra 

área do conhecimento na escola poderia oferecer ao sujeito essa percepção de como a luz 

altera a nossa visão de mundo?  

O ensino de Teatro oferece isso quando ele não se preocupa única e exclusivamente 

com as questões da atuação, da direção ou do texto e passa a abordar também, numa 

perspectiva mais ampliada, as questões da caracterização, da luz, da roupa e etc. 

Então, outra coisa interessante que a gente observa, depois de experimentar com as 

crianças na escola pública, é, por exemplo, a criança lê um conto de Monteiro Lobato e ali 

tem personagens que estimulam o sujeito a imaginar como é aquele personagem. Nós estamos 

acostumados a ter através da televisão, quando esses clássicos são adaptados para a televisão, 

nós ficamos muito impregnados daquela imagem que a televisão nos dá, de uma Dona Benta, 

de um Saci, de uma Narizinho, de um Pedrinho. Quando você se liberta um pouco dessa 

imagem que a televisão te dá, já pronta, lê um livro e através do livro você imagina como 
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seria esse personagem, então a gente provoca, nesse aluno leitor, uma questão: como você 

faria para se tornar esse personagem? O que você precisaria usar para parecer o Visconde de 

Sabugosa? O que você precisaria utilizar para parecer a Emília? E aí estimula a imaginação do 

sujeito para produzir desenhos que ele possa se imaginar como se fosse esse personagem.  

Para isso, nós utilizamos uma técnica do Richard Corson, que é trabalhar com 

fotografia e papel vegetal. Então, a gente pega uma foto do aluno, sobre essa foto a gente 

coloca um papel vegetal e ali riscando o papel vegetal sobre a fisionomia o sujeito vai 

alterando seus traços e mudando a sua aparência, de forma que ele consegue criar esboços de 

como ele ficaria caracterizado com a aparência daquele personagem que ele está lendo.  

Então, no âmbito do cenário, a gente também começou a mudar nossa abordagem de 

como ensinar cenografia. A gente começou a pensar, levar o sujeito a olhar como é que os 

espaços da sociedade se organizam para diferentes atividades. Então, dentro da disciplina de 

cenografia, começamos a estimular o sujeito a olhar alguns espaços da sociedade como, por 

exemplo, o shopping, uma loja de um shopping center, um ambulante, uma situação em que o 

sujeito tenha que lidar com o público externo, tenha que apresentar um produto e pensar como 

aquele indivíduo se organiza ou aqueles indivíduos se organizam para realizar esse trabalho.  

Nessa atividade, a gente leva o aluno a olhar, analisar uma loja de um shopping que 

tem como objetivo vender, mas que pra isso, tem um designer de luz, eles têm um conceito, 

eles têm uma roupa que o vendedor adota, um jeito de lidar com o cliente de acordo com o 

conceito da loja, com o nicho do mercado que ele quer atingir. E a partir daí, esse sujeito, é 

convidado a se interessar pelo produto que a loja tem. Pois bem, esse é um discurso formal, 

caro, que exige uma estética específica e uma capacidade de investimentos alta. Mas existem 

outros atos de vender que utilizam-se de outras estratégias de organização de espaço porque o 

contexto é diferente. 

Então, a gente vai olhar aí, uma outra possibilidade de vender, que se faz na venda de 

rua, o ambulante, que tem um espaço reduzidíssimo para trabalhar, que tem que conviver com 

o cotidiano de deslocamento daquele lugar onde ele se instaura, que tem que lidar com os 

problemas de ter sua mercadoria aprendida, se ele não estiver legalizado. Então, são muitos 

fatores que incidem sobre a vida de um ambulante e ele tem que, pra sobreviver da atividade, 

desenvolver estratégias de como ele apresenta o produto dele. Então, como ele tem um espaço 

reduzido, ele não pode colocar todo o estoque à mostra, numa vitrine, como uma loja que tem 

metros quadrados à sua disposição. O vendedor tem dois, três metros quadrados, o ambulante 
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muitas vezes, não. Então, ele tem que colocar um ou outro, dois objetos relacionados ao 

estoque de cada material e aí vai substituindo à medida que vai vendendo e vai criando 

estruturas pra pendurar esses materiais. 

 Enfim, o que eu busco, quando eu faço esse tipo de atividade com o aluno, é que ele 

não tenha juízo de valor em relação a esse espaço é melhor organizado ou esse espaço é pior 

organizado e, sim, entender a relação entre a intenção que está por trás de um determinado 

ato, como o sujeito organiza o espaço para realizar esse ato e o que ele obtém com isso. Então, 

entender, através do camelô e da loja, a organização do espaço, é um primeiro passo para 

entender o problema de organização do espaço da cena. E por que a gente faz isso com loja e 

com camelô? Por que não fazer direto com o teatro? Primeiro, a gente vive numa cidade que 

não tem uma cultura teatral, não tem espetáculos o tempo todo em cartaz e a preços acessíveis 

para que os nossos alunos possam dispor a qualquer momento de um espetáculo para analisar 

a cenografia. E também porque ler a sociedade e como a sociedade se organiza, no sentido 

espetacular, é uma forma também de dar ao sujeito uma chave de interpretação da realidade. E 

isso pode ser transposto para o campo cênico. 

Quando eu vou organizar o espetáculo, eu preciso organizar esse discurso que eu faço 

num lugar específico, num palco, num pátio, numa sala de aula, mas naquela porção do 

espaço que eu decidi fazer o espetáculo, uma vez que eu estabeleci a relação onde fica os 

atuantes e onde fica a plateia, eu tenho um problema pra resolver de como eu organizo o 

espaço. 

Portanto, seja na situação de venda, seja na situação de criação de uma cena, eu tenho 

de lidar com os problemas decorrentes da organização desse espaço. Pois bem, em cenografia, 

um outro passo que a gente deu na direção dessa organização pedagógica foi: que conteúdo 

abordar para o aluno desenvolver um objeto de aprendizagem? Seria bastante interessante 

trabalharmos com dramaturgia com Shakespeare, como Nelson Rodrigues, como Ariano 

Suassuna, Ionesco e tantos outros textos clássicos maravilhosos que a gente dispõe. Isso pode 

ser feito e espera-se que isso seja feito nos semestres ao longo do curso, mas uma vez que o 

aluno está chegando no curso e essas disciplinas, geralmente, são abordadas no início do 

curso, a gente procura que o sujeito trabalhe com uns conteúdos que ele tem um 

conhecimento muito próprios deles, coisa que não é fácil da noite pro dia, que se adquire uma 

intimidade com o texto clássico. Você precisa ler, muitas vezes um semestre é pouco tempo 

pra que uma pessoa se aproprie de um texto e entenda esse texto com profundidade e possa 

fazer uma proposta de organização do espaço. 
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Então, que outros conteúdos a gente poderia criar ou trazer para esse exercício que 

levasse o sujeito a pensar a construção de um espaço da cena?  

Considerando que falar de si e falar da sua própria história é uma forma de destacar 

essa narrativa do sujeito da diluição que o indivíduo tem no universo global, cada vez numa 

sociedade globalizada em que as pessoas são apenas estatísticas e que nós somos um, no meio 

de bilhões, mas esse indivíduo, essa particularidade, esse jeito de ver o mundo, se traduz 

quando a gente olha para o nosso percurso de vida e aí a gente começa a perceber que cada 

sujeito tem a sua própria trajetória. Situações podem parecer repetidas, mas a maneira como 

cada sujeito vive a sua experiência de vida é única, é particular, e isso é muito rico enquanto 

material para ser trabalhado, do ponto de vista de um conteúdo textual. Ainda não estamos 

falando de dramaturgia, estamos falando de um conteúdo narrativo.  

Então, é pedido ao estudante que faça uma pequena biografia da sua trajetória de vida, 

de modo que, nessa biografia, ele coloca, apenas, aquilo que ele se sente confortável para 

publicizar diante de seus colegas de sala. Conteúdos que são muito pessoais, que possam 

gerar nesse estudante algum tipo de impacto emocional, sobre o qual nós não temos aqui o 

suporte pra trabalhar, a gente pede que as pessoas evitem esses conteúdos mais profundos. 

Coisa como: onde nasceu, principais experiências de formação que teve na escola, quando 

saiu da cidade em que morava, enfim, coisas que são partilháveis sem que o sujeito se sinta 

demasiadamente exposto.  

Então, ele tem um percurso de vida que começa no nascimento e vai até o momento 

que ele está hoje na universidade. Então, eu peço ao sujeito que construa uma narrativa, em 

uma lauda, em que ele conta essa história, faz uma síntese desse percurso. Uma vez que ele 

faz essa narrativa, eu sugiro que ele mostre como essa narrativa se organiza no espaço de 

deslocamento que ele percorreu ao longo de sua vida. Então, ele nasceu numa cidade X, dessa 

cidade ele foi para outra localidade, morou tanto tempo...  Esse deslocamento, essa relação 

que o sujeito vai tendo com o espaço, ao longo da sua vida, a gente vai chamar isso de 

cartografia. E essa cartografia, o suporte para isso, pra demonstrar isso, pode ser uma folha de 

papel, pode ser uma maquete, pode ser qualquer meio que ele encontre para organizar os 

elementos significantes dessa narrativa. 

Então, feita a biografia do sujeito, feito a cartografia, você já tem uma primeira 

transposição da narrativa de vida para um suporte imagético. E aí, a questão é: como levar 

isso para um espaço multidimensional? Por que a gente chama de espaço multidimensional? 
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Porque o espaço não tem apenas três dimensões. A gente sabe que o tempo também faz parte 

do espaço. Então, que outra dimensão se pode considerar? A ciência ainda discute muito isso. 

Então, para não quantificar a dimensão do espaço, a gente chama isso de espaço 

multidimensional, que seria o que, tradicionalmente, a gente chama de espaço tridimensional, 

que tem altura, profundidade e largura. 

Então, esse espaço multidimensional, a gente define uma determinada área, por 

exemplo, pode ser uma área de quatro metros por seis, dois por seis, dependendo do espaço 

que a gente tiver a nossa disposição e provoca o estudante a colocar aquela cartografia que ele 

criou nesse espaço. Que desafio essa atividade coloca? O próprio desafio da cenografia. Todo 

cenógrafo tem que lidar com esse desafio. Como resolver um determinado espaço restrito, 

seja um palco, seja uma carroceria de um caminhão, seja uma praça. Como eu coloco naquele 

espaço uma narrativa, de um personagem, de um conjunto de ações?  

Então, embora não se esteja tratando especificamente do texto dramático, está se 

tratando da situação que o cenógrafo tem que encarar. E a nossa intenção é, justamente, levar 

o sujeito a pensar, epistemologicamente, qual é o desafio de conhecimento que ele tem que 

lidar quando ele vai tratar da questão do espaço da cena.  

Então, seja na questão da iluminação, seja na questão da maquiagem, seja na questão 

do figurino e do cenário, o CENOTEC, desde a sua existência, desde o início de sua criação 

em 2006 para 2007, até hoje, vem não só incentivando que os alunos entendam o papel e o 

potencial da cenografia na sala de aula na escola pública, vem produzindo materiais e 

reflexões pedagógicas acerca de como se constrói conhecimento sobre isso e vem também 

criando espaço de diálogos com outras instituições que se dedicam a isso, tanto a nível 

nacional, como a nível internacional. 

Como eu mencionei antes, desde 2008, 2009, quando eu tive a oportunidade de fazer o 

pós doutorado no Canadá, eu passei a frequentar as reuniões da USATT, United State Intituto 

of Theatre Tecnology, o instituto norte americano de tecnologia teatral. Esse instituto, ele tem 

uma reunião anual, a USATIT Conference, e essa reunião anual reúne todos os sujeitos que 

participam da cadeia produtiva da cenografia e da tecnologia de espetáculos. Isso, geralmente, 

acontece numa cidade diferente dos Estados Unidos a cada ano, de maneira que, na parte da 

manhã na USATT, você tem conferências, mesas redonda, grupos de trabalho e na parte da 

tarde, você tem a Stage Expo que é uma grande feira em que os fabricantes de piso pra palco, 

refletores, materiais de maquiagem, estruturas pra cena, apresentam suas novidades, seus 
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produtos para os consumidores, de modo que, ao passear pela Stage Expo, a gente consegue 

perceber toda a cadeia produtiva dessa área: escolas que formam, o que lá eles chamam de 

stage designers, fabricantes de produtos para esse setor, empresas que contratam profissionais 

nessa área, os parques temáticos, os grandes cassinos de Las Vegas, as empresas de 

espetáculos como a Brodway, Cirque du Soleil, enfim, até mesmo transportadoras que 

oferecem serviços de deslocamento em turnêr. 

Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a perceber a necessidade muito grande de 

fazer uma aproximação da discussão da cenografia com a economia da cultura porque, muitas 

vezes, o artista tem a criação, tem a vontade, tem o desejo de fazer, mas não tem os meios e, 

muitas vezes, essa questão da tecnologia cênica esbarra no problema do fornecimento. Onde 

obter o material que eu necessito para as minhas criações? Muitas vezes, o artista é 

estimulado a resolver isso na base da improvisação. E, muitas vezes, o faz de maneira 

brilhante. A questão é: se o sujeito consegue com criatividade e improvisação, ele consegue 

realizar muito melhor se ele tiver materiais pensados e desenvolvidos para aquele fim. 

Materiais de maquiagem que sejam desenvolvidos, considerando aquele clima ou aquele tipo 

de espetáculo, tintas específicas, superfícies específicas para determinado tipo de situação que 

nos Estados Unidos se têm.  

No Brasil não tem um mercado forte, ele é muito concentrado, Rio de Janeiro, São 

Paulo, alguns polos, mas tem outras redes de serviço que atende arquitetura, a construção civil 

e que podem ser adaptadas que é o que nós acabamos recorrendo. Você quer comprar um 

determinado material pra construir um objeto de cena, você vai numa loja que vende 

emborrachados, que vende madeira, que venda, enfim, material para a confecção de adereços 

para festa. A gente adapta uma cadeia produtiva, que já existe, para outros setores para a 

nossa atividade.  

O que a gente tem procurado estimular através do CENOTEC e dos eventos que o 

CENOTEC realiza é ampliar, mostrar para determinados fornecedores da cidade que existe 

um mercado específico e que esse mercado específico precisa de uma atenção especial. Nós, 

no primeiro ENCENATEC, em 2013, realizamos uma mesa redonda com vários fornecedores, 

empresários da área de tecido, empresários da área de plástico, empresário da área de 

iluminação. Estimulamos que esses empresários olhassem para a atividade cênica como um 

potencial econômico específico. 
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 Então, o CENOTEC, já nesses dez anos, ele vem possibilitando uma aproximação, 

cada vez maior, com o centro de discussão da cenografia no Brasil e no mundo e, além da 

USATT, eu gostaria de destacar a OISTAT que é a Organização Internacional de Arquitetos, 

Cenógrafos e Técnicos Teatrais. Essa organização, ela surge do interesse, exatamente, de criar 

um espaço internacional de troca de experiência e informação. Originalmente, ela se abriga 

num evento que acontece de quatro em quatro ano na República Tcheca, em Praga, que é a 

Quadrienal de Praga. E a partir dessa quadrienal de Praga, ela começa a estabelecer uma 

reunião periódica. De quatro em quatro anos, os cenógrafos se encontram na OISTAT para 

fazer suas trocas de experiência.  

Em 2005, como eu já mencionei, com a criação da Associação Brasileira de 

Iluminação Cênica, a ABRIC propõe à OISTAT criar um centro no Brasil, que até então não 

havia nenhuma sede da OISTAT na América Latina, e a ABRIC passa ser ABRIC e OISTAT 

BR. E, a partir de 2014, eu fui indicado como membro da comissão de educação da OISTAT 

pelo Brasil junto com a Aby Cohen. Participamos sistematicamente de reuniões dessa 

comissão, participamos de uma reunião aqui, no Brasil, em 2013. No ano passado, em 2015, 

em Praga, tivemos uma reunião dessa comissão e agora, em outubro de 2016, nós vamos 

participar dessa mesma reunião em Sevilha na Espanha. 

Então, o CENOTEC, ele propicia essa gama de articulações, seja na formação do 

professor de teatro, seja na divulgação de novos matérias e tecnologias para os artistas da 

cena, que se aproximam da gente, seja participando de atividade que fomentem a economia da 

cultura, a gente tem uma atuação muito significativa no espaço das artes cênicas. Até 2013, eu 

vinha atuando praticamente sozinho no CENOTEC, com auxílio de alguns colegas do 

Departamento que eram mais próximos dessa área, como o professor Macário Maia, professor 

Jefferson, que é da área de educação, professor Robson, professora Naira Cioti, mas a 

responsabilidade de organização do laboratório era basicamente minha. Em 2013, nós 

tivemos, aqui, um concurso para iluminação e a chegada da nossa colega, a professora Laura 

Figueiredo. Então, com isso, o CENOTE passa a ter, não só na minha pessoa, uma forma de 

atuação, mas também passa a abrigar novos profissionais que vão abrigar, trazer a sua 

experiência, o seu jeito de pensar, novos procedimentos pedagógicos e isso pluraliza as ações 

do CENOTEC e descolam um pouco o CENOTEC da minha atuação específica e começa a 

pluralizar um pouco.  

Hoje em dia tem essa estratégia de ensino de iluminação, mas tem a experiência que a 

professora Laura Figueiredo desenvolveu ao longa da sua formação e percurso profissional e 
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que ela traz já essa experiência de outros espaços onde ela atuou e com isso diversifica ainda 

mais o leque de opções que o CENOTEC tem a oferecer.  

De modo que, em linhas gerais, essa seria uma breve história, uma breve 

contextualização do que é o CENOTEC e de como o CENOTEC vem oferecendo um serviço 

às artes cênicas no Rio Grande do Norte e no Brasil.          
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ENTREVISTA COM O ILUMINADOR E EX – PROFESSOR DO CENOTEC 

RONALDO COSTA 

Entrevista concedida em 31/10/16, Natal/RN. 

ANA LUIZA: O meu projeto é um estudo de caso sobre o CENOTEC. Não sei se você se 

lembra da apresentação que eu fiz no ENCENATEC, faz tempo. A ideia é investigar o papel 

da formação ofertada aqui, em Cenografia, na formação do professor e, então, eu sei que você 

trabalhou um tempo como professor de iluminação cênica. Você ministrou mais alguma outra 

disciplina? 

RONALDO: Ministrei algumas disciplinas. Do CENOTEC, arquitetura teatral. 

ANA LUIZA: Então, eu gostaria de saber um pouco da sua experiência como professor do 

curso de Licenciatura em Teatro, mas antes de eu ir diretamente a esse ponto, gostaria que 

você me falasse como foi que a iluminação cênica surgiu na sua vida? Como foi que isso 

aconteceu? 

RONALDO: Bom, eu já fazia teatro desde 1993, eu sou praticamente um dos fundadores do 

grupo Clowns. Do elenco atual assim, sou eu, César, Renato e Fernando que somos desde 

aquela época, da época do Objetivo. Nós passamos cinco anos fazendo teatro amador, 

praticamente sem nenhum tipo de assessoria externa, sem nenhum tipo de formação mais 

específica na área teatral e, em 1998, quando o Sávio foi dirigir, aliás, entre 1996 e 1998, 

Sávio foi dirigir a Megera Donada, espetáculo baseado na obra Megera Domada de William 

Shakespeare e passou 2 anos de formação. Nesse período, o grupo passou por um processo de 

formação e estruturação de teatro de grupo muito forte com o Sávio, só que eu fiquei ausente 

nesse período porque eu estava me formando em Odontologia, absolutamente nada a ver. 

Entre 1996, 1998 aconteceu isso. Em 1998 eu voltei pro grupo e voltei justamente para estar 

ajudando na parte técnica, na verdade, de montagem de cenário, exigia montagem de cenário, 

e lá atrás, muito lá atrás, quando eu tinha quatorze, quinze anos, na verdade, quinze anos de 

idade, eu fiz um curso de eletrotécnica no Instituto Federal em SP, mas não cheguei a 

terminar porque eu vim embora para o Rio Grande do Norte. Dois anos depois, o curso era 

equivalente ao colegial, 2º grau do ensino médio. Eu acabei não terminando, fiz o 2º e o 3º 

ano aqui, então, praticamente, eu fiz um ano e um pouquinho de eletrotécnica e eu tinha um 

pouco de conhecimento na área de eletricidade, vamos dizer assim. E, erroneamente, as 

pessoas acham que, pra você ser iluminador, você, necessariamente, precisa ter um 

conhecimento muito grande de eletricidade e como eu tinha esse conhecimento de 
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eletricidade... O iluminador do espetáculo da Megera era Castelo Casado e quando Castelo 

não ia, eu, pelo fato de entender alguma coisa, ia lá e ligava os refletores. E Sávio, ele já tinha 

essa ideia de descentralização do ensino do Teatro, da figura do ator e do diretor, né, e ele me 

falou: “ó, você tem muito jeito para essa parte técnica, você devia ser iluminador” e falei “que 

nada, eu não quero ser iluminador não, eu quero ser ator”. Como todo mundo, a maioria das 

pessoas que vão para o teatro querem, seguir, trilhar o caminho do ator. Só que isso ficou na 

minha cabeça e nesse mesmo ano, assim, não sei se pelo fato, se Sávio, isso, eu não sei dizer 

pra você com propriedade, se Sávio disse para outras pessoas, mas João Marcelino me 

chamou pra operar a luz do espetáculo que chamava “Brincadeira de bolso”, que ele 

apresentava no auditório da Aliança Francesa e a luz era muito simples, era tipo oito refletores 

que você acendia com interruptores e desligava com interruptores, então, basicamente, 

entrava, acendia a luz e saia e tirava a luz, enfim, foi minha primeira operação. Nesse mesmo, 

no ano de 98 pra 99, o Clowns fez um espetáculo baseado no “Sonho de uma noite de verão” 

que se chamava “Sonho de uma noite só”, que era uma adaptação do “Sonho de uma noite de 

verão”, apenas englobando a parte fantástica e cômica da obra. Foi a minha primeira 

concepção de luz no teatro, foi feito pra rua. Então, eu tinha um conhecimento muito 

insipiente ainda, praticamente nenhum, certo, me joguei e fui fazer a luz do espetáculo. 

Obviamente, tiveram muitos problemas, assim, sobretudo de construção estética, 

absolutamente, eu colocava luz no palco e achava que estava iluminando. Esse espetáculo, 

“Sonho de uma noite só”, foi o primeiro espetáculo que o grupo conseguiu viajar pra fora do 

estado do Rio Grande do Norte, foi para São Paula, numa mostra chamada Nuodeste, no 

SESC Pompeia. Em São Paulo, como um grande centro, você tinha possibilidade de ter vários 

equipamentos a sua disposição e foi a primeira vez que eu tive contato com uma mesa digital, 

assim, de iluminação. Só que eu não sabia nada de refletor, não sabia nada de sistemas digitais 

de iluminação, na verdade, fui passar uma grande vergonha no SESC Pompeia e prometi, para 

mim mesmo, que ia aprofundar meus conhecimentos, mas, só que, naquela época, não era 

como hoje, que tem a internet, que existe tutorial pra tudo, né? Naquela época, você tinha que 

fazer um esforço enorme pra você adquirir um pouco de conhecimento na área de iluminação. 

Você tinha que montar um enorme quebra cabeça com documentos técnicos de fabricantes, 

com alguns, pouquíssimos, livros que se tinha. Tinha um livro sobre eletricidade de teatro, um 

livro bem fininho, só que ele era tão defasado, assim, da década de 80, era tão defasado, já 

existia normas brasileiras, já tinha outro tipo de configuração de fio de eletricidade, essas 

coisas, então, foi uma grande dificuldade de eu adquirir um pouco de conhecimento, então, na 

verdade, a alternativa que eu tive foi ir pra prática. Então, eu via iluminadores fazendo luzes e 

prestava atenção como eles faziam e perguntava pra eles: “ah, por que você usa filamento do 
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refletor par deitado ou em pé? Por que você usa luz cruzada?” Então, meio que fui 

desenvolvendo uma técnica baseada, apenas, na prática e entre 99 e 2001, o grupo ficou 

engajado também na construção de um novo espaço de teatro, que ficou conhecido como 

Espaço Cultural Casa da Ribeira que teve a implantação do primeiro sistema digital de 

iluminação na cidade. As empresas de luz já tinham sistema digital, Castelo Casado, Eli Som, 

mas os teatros ainda não tinham, então, a Casa da Ribeira foi o primeiro sistema digital 

instalado num teatro do Rio Grande do Norte, isso em 2001, há 15 anos atrás. E eu, como era 

um dos diretores da Casa, porque a Casa foi feita pelo Clowns e administrada alguns anos, eu 

tinha um brinquedinho na minha mão, então, eu tinha refletores a minha disposição, mesa 

digital, fui desenvolvendo, fui aprimorando meu conhecimento tecnológico e de 

equipamentos e fui desenvolvendo técnicas. Eu passava madrugadas dentro da casa da 

Ribeira, sozinho, e lé se tornou um laboratório pra mim e eu fiz de tudo com refletores, eu 

tirava lente, colocava papel laminado... Bom, então, eu desenvolvi muitas coisas e fui 

prestando atenção como se dava essa questão da técnica e da tecnologia em volta da 

iluminação, mas, só que, eu percebi, que eu tinha dado um passo grande em relação ao meu 

aprimoramento quanto iluminador, mas eu tinha pouco conhecimento das linguagens 

artísticas, assim, pelo fato da minha formação ter sido em Odontologia. Então, eu tinha pouco 

conhecimento de teatro, eu tinha pouco conhecimento de dança, apesar de ter feito dança, eu 

fiz dança durante algum tempo nos grupos da UFRN. Fazia teatro, desde 1993, oito anos, mas 

eu não tinha uma formação formal, uma sistematização do pensamento acerca das linguagens, 

das questões filosóficas, de como se dá a construção estética da luz e eu comecei a perceber 

isso, tudo na empiria, eu sentia necessidade da formação e ia atrás dessa formação. E, aqui na 

UFRN, em 2002 ou 2003, foi ofertado um curso de especialização em ensino do teatro que era 

uma parceria da UFRN com a USP, então, os professores da USP vinham dar aula durante 

uma semana no mês, o modulo referente a essa formação, essa qualificação, essa 

especialização em ensino do teatro. Então, eu tive aula com Antônio Araújo, Maria Lucia 

Pulpo, Flávio Desgranges. Então, eu acabei minimizando essa falta de não ter passado por 

uma graduação em Teatro e fui aprofundando esse conhecimento de linguagem no ensino do 

Teatro e no ensino, também, das outras linguagens das artes cênicas. Então, eu comecei a 

aprimorar esse meu conhecimento estético, a partir dessa qualificação que eu passei, dessa 

especialização aqui na UFRN. Bom, a partir disso, eu comecei a ministrar disciplinas, onde eu 

tentava condensar os conhecimentos técnicos e tecnológicos de iluminação e os 

conhecimentos estéticos, sobretudo na parte de concepção, então, comecei a aliar isso. E nessa 

época, como eu disse pra você, eu tive aula com o Antônio Araújo do Teatro da Vertigem. E o 

Teatro da Vertigem foi, acho, que o principal difusor das ideias que eu chamo processo mais 
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coletivisante do trabalho. A ideia de colaborativo, ela começou a ser muito explorada pelos 

grupos teatrais do Brasil, não foi uma nomenclatura desenvolvida pelo Antônio Araújo, nem o 

Teatro da Vertigem, mas teve origem na Escola de Teatro Livre de Santo André, que o 

Antônio Araújo deu aula lá. Mas o Teatro da Vertigem foi o principal difusor dessas ideias do 

teatro colaborativo e o Clowns começou a ter esse pensamento também de que, na verdade, a 

construção do teatro se dá por várias mãos, cada um em seus locais específicos de trabalho, eu 

como iluminador participava da construção dos espetáculos de uma maneira mais dialógica, 

dialogando mais com o ator, com diretor, com cenógrafo, com figurinista e essas coisas todas. 

ANA LUIZA: Só uma dúvida. Você prefere usar processos coletivisantes do que 

colaborativo para afirmar a figura do...? 

RONALDO: Na verdade, o colaborativo é um tipo de processo coletivisante, porque existe 

também o processo coletivo de trabalho que é diferente do colaborativo. Na minha opinião 

como pesquisador, a diferença entre coletivo e colaborativo está exatamente na forma como 

se dá o diálogo, certo? No colaborativo, o representante de cada área especifica, ele dá a 

palavra final sobre o desenvolvimento, obviamente, na tensão do diálogo, algum impasse que 

exista sobre iluminação, quem vai decidir vai ser eu, vai ser o iluminador. No coletivo não, as 

discussões se dão ad infinitum até se chegar num consenso de criação, essa pra mim é a 

principal diferença entre o colaborativo e o coletivo. A ideia de coletivo, no começo da 

década de 80, finalzinho da década de 70, ela foi se modificando porque essa ideia de 

processo coletivo do final da década de 70, começo de 80, ela tinha como condição, a 

princípio, as pessoas integrantes do grupo, elas passavam por todas as funções, e essa ideia de 

coletivo foi se modificando. Existem grupos de teatro que trabalha na questão coletiva, mas, 

na verdade, não é todo mundo que faz tudo, existem os profissionais que agem de forma 

específica, né? Por exemplo, eu trabalho com Estandarte, eles trabalham com processo 

coletivo e eu entro como iluminador, só que, pra eu chegar na criação, eu preciso dialogar 

com eles e chegar num consenso de criação, ao contrário do colaborativo, que é a partir do 

diálogo feito com os outros, eu tenho autonomia, que eu posso colocar o meu traço estético, 

não necessariamente, em comum acordo com todas as pessoas do coletivo. Então, o Clowns 

começou a trabalhar com processo colaborativo e eu comecei a perceber que as pessoas não 

estavam preparadas para o diálogo com o iluminador, então, eu desenvolvi uma oficina de 

iluminação, que é o meu mestrado, pra outros agentes teatrais, não necessariamente ligados 

com técnica, assim, atores, diretores, coreógrafos, diretores de arte, enfim, ensinando os 

conhecimentos básicos de iluminação pra que, a partir do conhecimento básico de iluminação, 
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ele esteja mais habilitado para estar dialogando com o iluminador no processo colaborativo. 

Se você perguntar pra mim se isso deu certo.... Deu. Nessa formação entra diversos 

profissionais e hoje a postura deles em relação a criação da luz é totalmente diferente dentro 

dos processos. Então, começou a ter desdobramento e os meus pensamentos atuais residem 

mais na questão da formação da plateia que necessariamente envolve a questão da formação 

do professor de Teatro. Entende? E essa questão.... Porque a descentralização do ensino do 

Teatro, saindo do foco do diretor, do dramaturgo e do ator, passando para outras habilitações 

de formação, é uma coisa que me preocupa bastante, não só a mim, à Sávio também, porque o 

conteúdo de iluminação cênica é um conteúdo específico de Teatro. Ele tem que ser ensinado 

nos colégios, então, porque se você está formando um professor em licenciatura, ele vai 

apenas para área do ator, sendo que ele pode tá ampliando esse ensino de Teatro no colégio e 

possibilitando outros alunos a entender sobre iluminação e terem vontade de irem para as 

áreas consideradas técnicas no Teatro. Então, por isso que é importante passar pela cadeira de 

iluminação para você estar construindo esse conhecimento e vendo as possibilidades de estar 

empregando nos colégios, onde os profissionais de Teatro trabalham. 

ANA LUIZA: Então, aqui, quando você atuou, foi em quais anos, você lembra? 

RONALDO: Como professor substituto, de 2012 a 2014. 

ANA LUIZA: Aí, você trabalhou com Iluminação e Tecnologia? 

RONALDO: Trabalhei com outras cadeiras também. Trabalhei com Encenação, com Análise 

de Formas Espetaculares. Nos cursos do CENOTEC, Iluminação e Arquitetura Teatral. 

ANA LUIZA: Começando por Iluminação, como você desenhava esse componente 

curricular? Como você trabalhou? 

RONALDO: Na verdade.... Eu desenvolvi.... Meu mestrado foi, exatamente, desenvolvendo 

essa formação descentralizada, não pensando apenas no técnico, mas também no ator. Então, 

como aqui eu também estava trabalhando com potenciais professores de Teatro, eu coloquei 

em prática minha dissertação, certo, pensando no ensino da iluminação que não envolvesse 

apenas a tecnologia, a técnica e a tecnologia iluminar, mas pensando também na ampliação 

artística estética desse ensino, filosófica, certo, e,  desenvolvendo, em sala de aula, exercícios 

que fossem possíveis de serem desenvolvidos na escola. Então, eu desenvolvi uma 

metodologia de ensino onde, não necessariamente, eu precise de um refletor, de uma mesa e 

de um teatro pra você tá ensinando iluminação. Com pequenas lanternas, usando a luz do sol, 
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espaços diferentes, não necessariamente, porque uma das grandes dificuldades do professor de 

Teatro no colégio é porque não existe uma sala específica, assim, mas mostrando para os 

alunos que qualquer área pode se estar desenvolvendo conhecimento sobre iluminação que, 

não necessariamente, seja uma sala escura que precise de isolamento lumínico. Obviamente, 

tem coisas que você vai esbarrar nisso, você vai ter que ensinar, vai ter que ter isolamento 

lumínico, mas que é possível você ensinar questões referentes à iluminação cênica de uma 

forma viável no colégio. Então, todo o meu programa foi baseado na minha dissertação de 

mestrado, pensando nessa questão no ensino de iluminação e propondo, de uma maneira 

didática, exercícios que fossem possíveis de serem desenvolvidos no colégio pelos potenciais 

professores de Teatro, passando por essa formação. 

ANA LUIZA: Você sentiu alguma dificuldade? 

RONALDO: Nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade, porque como eu já vinha há 

muitos anos desenvolvendo oficinas e desenvolvendo conhecimentos, eu não senti nenhuma 

dificuldade. Pelo contrário, foi maravilhoso, inclusive.  As minhas turmas eram sempre muito 

lotadas, eu dei aula tanto no curso de Teatro como de Dança. Pela manhã, no curso de Teatro, 

Iluminação e no semestre seguinte, eu dava à noite, no curso de Dança, e vinham alunos de 

outros cursos, assim, Arquitetura, Jornalismo e Rádio e TV, vinham fazer aula. 

ANA LUIZA: Essa concepção, ela supera aquela visão de que a gente precisa ter um Teatro, 

não estou dizendo que não precisa, mas se o professor não tiver isso, ele não vai poder 

trabalhar?  

RONALDO: É, exatamente. Sobretudo, assim, se não tem um refletor ok, você não tem um 

refletor, mas você tem uma lanterna, né? Você pode ter a luzinha do celular e você fazendo 

exercício em pequena escala, você tem condições de fazer até teoria das cores. 

ANA LUIZA: Você pegou exercícios já existentes e adaptou? 

RONALDO: Não. Eu desenvolvi. Assim, agora, tipo.... Tiveram exercícios que eu tive o 

auxílio de Sávio que era meu orientador. Esse exercício da lanterna, por exemplo, foi eu e 

Sávio que desenvolvemos, que eu chamo variáveis da luz e eu provo, eu coloco as pessoas 

experimentando possibilidades de iluminação com uma folha de papel oficio, uma lanterna e 

um objeto em pequena escala e eu provo pra eles que todo conhecimento básico sobre 

iluminação pode ser desenvolvido naquele exercício. Assim, obviamente, primeiramente, eu 

coloco eles de encontro fazendo esse exercício preliminar, certo, eles brincam, eles 
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apresentam, eles refletem sobre os exercícios que foram desenvolvidos, certo, eles apresentam 

para outros grupos, a gente dividia a turma em grupos e depois eu apresento um conhecimento 

sistematizado e, aí, eu vou provando para eles que tudo aquilo da sistematização que eu podia 

estar desenvolvendo com aquele pequeno exercício. E isso aí você pode está desenvolvendo 

num colégio. 

ANA LUIZA: E aí, você privilegia trabalhar o princípio, o olhar? 

RONALDO: Exatamente. Na verdade, é aliar, essa questão que eu disse para você, os 

exercícios, esses exercícios, necessariamente, envolvem técnica, conhecimento básico de 

iluminação e também já começa possibilitando o desenvolvimento do olhar que eu sempre 

digo para as pessoas, você só vê aquilo que você sabe, entende? Se você não sabe, você não 

vai ver. O Flávio Desgranges, ele fala de outra forma, que quando você está partindo para a 

formação de uma plateia, por exemplo, você só entende o jogo se você souber das suas regras. 

Você só vai entender futebol se souber a regra do futebol, você sabe que vai tá impedimento, 

você sabe o que é gol, o que é uma falta. Você só vai entender o jogo se souber a regra, é a 

mesma coisa. Você só vai entender iluminação se você entender como funciona, como é a 

técnica, então, você só vai ver aquilo que você sabe, se você não sabe, você não vai ver, vai 

passar despercebido. Agora, a partir do momento, eu sempre digo, a partir de hoje, na aula 

inicial, a partir de hoje, o olhar de vocês sobre iluminação vai se modificar completamente e 

vocês vão conseguir perceber a iluminação dentro da concepção teatral, o valor estético que 

ela tem, por isso que você começa a nivelar as coisas por cima e não por baixo, porque,  a 

partir do momento que você tem um conhecimento sobre iluminação, você tem um 

conhecimento preliminar sobre estética, como funciona a linguagem da iluminação a serviço 

da linguagem teatral. Você vai entender distorções de concepções estéticas, se existe um 

exagero ou se não. Enfim.... Tudo isso foi pensado para desenvolver essas disciplinas durante 

dois anos. 

ANA LUIZA: Você pensava sempre na cena, na criação da cena? 

RONALDO: A finalidade sempre era a criação da cena, tanto é que no exercício final, na 

avaliação final, era desenvolver a iluminação de uma cena. 

ANA LUIZA: Na época que você trabalhou aqui, o teatrinho estava funcionando?  

RONALDO: Tava funcionando. 
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ANA LUIZA: Então, você tinha um momento lá ou nem todas as aulas eram lá? 

RONALDO: Não, todas as aulas eram lá. Algumas disciplinas eu desenvolvia no CENOTEC, 

assim, porque como existia só o teatrinho na época, existiam aulas que as pessoas queriam 

estar desenvolvendo lá com outros professores, aí, eu cedia e dava aula no CENOTEC, mas 

eu dei aula até aqui fora, eu dei Teatro Grego, por exemplo, que foi desenvolvido à luz do dia, 

toda aula era desenvolvida a luz do dia aqui fora, aí já desenvolve cenas também pensando na 

utilização da luz do sol, por exemplo. 

ANA LUIZA: E na disciplina de Arquitetura? 

RONALDO: Nossa! Uma delícia, poxa! Foi um grande desafio pra mim, assim, porque como 

eu tive que estudar como se deu a configuração dos espaços teatrais, os edifícios teatrais, 

sobretudo, desde a Renascença... Não, desde a Renascença não, desde o Teatro Grego, 

passando pelo Teatro Romano, aí, depois, passando pelo Teatro Elisabetano, o Teatro da 

Idade Média, os currales espanhóis, enfim, foi uma época de grande aprendizado pra mim, 

porque eu ia aprendendo definitivamente com os alunos, então todo semestre eu tinha uma 

descoberta nova e eu adorava o curso de arquitetura teatral. Eu adorava. Adorava. Adorava 

mesmo. 

ANA LUIZA: Quais foram as metodologias que você utilizou ou desenvolveu? 

RONALDO: Eram baseadas no mesmo pensamento, sobretudo nessa desconstrução de que o 

espaço ideal para o teatro é o espaço à italiana, então, apresentando outras possibilidades de 

configuração do espaço cênico, que não necessariamente seja pertinente a só a utilização do 

teatro à italiana, mas quebrando com essa noção, trazendo o pensamento que, para fazer 

teatro, necessariamente, você pode está desenvolvendo em qualquer lugar, desde que ele tenha 

relação com a cena. Então, o ensino era basicamente isso, mas como eu tinha muitos alunos 

de Arquitetura, eu tinha que falar sobre arquitetura também. Os alunos de Arquitetura, eles 

vinham estudar sobre arquitetura teatral, assim. Então, engraçado que eu tive num semestre 

cinco alunas que eram de Arquitetura que eram muito dedicadas e todas, as cinco, fizeram o 

TCC delas em cima de teatro. Todas as cinco. Impressionante. E aí, elas me perguntaram tudo 

e elas falando sobre a grande deficiência do curso de Arquitetura, que não tem nenhuma 

cadeira especifica sobre construção de teatro, por exemplo, que é um edifício totalmente 

especifico que você tem que ter conhecimento, mesma coisa de um hospital, você construir 

um hospital sem um cilindro de oxigênio, sem um local de um cilindro de oxigênio. Assim, se 
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você não souber isso, você tem uma deficiência grande, a maioria dos arquitetos no país, eles 

não têm um conhecimento específicos sobre teatro. 

ANA LUIZA: Mas nessa disciplina você conseguiu trazer essa pegada do jogo, do exercício 

também? Como você conseguia fazer em iluminação? Ou não? Ela era mais expositiva, mais 

dialogada? 

RONALDO: Não. Ela era mais expositiva, mas assim, no final, a gente também desenvolvia 

cenas também, pensando nessa apropriação da concepção de teatro, assim, dessa exploração 

do espaço cênico. Então, na verdade, basicamente, era essa preocupação com o espaço 

mesmo. Quando eu dava essa aula, de sair do espaço objetivo que é o edifício teatral 

propriamente dito para subjetivação da cena, o espaço cênico, durante todo semestre, a gente 

desenvolvia esses conceitos.  

ANA LUIZA: E assim, olhando para os alunos, você conseguiu perceber uma apropriação 

desses conceitos? Uma maturação? 

RONALDO: Totalmente, tanto é que tem alunos que até hoje, assim, que falam comigo 

sobre: “poxa aquelas aulas de arquitetura foram muito importantes pra mim, para eu 

desenvolver um outro pensamento sobre apropriação do espaço cênico, quebrar essa 

concepção”. Porque quando você vai para o colégio, então, o espaço à italiana foi tão 

difundido no teatro ocidental, certo, que virou sinônimo da própria linguagem. Quando você 

fala, assim: “vou para o teatro”, você quase sempre está pensando num teatro à italiana, tanto 

é que você pode fazer assim com os alunos de colégio, os meninos que não têm muita 

vivência em assistir espetáculos teatrais, você pode perguntar assim pra eles, que é quase cem 

por cento deles: “como é que você acha que é um teatro?”. A maioria deles vai falar assim: 

“ah, eu acho que o teatro é como o cinema”, tem aquela visão frontal, entende, que é quase 

cem por cento, virou sinônimo da própria linguagem. Quando você fala assim: “estou indo 

para o teatro”, não necessariamente, você está indo para o edifício teatral ver teatro, você 

pode estar assistindo música, dança, essas coisas para você ver como foi cristalizado isso na 

nossa cultura. 

ANA LUIZA: A ponto de que, quando a gente assiste alguma coisa em outro espaço, parece 

algo pobre, precário, né. 

RONALDO: Então, o teatro daqui, esse teatro que deveria ter sido desenvolvido, é um 

espaço multiuso, você tem a possibilidade de fazer várias configurações espaciais, ele foi 
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baseado no teatro de Vila Velha de Salvador, ia ser um espaço à italiana, ou seja, como é que 

você vai engessar uma tipologia espacial no espaço no curso de licenciatura que tem que 

quebrar, descontruir isso. Então, na verdade, você pode estar desenvolvendo teatro dentro do 

banheiro, desde que ele tenha relação com a cena, então, várias vezes, você tem que pensar, 

desconstruir essas coisas, esse conhecimento, entendeu? 

ANA LUIZA: Pra gente finalizar, então, pra eu não ficar mais ocupando o teu tempo. Como 

que você vê, qual a importância que o CENOTEC tem para o curso de Teatro e pra cidade? 

RONALDO: Eu acho que eu já respondi essa pergunta, porque essa questão... O 

conhecimento de teatro, o conhecimento das artes cênicas, ela não e só, quando se trata, 

assim, de licenciatura, de professores que vão trabalhar em escolas, trabalhando essas 

habilitações, a habilitação do Teatro, da Dança, da Música, enfim, que o ensino, ele não se 

baseia só a você tá desenvolvendo o ator, o diretor, o dramaturgo, que eram figuras que foram 

durante muito tempo consagradas, ou  melhor privilegiadas, acho que é a palavra mais correta. 

Que o aluno de licenciatura, ele se sinta capaz de estar lançando mão de uma forma mais 

totalizante do ensino do teatro, pensando também que, dentro daqueles jovens, aquelas 

crianças, podem surgir pessoas que sejam interessadas em cenografia, cenários, iluminação, 

em figurino, em maquiagem, então, é mostrar para as pessoas. Então, acho que o CENOTEC 

tem a importância de mostrar para os alunos do curso de Licenciatura em Teatro e do curso de 

Licenciatura em Dança de que o ensino dessas linguagens, ele é muito maior do que as que 

são desenvolvidas rotineiramente no Ensino Médio, no Ensino Básico, que você pode 

explorar mais, que você pode ter uma forma muito mais ampliada do ensino dessas 

linguagens, acho que a importância é essa, da sensibilização desses alunos para essas áreas 

que são consideradas técnicas dentro da linguagem teatral, entende? Então, é fundamental 

isso, e eu acho que é uma tendência dos cursos a terem isso. Agora, a única coisa que eu 

questiono em relação ao currículo é, obviamente, que eu sei que o cobertor é curto, no 

sentido, assim, porque se você for pensar dessa forma como vou falar agora, acho que talvez o 

curso de Teatro saltaria de 4 para 5 ou 6 anos, porque a maioria das disciplinas são optativas, 

então, quando é optativa, você vai optar e acho que, por exemplo, existe a cadeira de 

Iluminação, Maquiagem, e Figurino elas deveriam ser obrigatórias porque são conhecimentos 

que são básicos. Você não está querendo, aqui, formar especialistas não, entende? Você quer 

que os alunos passem por esses conhecimentos e se sintam habilitados de ensinar esses 

conhecimentos no colégio, nos espaços formais e não formais da cena, entende? Mas, agora, 

você tem a possibilidade de ampliar as disciplinas, se você sente que a sua praia é enveredar 
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por essas áreas, parece que, agora, tem a opção de, no final do curso, ampliar um pouco mais 

esses conhecimentos. Porque assim, uma coisa que eu passei, sessenta horas/aula, é muito 

pouco pra você, deveria ter Iluminação II, inclusive, porque quando você consegue fazer com 

que os alunos tenham conhecimento básico sobre aquilo, eles, acabam a disciplina, é que, as 

vezes, é uma correria danada, final de semestre e tudo. Mas sessenta horas, assim, se eu 

tivesse Iluminação II, eu daria também uma carga horária de sessenta horas e talvez não 

esgotasse ainda as possibilidades de ensino referente à iluminação. Estou falando isso para 

formação do professor de teatro e não do iluminador. Nos Estados Unidos existe um curso 

mesmo de iluminador cênico com formação de dois anos e meio, três anos.  

ANA LUIZA: Essa sua crítica é muito interessante. Eu fiz Educação Artística aqui, imagina, 

a gente pagou Cenografia I e II e dentro dessas a gente via Sonoplastia, Figurino. 

RONADO: Cada módulo era Iluminação, outro era Figurino, outro era... 

ANA LUIZA: Inclusive, acho que você fez uma participação no componente. Mas era muito 

rápido. Muito breve. 

RONALDO: Não dá. Você se sente habilitada? 

ANA LUIZA: Não. E a minha pesquisa, a minha motivação parte justamente dessa lacuna 

que eu percebo na formação, é tanto que eu fui observar os componentes. Mas, me diz outra 

coisa, tem mais alguma outra questão que você acha que é necessária para o CENOTEC?, 

Alguma superação? Alguma dificuldade? Algum desafio que você percebe ou você acha que a 

principal questão é essa da carga horária? 

RONALDO: Eu acho que a tendência é crescer assim, acho que o desafio é você ter 

professores exclusivos de cada habilitação, que já está passando por isso e como essas áreas 

elas envolve muita tecnologia, e as tecnologias elas avançam muito rapidamente, o desafio eu 

acho que você está ensinando e Sávio é muito antenado com isso, essa questão do 

desenvolvimento tecnológico e a possibilidade do ensino dessas habilitações, porque, por 

exemplo, o teatro aqui ainda é no sistema analógico e a gente está no sistema digital há anos. 

Então, quer dizer, aquele conhecimento que se desenvolve para o analógico é importante, mas 

é muito diferente, por exemplo, eu tive que passar para o analógico para depois saltar para o 

digital e eu sei a dificuldade de que é mudar a sua cabeça pensando apenas no digital, coisa 

que você já, nem passa mais pela questão do analógico, e ir direto para o digital, porque a 

cabeça dos jovens, hoje em dia, eles já são totalmente digitais. Uma das maiores dificuldades 
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quando dou oficinas de teatro é quando eu pego um aluno mais velho que tem esse paradigma 

do analógico na cabeça, começar a pensar de uma forma digital, aí, teria que passar duas horas 

explicando isso pra você, é um outro tipo de pensamento, entende? Acho que o desafio é este, 

se estar colocando à disposição, porque você pode desenvolver qualquer tipo de projeto de 

iluminação no computador, programas específicos, sem necessariamente, você precisar de 

você ter um teatro na sua frente, então, você pensa de uma forma totalmente digital, entende? 

Vou mostrar pra você aqui, o que é (abrindo o notebook).  A universidade teria que investir 

mais nesse tipo de tecnologia. Ó. Eu tenho uma mesa totalmente no computador. Isso é o que 

a gente chama de MA. Eu fiz totalmente o plano, coloquei os refletores, coloquei os movies 

light, totalmente digital, ou seja, você pensa, o seu pensamento é totalmente digital. Eu vou 

mostrar pra você, eu controlo tudo, vou baixar aqui o master, certo? Vou mostrar pra você.... 

Vou selecionar esses, ó, aqui, eles vão estar apagados, ó, você vai ver, tá vendo? Eles estão 

apagados. Nossa, como está suja a minha tela. Que nojo. 

ANA LUIZA: É de um espetáculo específico? 

RONALDO: É de Hilkélia. 

RONALDO: Aí, o que acontece, eu coloco full e as lâmpadas vão ligar, ó. Aí, eu vou colocar 

um gobo, vou colocar esse gobo vermelhinho, ó, tá vendo? Vou posicionar eles, ver aqui 

posicion, aí vou mostrar pra você como eu controlo eles aqui. Tá vendo? Olha eles aqui, 

subindo, aí vou botar eles pro meio. Tá vendo? Aí posiciono onde que eu quiser. Se eu quiser 

ligar os noutros lá, certo? Liguei, ó. Se eu quiser colocar uma cor neles, ó, ficou amarelo, 

entendeu? 

ANA LUIZA: Você consegue visualizar tudo...  

RONALDO: Tudo. Totalmente digital. Pra quê do equipamento? E as crianças, hoje em dia, 

elas já têm isso.  

ANA LUIZA: Mas esses programas, você não chega a trabalhar não. O aluno não chega a ter 

contato não? 

RONALDO: Não. Não chega porque não tem tempo pra isso. Teria que ter. Agora parece 

que tem uma disciplina que tem, Sistemas Digitais... Sávio é que sabe os nomes, eu não sei. 

ANA LUIZA: Mas também ela é muito mais específica para a formação do iluminador, né? 
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RONALDO: É. Cenógrafo também. Você faz todo o cenário também. 

ANA LUIZA: Tá ótimo.  

RONALDO: Acho que eu tive o privilégio em relação à questão da formação. Sávio, ele foi 

meu professor, ele foi o meu mestre, mas muitas das coisas que a gente descobriu, a gente 

descobriu juntos, porque eu fui o primeiro aluno orientado por Sávio na especialização, eu fui 

o primeiro aluno orientado por Sávio no Mestrado, então, tiveram muitas coisas que foram 

descobertas mútuas sobre essas questões, óbvio que Sávio, por ter muito mais experiência que 

eu, ele me colocava a par, mas chegou o momento que esse diálogo foi dando tanta 

efetivação, de que eu não sei dizer mais pra você, o que  é  dele e o que é meu, assim, isso é 

de Sávio e isso é de Ronaldo, eu não sei dizer, assim, dentro da minha formação... Eu só sei 

que a minha cabeça, hoje, é dialógica, e, essa questão, o conceito de dialogicidade, de que, 

dessa construção compartilhada de conhecimento, eu só fui aprimorar e ter pleno 

conhecimento das potencialidades dela, quando eu dei os cursos de Iluminação aqui no curso 

de Licenciatura de Teatro. 

ANA LUIZA: Daí você foi vivenciar...  Uma coisa é quando a gente lê Paulo Freire, outra 

coisa... 

RONALDO: Isso. Foi aí que eu fui vivenciar de fato, foi fenomenológica mesmo. Hoje, eu 

não consigo mais pensar, qualquer tipo de ensino que eu desenvolva sem essa questão da 

dialogicidade por trás, não consigo. Se você perguntar pra mim como é que faz de outra 

forma, eu talvez te falasse só pra ter a educação tradicional, senta aí e ouve, entende? Mas 

essa questão da dialogicidade, ela está tão entranhada dentro de mim que não consigo mais 

pensar em um sistema de ensino sem que tenha dialogicidade por trás. Então, é totalmente 

dialógico. Sávio me deu isso, mas chegou o momento de desenvolvimento meu, enquanto 

professor, enquanto educador, de que eu não sei mais dizer pra você o que é dele e o que é 

meu mais, um imbricado que não sei dizer. Só sei que foi assim. 

ANA LUIZA: Você teve alguma ligação com o grupo de pesquisa do qual ele participava? 

RONALDO: Do GEPEM? Só tive contato, assim, Marta Pernambuco, ela participou da 

minha banca, então os contatos que tive com pessoas de lá foi por meio da banca e de Sávio, 

propriamente dito. 

ANA LUIZA: Você tem vontade de voltar para sala de aula formal? 
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RONALDO: Eu morro de saudade, acredita? Mas eu não sei se nessa vida eu serei professor. 

Mas vamos ver, quem sabe. 
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ENTREVISTA COM A PROFESSORA DO CENOTEC 

 LAURA FIGUEIREDO 

Entrevista concedida em 03/11/16, Natal/RN 

ANA LUIZA: Antes da gente conversar sobre a tua experiência no CENOTEC, eu queria 

antes saber como a Iluminação Cênica entrou na sua vida. Então, como foi? Eu sei que você 

foi iluminadora profissional durante algum tempo, então, eu gostaria de saber como foi. 

 LAURA: A iluminação entrou na minha vida já na graduação, porque eu fiz duas graduações 

na ECA- USP, eu fiz Direção Teatral, eu entrei em bacharelado de Direção Teatral, esse eu 

não terminei... Aquelas coisas de juventude, teve uma hora que eu priorizei total trabalhar e 

achava que não tava aprendendo muita coisa na universidade, então, não terminei essa 

primeira graduação, mas eu fui praticamente quase até o final, mas, aí, nessa primeira 

graduação, eu tinha uma disciplina que era Técnicas de Montagem Teatral, era o nome da 

disciplina, porque eu fazia um bacharelado em Encenação e a gente tinha que conhecer toda 

essa parte tecnológica das montagens e nessas disciplinas toda semana era aula em teatro em 

São Paulo. O professor nos levava e ali, naquele teatro, a gente conhecia todas as instalações 

técnicas e tecnológicas, cabines, coxia, porão, rudimento dos teatros, no Teatro Municipal de 

São Paulo, no Sérgio Cardoso, eram sempre teatros grandes, então, foi a hora que eu comecei 

a olhar com muito interesse a questão toda dos equipamentos, das tecnologias e tal, nisso daí, 

depois, eu tinha a matéria Iluminação Cênica no curso, mas nós tínhamos pouco equipamento, 

nós tínhamos uma coisa lá chamada sala preta, que era uma coisa parecida com o nosso 

teatrinho aqui, e nisso agente fazia alguns experimentos com iluminação ali, com os 

pouquíssimos equipamentos que tinha. Então, comecei a gostar dessa história de acender os 

refletores, mexer em mesa de luz e coisas assim, então, ficou já essa sementinha, tanto nessa 

disciplina como nos trabalhos que desenvolvi lá, mas eu fiz o exame de Direção e tal e de 

repente eu fui chamada para operar luz de um espetáculo que era na ECA e ele ia ser 

apresentado em um restaurante em São Paulo, numa cantina no Bexiga, uma coisa italiana que 

ia servir uma macarronada. Era só acender meia dúzia de refletores e operar aquela luz lá, e, 

aí, eu fui pra lá e comecei a gostar dessa história de mexer com os equipamentos e dali, um 

ano e meio depois, eu fui passar um verão em Salvador, passar férias em Salvador e lá tava 

inaugurando um circo chamado Troca de Segredos. Era anos 80. Isso aí era 1983 ou 84, mais 

ou menos. E aí, eu tava em Salvador com amigos de lá, a turma que eu conhecia de lá, e aí 

fomos para inauguração desse circo Troca de Segredos, lá em Salvador. E no dia da 

inauguração me apresentaram um iluminador do Rio de Janeiro chamado Jorginho de 
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Carvalho, que ele tava lá, foi fazer a luz e eram amigos deles também que tava tocando o 

circo, que eram vinculados um pouco ao projeto de Circo Voador, no RJ, uma turma que tinha 

se desgarrado do Rio de Janeiro e parado na Bahia e estavam fazendo um circo lá também. Aí, 

conheci o Jorginho de Carvalho lá, e foi muito interessante, porque eu me apresentei como 

iluminadora, porque tinha acendido meia dúzia de refletores em São Paulo com pecinhas 

alternativas e cheguei lá e falei que eu era iluminadora e ele não tirou sarro da minha cara, 

levou a sério que eu era iluminadora, mas depois eu fiz uma luz no circo e ele falou “Ah, tá 

razoável, não tá ruim não. Você quer aprender a fazer luz de verdade? Você quer vir trabalhar 

comigo no Rio de Janeiro? Aí, você vai me acompanhar nas montagens que eu fizer, sendo 

minha assistente e, aí, você aprende”. Porque era uma época ainda que, no Brasil, a 

iluminação cênica, bem como a sonoplastia, a cenografia, era sempre assim, ensinada de 

mestre para aprendiz, não tinha escola, curso de formação, era sempre alguém que era da área, 

alguém que era profissional, que ia formando pessoas para trabalhar com ele, na medida das 

necessidades, das montagens, das encenações. Então, eu voltei para São Paulo, já com essa 

meta de ir para o Rio de Janeiro e foi aí que, efetivamente, que no ano de 1984 que comecei a 

trabalhar com luz com Jorginho de Carvalho, no Rio de Janeiro. Aí, lá, ele dirigiu um grupo 

chamado La nave vá, e esse grupo viajou o Brasil inteiro diversas vezes, sensacionalmente, 

com uma peça de muito sucesso junto a um público adolescente e universitário que era, a peça 

chamava "Porcos com asas", era adaptação de um livro italiano e, aí, eu aprendi a fazer a luz 

desse espetáculo, eu aprendi o mapa de luz desse espetáculo, aprendi a operação desse 

espetáculo e teve uma hora que ele achou que eu estava mais ou menos preparada e ele me 

entregou esse espetáculo para eu acompanhar durante a turnê, esse espetáculo. Então, fui eu e 

um outro menino que trabalhava com ele também, acho que... era Carlos, então, a gente, em 

dupla, e foi assim, digamos, quando ele sentiu firmeza de que a gente já tava dando conta do 

recado, nós assumimos de tocar a turnê desse espetáculo pelo Brasil inteiro, aí, foi a grande 

escola para mim de iluminação, foi viajar o Brasil com esse espetáculo, essa turnê foi no ano 

de 1985, exatamente de 85, eu viajei esse ano inteirinho. A base era no Rio de Janeiro, mas 

nós íamos toda hora, fazíamos Norte, Nordeste, Sul, Centro Oeste, interior de São Paulo, 

interior de Santa Catarina, interior do Paraná, viajamos muito, então, conheci todo tipo de 

teatro, das capitais, teatros de interior, então, foi um grande aprendizado porque, aí, eu lidei 

com todo tipo de espaço, todo tipo de equipamento, todo tipo de mesa de luz, tudo que havia 

na época, então, foi um super aprendizado porque era uma estreia por semana e, aí, a gente 

tinha que se virar lá, as vezes cometíamos alguns erros e tal, mas, em geral, o espetáculo saía 

muito bem, fez muito sucesso, a gente vivia de bilheteria, viajamos o Brasil inteiro sem apoio, 

só com bilheteria e era uma coisa de juventude, assim, grupo de teatro, foi sensacional e foi a 
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minha escola e foi a hora que eu aprendi mesmo a fazer luz, então, você veja, já daí uns trinta 

e um anos, mais ou menos de profissionalismo.  

ANA LUIZA: Desse momento aí, você passou a trabalhar com outros grupos? Ou ficou fixa a 

algum grupo de teatro? 

 LAURA: Não. Foi no Rio de Janeiro esse grupo, o “La nave vá” e mais óperas, musicais, 

dança, todos os espetáculos que o Jorginho fazia, eu participava da montagem, eu trabalhava 

como assistente dele. Então, mas, aí, lá pro final de 86, já uns dois anos depois, eu resolvi 

voltar para São Paulo, me deu aquele saracutico de que eu tinha que voltar pra São Paulo, 

então, eu fui embora do Rio de Janeiro e voltei para São Paulo. Em São Paulo, eu vim 

trabalhar como iluminadora. Eu fui trabalhar com iluminadora em São Paulo, já independente, 

não tava mais vinculada a nenhum grupo e nada, e, aí, eu fiquei como freelance mesmo, dali 

pra frente sempre, do profissional autônomo contratada pelas produções. Num primeiro 

momento, era uma época em que não existia mesa computadorizada, existia já algumas no 

Brasil, eu lembro de ter trabalhado uma vez com uma mesa computadorizada no João 

Caetano, no Rio de Janeiro, mas era muito raro ainda nos teatros as mesas computadorizadas, 

então, era tudo, eram sempre mesas analógicas e esse sistema operacional analógico exigia 

muito do operador de luz, além da capacidade de concentração e de se movimentar com a luz 

no espetáculo no tempo certo, no ritmo do ator ou no ritmo da sonoplastia, fazer os 

movimentos de iluminação com limpeza e com cuidado. Então, nessa época, as pessoas 

diziam que as mãos das mulheres eram melhores, porque a gente tem a mão mais leve, a gente 

consegue fazer o movimento redondo, sem dar soquinho, sem piscar, sem a luz entrar de 

supetão, então, a concentração e a leveza da mão da mulher, é assim, valorizava bastante no 

sentido de trabalhar como operadora de luz, então, teve uma época em São Paulo que eu era, 

basicamente, operadora de luz de confiança dos iluminadores, eles queriam sempre que eu 

ficasse operando os espetáculos, porque era diferente um pouco de hoje em dia em que a 

peças ficam em cartaz pouco tempo, né. Sou de uma época do teatro que a gente ficava em 

cartaz no mínimo quatro meses com o espetáculo. Estreava e ficava quatro ou seis meses, se o 

espetáculo fazia sucesso, às vezes, a gente ficava um a dois anos em cartaz com o mesmo 

espetáculo. Então, para montar a qualidade da iluminação do espetáculo, os iluminadores 

profissionais, que eu tô falando, que são esses que eu tô falando, que eu trabalhei, que eram o 

Jorginho de Carvalho do Rio de Janeiro, o Maneco Quinderé do Rio de Janeiro também, o 

Aurélio de Simone do Rio de Janeiro. Então, também por eu ter ido pro Rio de Janeiro, eu 

fiquei muito com esse selo de conhecer mais a galera do Rio de iluminação, então, toda vez 
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que eles vinham para São Paulo, eles me chamavam pra operar os espetáculos que eles 

criavam as luzes, então, eu tinha sempre trabalho. Um determinante muito para eu ter ido para 

iluminação cênica, foi que vi que tinha trabalho, no sentido, sabe, de que não venho de uma 

família rica, nem que pudessem ficar me sustentando, assim, eternamente, para eu estudar, 

enfim... Então, logo eu foquei, compraram a minha ideia que eu fosse estudar teatro, mas a 

partir do momento, eu tinha que começar a ver a questão da sobrevivência e de me manter, 

então, eu logo vi que, com a iluminação, eu tinha trabalho permanente e principalmente 

comecei a ser uma profissional valorizada naquele momento, no final dos anos 80. Então, foi 

determinante pra mim, muito, foi o lado econômico, digo isso, por quê? Que foi o lado 

econômico, porque eu me sentia uma boa operadora de luz, uma pessoa que sabia entender o 

que era o espetáculo, entender o que era o ritmo do espetáculo, entender o que era a dinâmica 

cênica da encenação, isso, porque eu tinha uma formação universitária, então, eu tinha muita 

compreensão de tudo aquilo que tava acontecendo ali. Então, eu acho que eu colaborava 

muito com as produções, com os iluminadores nesse aspecto de que eu tinha um estofo de 

formação, não era só uma operadora de botão, né.   

ANA LUIZA: Nesse meio tempo você voltou para Universidade?  

LAURA: Aí, não terminei, abandonei e falei: "pronto, agora eu vou ser iluminadora”, só que 

era uma época que não tinha curso, só tinha os profissionais, então, fui aprendendo, assim, 

tudo com os outros profissionais, as pessoas que me ensinavam, aí, cada montagem, cada 

teatro, cada empreitada de uma encenação era um aprendizado, e eu fui trabalhando, fui 

trabalhando, fui trabalhando. Aí, quando eu tinha... E por volta do começo dos anos 90 eu me 

casei, nasceu minha filha, eu tive que parar por causa do bebê, cuidei de criança, dei uma 

pareada mesmo, e depois voltei a trabalhar com iluminação, mas já numa outra coisa, eu falei: 

“eu não vou ficar operadora de luz ou mesmo iluminadora, só isso, a vida inteira, eu preciso 

retomar meu curso universitário”. Aí, naquela altura bateu essa responsabilidade, essa coisa 

assim: “aí, eu não tinha terminado uma graduação e tal”, então, eu voltei para ECA, fiz outro 

vestibular, voltei para fazer licenciatura, na verdade, não fiz vestibular, fiz um exame lá, um 

exame que podia fazer para transferência de curso, um reingresso, mas isso foi lá nos anos 90.  

ANA LUIZA: Aí, você foi para Licenciatura de Teatro?  

LAURA: Eu fiz licenciatura e me formei. 

ANA LUIZA: Licenciatura em Artes Cênicas? 
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LAURA: Em Artes Cênicas, porque era aquela coisa, eu falei: “bom, agora vou ter uma 

formação de professor, vou ser professora de repente”, pensando numa carreira mesmo, mas, 

efetivamente, continuei com a luz, continuei com a luz, porque sempre tinha trabalho e a 

partir de um momento, eu comecei a criar projetos também. Não era só operadora, passei a 

operar, aliás, a criar projetos de iluminação, comecei a criar um nome também como projetista 

de iluminação, e foi isso. Depois, já lá na frente, no começo do ano 2000, 2002, na verdade, 

nós começamos, montamos um grupo de iluminadores em São Paulo, juntamos cinco pessoas, 

iluminadores de muito experiência, todo mundo ali tinha no mínimo vinte anos de profissão e 

várias vertentes de experiência, gente que tinha trabalhado muito com dança, gente que tinha 

trabalhado com ópera, outros como eu,  tinha feito de tudo, viajado e conhecido muitos 

teatros, outros que eram especialistas em eletricidade, a gente juntou um grupo e começou a 

bolar um curso, foi um momento que a gente começou a ministrar um curso livre de 

iluminação cênica, porque a gente percebia que tinha muita gente trabalhando na área com 

uma formação precária porque já era um momento de muito mais produção teatral em São 

Paulo, por conta das leis de incentivo, por conta dos fomentos e tal e precisava de muitos 

profissionais e aquele sistema mestre-aprendiz já não estava funcionando tanto porque não 

tinha tanta possibilidade de todo mundo ter um mestre. A gente lançou esse curso na praça 

Roosevelt lá em 2002 e foi muito sucesso, depois fomos em frente com ele até 2009, ficamos 

sete anos trabalhando direto com esse curso. 

 ANA LUIZA: Aí, então, foi aí que surgiu essa possibilidade que você começou a gostar da 

docência?  

LAURA: É, foi aí que me vi tendo que.... Eu tive a formação de professora de teatro...  

ANA LUIZA: Mas chegou a ir pra escola? Trabalhar na escola pública? 

LAURA: Não! Como professora não, não trabalhei nunca não, só fiz estágios, isso tudo que 

vocês fazem aqui, eu fiz estágios, mas nunca dei aula efetivamente... 

ANA LUIZA Na educação formal... 

LAURA: Isso, eu sempre trabalhei com luz e fui professora desse curso. A minha formação 

em Teatro, a licenciatura em Teatro, a pedagogia do teatro foi muito importante para eu.... Na 

hora que nós começamos a organizar esse curso na praça Roosevelt, a minha formação em 

pedagogia e em didática foi importante para estruturar o curso, começar a dialogar com os 

profissionais que vinham dar a aula, como seriam os métodos ideais, criar as metodologias, 
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discutir as didáticas e a pedagogia de ensinar iluminação cênica. E foi nessa época aí, esse 

grupo chamava Núcleo de Formação Técnica na praça Roosevelt. Era Vinicius Feio, Décio 

Filho, Antônio Rodrigues e eu... E tinha também o Cirzo Souza. 

ANA LUIZA: Ainda existe esse grupo? 

LAURA: O núcleo não existe mais enquanto núcleo de trabalho. Acho que as pessoas ainda 

dão oficinas individualmente por aí, mas o núcleo não existe mais, porque nós fomos 

engolidos pelo projeto da SP Escola de Teatro. Nós estávamos vindo com o nosso projeto 

pedagógico nessa área e, de repente, por congeminações políticas, lá, digamos, a praça 

Roosevelt se tornou um centro de produção teatral e quando houve esse projeto de fazer a SP 

escola de teatro, esse projeto foi encapado pelos Sátiros e Parlapatões em São Paulo, aí, eles 

começaram a tocar o projeto de fazer a escola técnica e, digamos, que nós éramos oposição, 

porque no projeto do José Serra, essa história dessa escola, então, éramos oposição mesmo 

por outras questões.  

ANA LUIZA: E quando foi que a universidade entrou no seu caminho? E essa chegada em 

Natal?  

LAURA: Então… A Tâmara que tava contando da experiência dela em Brasília, quase que eu 

fui parar em Brasília, que tinha um concurso de professor de Iluminação Cênica, mas esse 

concurso foi cancelado, daquelas coisas erradas que o Aluízio Mercadante, ministro da 

educação, na época, enfim… Ia ter um concurso lá e ele foi cancelado. Eu tinha feito já o meu 

mestrado. O meu mestrado, a minha pós-graduação, na ECA, foi sobre a experiência de 

formação do Núcleo de Formação Técnica, foi sobre esse meu exercício docente de 

iluminação lá, então, eu fiz esse mestrado em cima dessa experiência, então. Logo que eu 

terminei o mestrado. O nosso curso de formação técnica tinha uma boa visibilidade já, ali na 

praça Roosevelt, no trabalho lá e nesse momento houve... A Prefeitura de São Paulo abriu um 

edital, procurando pessoas para fazerem um curso de formação nessa área; som, luz e 

cenografia, nós concorremos, chamamos outros profissionais de som, de cenografia e de 

cenotécnica e acabamos ganhando a licitação. A partir daí fizemos três anos, três anos não, 

quatro anos de um curso especializado, era um embrião para se tornar uma escola e essa 

escola ía ser no teatro Artur Azevedo, na Moca, em São Paulo, já tinha o projeto, já tinha as 

plantas, tinha até orçamento, mas, por aqueles ventos políticos, que de repente muda tudo, de 

repente, a prefeitura tira o time de campo, para vim o projeto dos tucanos, do José Serra, do 

governo Estadual de fazer uma escola de nível estadual naquele momento. Então, nosso 
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projeto foi engavetado. Nesse momento, eu achei que nunca mais ía voltar a história da 

universidade, eu tava até com planos de, além de iluminação, começar a produzir teatro, 

construir uma outra vertente de sobrevivência econômica mesmo. Mas, aí, um amigo meu que 

é do Rio Grande do Sul, ele dá aula numa federal lá, ele acessa muito as coisas de concurso e 

ele me mandou um link e me falou: “Olha, vai ter um concurso no Rio Grande do Norte para 

professor de Iluminação Cênica e só tão pedindo o mestrado”. É muito raro hoje em dia 

pedirem só o mestrado, na nossa área não tem mesmo muita formação, ainda doutores, então, 

acho que é por isso que abriram essa vaga só pedindo o mestrado, então, eu falei: “bom, 

vamos tentar, porque não vai aparecer outro tão cedo, um concurso pedindo só mestrado em 

Iluminação Cênica?” Eu falei:  “É longe e a passagem é cara, mas vamos lá”. E esse mesmo 

amigo que me deu a dica, me deu também as milhas que ele tinha que eu vim. Aí, fiz um 

trabalho lá em São Paulo, ganhei um cachê e dava para pagar a hospedagem aqui e eu vim. E 

vim com uma expectativa até de talvez ficar em segundo lugar, não passar, não vim preparada 

para ganhar, vim preparada para participar do concurso da melhor maneira possível, mas não 

vim com muita convicção que eu fosse passar não, porque lá em São Paulo eu já tinha feito 

dois outros concursos, inclusive na ECA para professor substituto e sempre ficava em 

segundo lugar. Então, eu achei que estava acostumada com essa estória de segundo lugar, aí, 

aqui deu certo, e vim tentar o concurso e deu certo. Aí, me mudei, em 2014, cheguei aqui. 

Daí, quando eu conheci o CENOTEC, na época que vim fazer o concurso tava tendo 

ocupação aqui, tava bem difícil, até assustador de conhecer o departamento naquele momento, 

mas quando vim assumir o cargo, cheguei no CENOTEC e quando vi esse ambiente aqui, até 

mandei uma mensagem pra minha filha: “ Nossa, Esther! O lugar é uma sala imensa que só 

tem livros de teatro, tem maquetes, só falta o equipamento de luz bacanérrimo, mas o 

ambiente em si, é sensacional”. Minha filha logo respondeu: “ Você encontrou o paraíso pra 

você, profissional”. Eu adorei. Então, o CENOTEC, já entrando um pouco no assunto do 

CENOTEC, quando eu conheci o ambiente, o espírito desse espaço, essa biblioteca 

especializada, muito completa, muito, muito. O Sávio conseguiu reunir aqui um acervo 

sensacional de bibliografia sobre iluminação, sonoplastia, figurino, maquiagem, cenografia, 

então, foi muito estimulante conhecer o CENOTEC e essa infraestrutura que tem aqui.  

ANA LUIZA: Então, desde 2014 que você chegou aqui, e aí, você tem trabalhado com 

Iluminação Cênica e mais algum outro componente curricular ligado ao CENOTEC?  

LAURA: No CENOTEC, eu dou a Iluminação Cênica e duas optativas nesse momento, que é 

Arquitetuta e Tecnologia teatral e Sonoplastia, e dei um semestre também no CENOTEC  
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Cenários, mas foi uma vez só, porque o Sávio não pôde dar naquele semestre, não lembro por 

quê, acho que foi alguma coisa com a Pós, então, esses componentes eu já ministrei, 

Iluminação Cênica, esses eu dou, já tinha ministrado, mas antes ministrei Cenários, uma vez. 

ANA LUIZA: Então, começando por Iluminação Cênica, como é que você pensa esse 

componente? Como você costuma organizar? Como é que você desenha esse componente ao 

longo do semestre?  

LAURA: Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha muito essa pegada de pensar a iluminação 

cênica para formação dos profissionais, porque era minha experiência de dez anos, lá em São 

Paulo, trabalhando direto com formação de pessoas interessadas em se tornar profissionais. 

Então, na Iluminação Cênica, a gente tem que pensar assim, é uma área que tem o montador 

de luz, o especialista, um profissional muito competente, pelo menos em São Paulo era assim, 

em montar a luz. Esse profissional, ele tem todos os conhecimentos de eletricidade, de 

instalações elétrica, e a agilidade toda de lidar com os equipamentos, de afinar a luz. O outro 

profissional é um operador de luz, a pessoa especializada em fazer o roteiro de operação da 

luz, gravar a luz na mesa e acompanhar a iluminação na temporada e o criador do projeto de 

luz. Em São Paulo, esses três profissionais não se misturam muito, no sentido assim… É 

segmentado mesmo, temos especialistas em montagem, em afinação, uns especialistas em 

operação e uns especialistas em criação, às vezes, o cara sabe montar, afinar e operar, às vezes 

ele também sabe montar, operar, afinar e criar, é mais segmentado, sim, então, fazia essa 

formação lá, nessas três áreas, bem segmentada. O pessoal para montar, o pessoal para afinar, 

operar, para criar, nós não trabalhávamos muito com a parte de estética e de criação de 

projeto, a gente trabalhava mais na formação desse profissional que vai apoiar os grupos ou 

apoiar as encenações. Então, quando eu cheguei aqui, em 2014, eu tinha muito esse metieur, 

essa expertise de trabalhar com quem quer ser iluminador. Aqui é diferente, porque é um 

componente dentro de um curso que é para formar um professor de teatro, então, ninguém vai 

sair daqui iluminador, fazendo um curso de quatro meses, né. Então, eu tive que repensar toda 

essa minha forma de abordar o ensino da iluminação cênica para trabalhar com esse público, 

que é discente de um curso de licenciatura, então, eu venho ao longo desses anos que estou 

aqui, que vai completar já o 6º semestre, agora trabalhando. Então, foi começar a pensar como 

ensinar a iluminação cênica para o professor que vai dar aula, né. Em primeiro lugar, pra 

gente entender que a gente trabalha aqui com equipamentos mais simples, menos sofisticados 

e que a abordagem do tema iluminação cênica, ela precisa tá vinculada a uma questão de 

trabalho em sala de aula, trabalho no ensino básico, mas ao mesmo tempo, junto disso, a gente 
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tem que pensar  que muitos dos alunos aqui do curso, eles querem saber de iluminação cênica, 

também, para fazer seus trabalhos, fazerem suas produções, então,  eu venho ao longo desse 

período equilibrando essas duas demandas, uma, o trabalho do profissional professor que eles 

vão se tornar e a outra é, também, essa demanda da pessoa ter mínima noção para criar um 

projeto, se ela precisar. Então, quando eu inicio aqui os cursos, eu falo sempre pros alunos 

que meu objetivo é que, em primeiro lugar, é que eles desenvolvam nesses quatro meses de 

aula, um olhar apurado para o que é o trabalho da iluminação cênica no teatro. Então, através 

de fotos, através de vídeos ou através dos espetáculos que assistem aqui, irei desenvolvendo 

como é a linguagem, porque eu acredito que a iluminação cênica é uma linguagem, dentre 

todas as linguagens que envolvem o fazer teatral, ela é uma delas. Por que digo que é uma 

linguagem? Porque ela cria signos visuais, ela cria signos narrativos, signos de composição 

visual, cria signos atmosféricos, então, ela é uma linguagem, no sentido que ela enuncia para a 

plateia vários conteúdos que não precisam se verbalizados, então, a iluminação cria esses 

signos, cria essa informação, ele comunica alguma coisa para o público. Então, para o 

estudante daqui eu procuro passar bastante para eles, referenciais estéticos, tecnológicos e 

também operacionais de como é que essa linguagem atua nas artes cênicas, em vários 

segmentos das artes cênicas também, no sentido de entender por que a luz é importante, tanto 

pra quem faz teatro de rua e usa luz natural do sol, como quem vai fazer um musical ou ópera, 

ou qualquer espetáculo que seja, assim digamos tecnologicamente muito sofisticado. Então, 

ensinar esse espectro, que vai do mais simples ao mais completo, falando dessa linguagem, 

como ela é importante para qualquer circunstância que o teatro se estabeleça. Então, o meu 

maior objetivo aqui, em primeiro lugar, é criar esse olhar apurado, educado e contextualizado 

para entender o que é que a iluminação cênica faz em vários segmentos das artes cênicas e 

como no teatro ela atua como linguagem.  

ANA LUIZA: Aí nesse componente, os alunos desenvolveram algum projeto?  

LAURA: É. Depois desse olhar, aí, a gente tem esse momento que é fazer um projeto, então, 

eu passo a base do que é a criação de um projeto e depois os alunos desenvolvem, fazendo a 

planta baixa desse projeto. Um software para fazer uma planta baixa, é um software livre que 

eu uso é o Labelux, do Valmir Perez, do Laboratório de Luz da UNICAMP. A 

operacionalidade e o projeto em si, eles escolhem uma coreografia, uma cena, enfim, onde 

eles queiram desenvolver uma ideia de um projeto de luz, e eu passo os rudimentos, o básico 

para fazer esse projeto. O que tem acontecido e a nossa maior obstrução aqui, é a falta do 

teatrinho, porque no primeiro ano, quando eu cheguei aqui, que o teatrinho estava 
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funcionando, então, minimamente, as pessoas conseguiam criar a planta baixa e executar a 

planta baixa, a operação, pegar uma cena ou uma coreografia para fazer a operação daquela 

cena, na mesa de luz, afinar, sentir o clima, operar a luz, acompanhando a música, 

acompanhando o ator, o movimento, é o mais importante, eu acredito que na hora do fazer 

essa questão de luz, ser uma matéria viva. O nome da minha dissertação de mestrado era “ 

Luz, a matéria cênica pulsante”, então, a ideia é essa, que a luz é uma matéria viva que 

contracena com o que tá vivo na cena que é o ator, então, é essa a nossa abordagem aqui, 

quando, se não tem o teatrinho, a gente não faz a operação.  

ANA LUIZA: Isso que eu ia perguntar, como é que você lida com essa precariedade?  

LAURA: Então, eles não estão fazendo esse exercício de operação, enfim… o curso está 

precário. 

ANA LUIZA: Então, e os outros componentes? Sonoplastia e Tecnologia? 

LAURA: Então, Arquitetura e Tecnologia Teatral foi um curso que eu cheguei aqui e tive que 

assumir de cara, e eu nunca tinha dado, mas eu tinha muito material de aula sobre arquitetura, 

mas sempre voltado para iluminação, aí, no primeiro ano, eu passei estudando para dar o 

curso, montar o curso a partir da ementa e tal, comecei a preparar os slides de aula e estudar e 

foi, aí, que hoje em dia, é um dos cursos que eu mais gosto de dar, porque era um tema que eu 

conhecia um pouquinho, depois eu sentei, fiquei estudando, me aprofundando nele para dar 

essa aula, acho sensacional e até estou pensando em fazer o meu doutorado nessa área da 

arquitetura e tecnologia cênica. Ainda tô afinando qual é o ponto que eu vou abordar, mais é 

um curso que me dá muita satisfação de dar. E como é que eu ministro esse curso hoje? Eu 

dei muita aula de história do teatro também, lá no curso de São Paulo nós tínhamos... Não 

dávamos só aula técnica ou aulas práticas, nós também dávamos umas aulas teóricas, 

especialmente, as aulas de história do teatro eram muito importantes, porque nós 

consideramos importante que o profissional de iluminação tenha uma noção da história do 

teatro para quando ele entrar em um espetáculo, há uma dramaturgia de Tchecov, ele saiba 

quem foi Tchecov e em que momento, quem foi Shakespeare, essas coisas assim. Então, eu 

dava o curso de história do teatro lá, aqui eu ministrei também como professora, substituindo 

professores de licença em história do teatro, então, eu tenho muito uma abordagem e uma 

visão histórica sempre do fenômeno teatral, então,  no sentido, assim, que nós fazemos aqui, 

nas áreas técnicas e tecnológicas, a gente não inventa a pólvora todo dia, nem a roda, 

relembrando essa relação que eu citei no começo mestre-aprendiz, na área técnica e 
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tecnológica e mesmo estética da iluminação e de cenografia, a gente vê que tem dado uma 

questão do fazer desta matéria cênica que eu chamo na cenografia e na arquitetura é a 

madeira, é o ferro, é o pano, é o prego, o papel, enfim, todos as materiais que a gente trabalha. 

Então, tudo isso, todas essas tecnologias, que a gente usa hoje, ela tem milênios de existência, 

que os profissionais e os artistas dessa área, vem lidando com essa materialidade em cena, a 

serviço de umas proposições estéticas,  várias proposições políticas, proposições 

dramatúrgicas, mas, a matéria se comporta dentro de alguns fundamentos científicos, então, é 

dentro disso que eu também abordo muito a questão dessa materialidade da cena e no curso de 

arquitetura que eu fui fazendo, peguei esse gancho histórico que eu tenho forte, então, eu 

venho com os edifícios teatrais, como nasceram e se consolidaram arquiteturas para o 

espetáculo ao vivo, então, eu pego o teatro de arena grego, o teatro elisabetano, depois o palco 

italiano e depois chego nos espaços alternativos, passando pela Bauhaus e as concepções de 

espaços diferenciados do que era a arena, o elisabetano e o italiano, que são a base, e, hoje em 

dia, vários termos de configurações e morfologias de arquitetura desse edifício, então, eu faço 

esse apanhado, eu gosto muito, porque é um curso que sempre vem alunos da arquitetura 

fazer,  eles trazem um frescor e uma qualidade de diálogo para a disciplina que é muito 

interessante, eles trazem a bagagem dele de formação de arquitetura e acabam sempre 

trazendo aportes novos e eu aprendo com eles e, ao mesmo tempo, eu faço esse enfoque 

específico, por quê? Por que que a caixa cênica italiana, ela tem essa configuração, qual foi o 

objetivo tecnológico das encenações daquela época e por que se chegou a esse formato? 

Porque eu acho que isso é a dialética que se estabeleceu entre técnica, tecnologia e estética, e 

eu acredito que isso, seguindo Peter Sond, que é um teórico de teatro, sempre as formas 

teatrais, inclusive essa que a gente trabalha no Cenotec, essas formas teatrais que envolvem 

luz, cenografia, sonoplastia, figurino, maquiagem, essas materialidades, elas sempre se 

transformaram ou se desenvolveram para abrigar e dar o suporte necessário para os conteúdos 

e para as estéticas que os diversos movimentos teatrais exigiram da técnica, ao longo do 

tempo, esse suporte para as manifestações artísticas. Então, eu trabalho sempre com esta 

didática, porque para essas formas existirem, não foram criadas por fantasia, ou, " Eu criei um 

edifício teatral". Esse edifício teatral, ele é fruto de necessidades estéticas de comunicação e 

de intencionalidade artística dos artistas. 

ANA LUIZA: de determinado período, determinada sociedade... 

 LAURA: Das sociedades, dos países e muito, muito do que o teatro precisava falar naquele 

momento, o que o teatro queria comunicar e transmitir, então, é dessa necessidade que surge 
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essa técnica e essa materialidade, aí, nesse intercruzamento que eu vou com o meu raciocínio 

junto com os alunos. 

ANA LUIZA: Então, no componente, você trabalha de forma mais dialogada mesmo, mais 

expositiva esse componente, ou também tem projeto com os alunos? 

LAURA: Depende do grupo de alunos porque todos... Como a gente trabalha num 

componente que ele tem um espectro tão amplo de possibilidade de se manifestar, eu procuro 

sempre ver qual é a necessidade e projeto pessoal de cada aluno, cada discente ou de cada 

grupo. Às vezes, tem dois ou três alunos que estão trabalhando em algum projeto, então, 

procuro desenvolver o projeto dele, seja de cenografia, seja de iluminação, seja de sonoplastia 

em cima, digamos, desse conteúdo que ele queria passar, que ele queria comunicar, e pensar 

as questões técnicas e poéticas que essa materialidade da cena possa oferecer, pra que a 

comunicação, que ele quer passar, seja sublinhada, ajudada, ampliada, engrandecida com essa 

tecnologia, que tá envolvida nisso aí. Não sei se estou falando com clareza e se estou falando 

tudo que tá envolvido nisso daí, mas, é por aí. 

 ANA LUIZA: Eu tô entendendo. Você parte, não existe nada muito pré-estabelecido, muito 

rígido no componente, vai depender da necessidade, das demandas que os alunos apresentam 

no semestre.  

LAURA: É. Eu tenho roteiro, digamos... Ou alguns tópicos que eu acho super importantes e 

necessários e esses tópicos a gente dá na primeira parte do curso, digamos,  nos dois primeiros 

meses, depois a gente trabalha mais nas necessidades de cada formação ali, porque é muito 

importante que o aluno entre em contato, adquira aquele mínimo abecedário da técnica, seja 

da iluminação, seja de tecnologia teatral dentro de um edifício ou da sonoplastia, no caso, e, 

depois, como utilizar isso para suas necessidades expressivas, comunicacionais, de seus 

trabalhos. Eu ainda preciso afinar, eu sou muito autocrítica, então, eu sempre faço minhas 

avaliações depois de cada turma e de cada semestre, então, eu acho que ainda preciso 

melhorar a abordagem do trabalho disso em sala de aula, eu ainda estou procurando a melhor 

forma de fazer isso. Aí, os monitores, pois tenho bolsistas monitores, eu dialogo muito com 

eles esta questão, como é que a gente constrói isso? Eu ainda não tenho uma opinião formada, 

nem um caminho já traçado, eu tô em busca dessa abordagem para ser trabalhada em sala de 

aula, digo no ensino fundamental. Aprendo muito com o Sávio. Ele já tem muitos anos que 

vem nessa pesquisa desse trabalho, como transformar esse conhecimento em conteúdo, que 

você possa ministrar na escola, como eu ainda tenho muito vício, de formação profissional, 
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que são os meus trinta anos de iluminação profissional, nem sempre faço direito essa ponte 

para o dia a dia da sala de aula, tô aprendendo a fazer. Outra coisa que aprendi com o Sávio 

aqui, que até aqui, eu tava falando e me censurando, até falei aqui que se ele ouvir essa 

entrevista, ele vai me criticar, porque ele, desde o primeiro dia que cheguei aqui, ele sublinha 

muito isso que, o CENOTEC, o Laboratório de Estudos Cenográficos, como ele chama... A 

cenografia envolve tudo isso que eu tô falando. Ele parte desse princípio, que a Cenografia 

parte de tudo isso que estou falando, ele parte do princípio que a cenografia é luz, cenário, 

sonoplastia, figurino e maquiagem, isso tudo é a cenografia, eu tô quase convencida que ele tá 

certo, mas ele fala isso tudo embasado nos caras da OISTAT, dentro dessa rede toda de 

profissionais da área mundial que OISTAT é muito representativa desse metieur, então, ele 

fala que não é ele que é, é a concepção dada na Europa e por esses organismos aí, mas, aqui, 

como a gente no Brasil trabalha setorizado e nunca se fala, como nos Estados Unidos, que 

eles chamam de set design, é tudo o set design, é o design do cenário, de luz, do figurino, 

então, isso tudo é o set design aqui. Eles chamam isso tudo de cenografia.  

ANA LUIZA: E eles trabalham com essa ideia de cenografia ampliada. 

 LAURA: Então, eu tô aprendendo também, tô me situando, então, são as duas coisas que eu 

tô nesse momento, assim, pensando com essa unidade da cenografia, como ele diz, 

envolvendo todos esses elementos e também as práticas pedagógicas em sala de aula para que 

eu possa fazer com os alunos. 

ANA LUIZA E em Sonoplastia?  

LAURA: Sonoplastia foi um curso que dei pela primeira vez, que foi nesse semestre de 

2016.1, foi esse primeiro ano. Por que eu resolvi dar esse curso? Em primeiro lugar porque eu 

encenei muitas vezes em São Paulo, dirigi espetáculos também, tanto na ECA, como fora da 

ECA, trabalhei com muitos amadores, trabalhei com teatro de clube e, muitas vezes, eu criava 

a sonoplastia dos meus espetáculos mais a questão de pesquisa de trilha sonora, pesquisa de 

efeitos sonoros, ao mesmo tempo, nessa coisa de viver na cabine durante muitos anos, 

estreando uma peça atrás da outra, fazendo temporadas. Essa convivência de cabine, eu amo 

de paixão. Se tem uma coisa eu que sinto saudade de São Paulo é das cabines do teatro e de 

conviver com a turma da cabine, como a gente chama lá. Então, trabalhando com operadores 

de som, sonoplastas, criadores de trilha, mesmo diretores que usam muito isso, fui 

aprendendo de orelhada, tanto de noções técnicas, tanto noções de lidar com equipamento, 

como também o raciocínio e o percurso e criar uma trilha também, além dos que eu fazia, 
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pessoalmente, nos meus trabalhos, esse no nível mais, digamos, mais profundo, porque nunca 

me considerava uma profissional dessa área, mas convivia de perto e via trabalho. Então, 

nesse semestre, a partir dessa experiência e de uma bibliografia que eu fui tomando contato 

com ela nos últimos anos. Então, Sonoplastia foi isso, aí, foi sensacional a primeira turma, foi 

muito legal, eu inaugurei o curso, acho que nunca tinha sido dado e foi, eminentemente, 

prático.  Vou falar na coisa a respeito da parte teórica, tanto da Iluminação Cênica, como de 

Arquitetura  e Tecnologia, como de Sonoplastia. A parte teórica, principalmente Iluminação é 

uma carga muito grande em inglês, a bibliografia é muito forte em inglês, há pouca coisa em 

português, que é o trabalho de Sávio, o de Ronaldo, o meu e um pouco ali, que tem sobre o 

Roberto Gill Camargo, a Jamile Tormam, então, eu passo essa bibliografia para os alunos, 

mas, é muito raro as pessoas lerem, então, eu preciso afinar os textos básicos que eu quero 

que os alunos leiam, ainda não cheguei na melhor forma desses textos básicos não e na 

Sonoplastia é a mesma coisa, enfim... Pra mim, não tem nada pronto e formatado ainda, eu 

nunca dei um curso igual ao outro, de usar o mesmo material, eu estou sempre 

experimentando e a cada turma fazendo uma avaliação sempre, o que foi bom, o que deu 

certo, o que precisa melhorar, e também, é claro, que cada curso é 50% feito pela turma e não 

é só o professor que faz o seu roteiro, o seu plano de curso e executa essa interação com os 

alunos, com as necessidades. A maneira como eles recebem esse aprendizado, também vai me 

trazendo informações, necessidades e vai afinando para mim também, o que é que funciona, 

aí, beleza! Achei que funcionou! Vem outra turma e aquela mesma coisa já não funciona do 

mesmo jeito. Cada hora, a gente tem que se reinventar um pouco com o conteúdo e a maneira 

de abordar esses conteúdos. Mas, eu ainda tô, nesse momento agora, no final desse semestre 

que trabalhei aqui, estou trabalhando com os monitores, os três monitores, a gente tá pensando 

em transformar um monte de conteúdo que tenho, os slides de aula, vídeos que trouxe e a 

gente trabalhar isso em termo de vídeo aulas e colocar essas vídeo aulas como apoio 

permanente para os alunos acessarem em um blog que estamos montando e eles acessarem. A 

gente ainda está encorpando esse projeto, então, eles vão envolver essas questões tanto de 

bibliografia, como imagens, fotos e vídeos, e, a gente, também quer, a partir de um 

determinado momento, que é o ano que vem, começar a registrar as coisas que vão ser 

realizadas no teatrinho quando ele voltar a funcionar, é por aí que estamos trabalhando. 

ANA LUIZA: Só pra gente fechar esse momento, eu queria saber, na sua opinião, qual é o 

papel desse laboratório para formação do professor? Como é que você vê a importância para o 

curso, para universidade?  



164 
 
LAURA: Eu acho que a importância... É fundamental, mesmo, ele existir como esse espaço já 

pronto pra os estudantes virem aqui e se aprofundarem da maneira como eles quiserem. Eu 

acho que esse espaço físico, do jeito que ele tem, que acontece as aulas e depois, ele tem todo 

período que não tem aula aqui, livre disponível para os estudantes estudarem, acessarem essa 

biblioteca que tem aqui, acessarem os vídeos, utilizarem esses equipamentos e nessa 

disposição de mesas, realizar reflexões, realizar trabalhos, então, tem  hora que ele é 

laboratório, tem hora que ele é oficina, tem hora que ele é sala de aula, então, eu acho 

fundamental esse espaço aqui, acho sensacional que ele exista, eu acho importantíssimo para a 

formação dos estudantes, não só para a formação do lado de aprender a cenografia ou 

aprender iluminação ou aprender arquitetura teatral. Acho que é um espaço que oferece, em 

termo de interações acadêmicas, interações de experiência e experimentações muito 

importantes. Falo só para o Sávio que a gente precisa ampliar, ter uma sala maior, faz parte 

das nossas ambições, digamos assim, ter um espaço, ter uma oficina, efetivamente, que ele 

ainda é um laboratório, a gente não tem máquinas para cortar uma madeira, por exemplo, 

enfim, uma pia onde a gente possa lidar com materiais que precisam de água, espelhos para 

aula de maquiagem, então, acho que a gente ainda pode... Esse espaço ainda precisa de 

ampliação e adequações para melhorar mais ainda o suporte que ele dá para o aluno, eu acho 

fundamental. Não só o conteúdo que é ministrado que é importante, eu acho que é muito, 

muito, muito interessante que o curso tenha essa ênfase, eu não sei de outros lugares no 

Brasil, o Sávio sabe melhor que eu essa ênfase, porque, por exemplo, eu venho de um curso 

em São Paulo que nós temos os laboratórios, nós temos os teatros, os equipamentos,  mas a 

ênfase toda é dada para os outros componentes no sentido, aquilo ali é suporte para quem tá 

encenando, pra quem tá fazendo atuação. Aqui, ele não é só o suporte, para as outras 

formações, ele é... Ele se sustenta e realiza um trabalho que não é apenas para auxiliar ou 

oferecer um suporte para outros componentes, ele um centro de trabalho, ele é um núcleo, um 

núcleo de trabalho independente no sentido que ele tem seu peso e a sua força dentro do 

curso, não apenas auxiliando as outras formações ou auxiliando os outros componentes 

curriculares, ele atua como um produtor de trabalho, de conhecimentos bem estruturados e 

fortes dentro do curso, eu acho isso muito fundamental, então, tem um lado, ele existe como 

um laboratório acadêmico de pesquisa e trabalho nessa área e também esse lado relacional e 

atitudinal para o desenvolvimentos dos estudantes, que eu acho muito importante, esse 

formato que o Sávio deu para o CENOTEC, de ser um espaço de uso livre e de 

responsabilidade pelo espaço, acho muito legal isso.  

ANA LUIZA: Tá ok, professora! Muito obrigada! 
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TRANSCRIÇÃO DE VÍDEO DE APRESENTAÇÃO SOBRE CENOTEC 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TSJq_Bi3KsI. Acesso em 03/07/15. 

 

SÁVIO: Olá! É um prazer falar com vocês! Sou o professor Sávio Araújo da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Artes e coordeno o CENOTEC, 

Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena. Esse laboratório foi criado em 

2007 com o objetivo de atender as demandas de ensino de cenografia dos cursos de Teatro e 

Dança do nosso departamento.O principal objetivo do CENOTEC é trabalhar com a ideia de 

cenografia ampliada. A ideia de cenografia como organização do espaço da cena e nessa 

perspectiva ampliada de cenografia, nós optamos por englobar as áreas de maquiagem, 

figurino, iluminação, cenário e som como os elementos componentes dessa ideia de 

cenografia, que vai além da ideia de uma grafia da cena e, sim, de uma organização do espaço 

da cena, uma manipulação de seus elementos, uma orquestração desses elementos junto com 

os demais elementos da cena. Nesse sentindo, nós realizamos algumas pesquisas aqui, que são 

ligadas a história da iluminação cênica no Rio Grande do Norte, a relações interdisciplinares 

do ensino de tecnologia cênica no Ensino Médio e também estudamos alguns aspectos ligados 

a influência da tecnologia cênica na economia da cultura. No momento, nós estamos 

analisando um fenômeno numa cidade do interior do Rio Grande do Norte que trabalha com 

encenações regulares e o impacto que essas encenações, grandes encenações, têm sobre a 

economia local e também temos parcerias com outros centros da universidade fazendo pontes 

entre arte e ciência, como o projeto que estamos desenvolvendo, hoje, com o Centro de 

Biociências da UFRN. Mas, no âmbito do ensino, o nosso laboratório atende as disciplinas de 

graduação dos cursos de Teatro e Dança. Essas disciplinas estão passando por uma 

reformulação e a atual nomenclatura que elas têm é Figurino e Maquiagem, Cenografia I, 

Iluminação Cênica... Mas essa nomenclatura, ela vai mudar. Nós, em última reunião, 

trabalhamos com a ideia de transformar o nome da disciplina no próprio nome do laboratório. 

Então, o laboratório chama-se CENOTEC e as disciplinas passarão a se chamar: CENOTEC I, 

CENOTEC II, CENOTEC III, V, VI, até a VII.  E cada módulo do CENOTEC desse, aborda 

um desses elementos. Então, CENOTEC I, cenários, CENOTEC II, figurino, III, iluminação, 

IV, maquiagem, V, sonoplastia, VI, arquitetura e tecnologia teatral e VII, sistemas integrados 

em tecnologia cênica que é uma tendência hoje. Tá se pensando em trabalhar em redes sem 

fio, enfim, todo tipo de sistema. Então, nós estamos com a perspectiva de trabalhar com essas 

disciplinas. Sendo que, essas disciplinas, algumas são básicas nos primeiros anos de curso e 

https://www.youtube.com/watch?v=TSJq_Bi3KsI
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outras são mais voltadas para núcleos de formação específica para aqueles alunos que querem 

seguir essa área. E que curso é esse que nós atendemos?  Licenciatura em Teatro e Dança. É o 

curso de licenciatura. Portanto, o nosso foco de ensino, desloca-se da perspectiva de formar o 

profissional de cenografia e passa a pensar como é que o professor de Teatro ou o professor 

de Dança vai introduzir o conhecimento de cenografia no seu espaço de sala de aula. Nós 

sabemos que existe uma tendência cultural muito forte no espaço educacional brasileiro de 

que quando se fala em ensino de Teatro, supervalorizar aspectos como atuação, direção ou 

dramaturgia e minimizar as questões da cenografia, ou seja, os meios pelos quais a cena se 

configura. E não pensar nessa perspectiva, significa deixar de fora todo um conjunto de 

elementos significantes que, muitas vezes, o professor não aborda com os seus alunos porque 

não encontra material didático adequado ou porque na sua própria formação, enquanto 

graduando de licenciatura, ele não teve oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos. 

Então, no nosso laboratório do CENOTEC, nós recebemos alunos da licenciatura em Teatro, 

da licenciatura em Dança e, eventualmente, alunos também de Arquitetura, de Comunicação 

que têm interesse em conhecer o recorte da nossa abordagem e vêm pagar essa disciplina 

conosco. Então, com esse foco voltado para o aluno da licenciatura, nós priorizamos, não 

tanto o fazer específico, a tecné da cenografia, mas, principalmente, entender os princípios 

que norteiam a construção do trabalho cenográfico. Que princípios seriam esses? Por 

exemplo, no caso de Maquiagem e Figurino, a gente trabalha com o conceito de 

caracterização. Então, quais são os parâmetros que possibilitam o sujeito entender a 

configuração física de um personagem, a sua aparência, as suas questões de ordem étnica, 

econômica, social, geográfica... Como isso vai se transformar na constituição de uma 

fisionomia, de uma aparência, de uma informação semiótica que chega através do figurino, 

que chega através da fisionomia? Com é que o sujeito parte de um personagem lido no texto 

de teatro ou extraído de qualquer outra fonte e chega, então, a essa configuração, que é a 

configuração da caracterização. Da relação do figurino com a maquiagem. Por outro lado, a 

iluminação também, a gente dá esse mesmo recorte. Como pensar o papel da luz na cena? 

Como pensar o papel do cenário, não como elemento apenas figurativo, mas como articulação 

tempo-espaço dentro da cena. O objeto que está em cena, ele está em cena porque tem uma 

razão de ser, ele tem um fluxo, ele não está colocado ali apenas para enfeitar. Então, 

trabalhando com essa perspectiva de fazer o aluno entender os atos de conhecimento que 

estão por trás da construção do espaço da cena, a gente espera estimular nesse aluno de 

licenciatura, pensar projetos com seus alunos e também pensar projetos interdisciplinares. 

Projetos que possam dialogar com outras disciplinas da estrutura de conhecimento tanto do 

Ensino Fundamental, como do Ensino Médio. Nessa perspectiva, a gente faz algumas 
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experiências como nós recentemente fizemos no Instituto Federal Tecnológico do Rio Grande 

do Norte, onde nós montamos uma aula espetáculo para os alunos dessa instituição, 

mostrando com a participação, inclusive de alunos daqui do laboratório, mostrando como é 

que a tecnologia usada em cena pode ser transformada em linguagem da cena. E essa aula foi 

interessante porque, porque nessa aula nós trouxemos para a plateia, não só os estudantes que 

faziam teatro naquele semestre, mas também os professores de física e de outras disciplinas, 

que puderam ver como a tecnologia de cena traz, imbricada nos seus atos de operação de 

conhecimento, conteúdos da Física, da Química, da Matemática, até da Biologia. E como isso, 

muitas vezes, pode ser através do estudo da cenografia, objeto de um projeto pedagógico 

interessante, uma construção interdisciplinar. Portanto, aspectos técnicos desse fazer, haja 

vista que nós não temos especialistas, profissionais de cenografia trabalhando aqui conosco, 

nós buscamos esses profissionais que existem no mercado para fazer parceria com a gente. 

Então, é muito comum em disciplinas como Maquiagem, uma vez que a gente já tenha feito 

toda essa discussão da construção do personagem, da caracterização, da utilização do desenho 

na formulação do projeto, a gente convida, então, profissionais que atuam na região, próximo 

da gente pra nos ajudar a confeccionar isso, na parte da operacionalização técnica. Então, na 

utilização dos materiais de maquiagem ou os materiais de figurino. 

Corte para depoimento de aluno. 

ALUNO 01: Foi muito bom, assim, para a minha formação, porque como eu estudei figurino 

e maquiagem, eu pude atribuir vários processos técnicos e teóricos pra minha formação na 

Licenciatura em Dança. Então, foi muito interessante aprender coisas relacionadas a figurino, 

a maquiagem, a como maquiar, a como envelhecer uma pessoa, a como poder atribuir isso 

para a minha profissão na Dança.  

Corte para laboratório. 

SÁVIO: Aqui, nós temos um exemplo de um portfólio que é trabalhado na segunda unidade 

da disciplina Figurino e Maquiagem, que a ideia que nesse portfólio, o sujeito já faça uma 

primeira síntese do que ele quer construir como personagem. No caso aqui, é um trabalho que 

o aluno fez sobre Pin up. Então, ele já coloca aqui algumas imagens relacionadas a sua 

pesquisa iconográfica, esboços de croqui, relação que ele tá querendo pensar e também o 

trabalho que ele vem desenvolvendo de desenho, de maquiagem, a partir de fotografia do 

modelo. Então, à medida que o aluno, a partir de sua própria fisionomia, vai construindo, 

através de uma técnica que a gente extraiu de Stage Make Up de Richard Corson, o aluno vai 
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entendendo como é que ele, através da intervenção de linhas, ele altera a fisionomia, através 

da intervenção de adereços, como perucas e outros itens, ele vai alterando, então, e do item da 

cosmética, ele vai alterando a aparência e trazendo essa aparência pra próximo de uma 

caracterização  que ele tá montando, objeto de sua pesquisa. Então, o portfólio, nesse caso, é a 

segunda avaliação da disciplina de Figurino e Maquiagem. A primeira, geralmente, é uma 

prova teórica, a segunda é a apresentação do portfólio como síntese e a terceira avaliação é a 

apresentação já da mostra no final com os resultados de cada projeto individual de cada aluno. 

Cena de aluno. 

SÁVIO: A questão também da confecção cenotécnica, a elaboração de um projeto de 

iluminação através da montagem técnica disso. Nós temos profissionais que estão atuando no 

mercado e a gente usa o espaço da sala de aula para fazer essa ponte. No geral, espera-se que 

ao final de cada disciplina, o aluno tenha como objeto de aprendizado, a construção de algo 

que vai na direção de seu desejo de comunicar alguma coisa através do Teatro. Ora o aluno se 

dirige mais à questão dos seus projetos pessoais, quer fazer determinado personagem que ele 

sempre admirou e ele tende através da disciplina de maquiagem a oportunidade de construir 

essa configuração. 

ALUNA 01: Pra mim, o CENOTEC, como o laboratório dos elementos de cena, foi muito 

importante na minha graduação. Eu pude passar por algumas experiências de estar bem 

próximo de vários conteúdos que aqui na universidade a gente não tem. Então, eu vejo o 

CENOTEC como uma porta que abre um leque gigantesco para o graduando aqui na UFRN, 

principalmente no curso de Teatro, que é o meu curso, onde a gente consegue ter contato 

direto com elementos que as pessoas julgam ser apenas técnicos e através do trabalho do 

CENOTEC a gente consegue ter noção que eles são elementos fundamentais  na cena, tanto 

como o ator em si, o elemento da luz, do cenário, da iluminação em todo, maquiagem, 

figurino fazem parte de compor toda uma estética poética de cada espetáculo e a gente 

consegue vivenciar isso com muita praticidade no CENOTEC. 

SÁVIO: Na disciplina de cenografia, o aluno tem como projeto final a configuração em três 

dimensões de uma maquete demonstrativa de como ele vê a organização de um espaço de 

uma cena num determinado lugar teatral, por exemplo, essa maquete aqui, é feita para o 

anfiteatro do nosso departamento para o espetáculo Alamoa, dramaturgia de Altimar Pimentel 

e direção do professor Macários Maia. Os alunos estão fazendo essa montagem numa outra 

atividade dentro do departamento e na disciplina de cenografia, eles fizeram esse projeto. 
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Bom, aqui, então, eles já desenvolvem a ideia de dispositivos cenotécnicos que eles podem 

utilizar na cena. A organização, a disposição dos elementos na cena. O importante, a maquete 

não importa tanto o material de que ela é feita. Ela pode ser feita de material alternativo 

porque ela não tem uma preocupação em ser perene, apenas, ela é circunstancial para 

demonstrar a ideia. O importante é que esteja sempre em escala e que o sujeito tudo que vai 

colocar na maquete, possa ser realizado na realidade, na escala real. Então, a maquete, nesse 

sentido, ela nunca pode ser um fim em si mesma, senão vira curso de decoração daquelas 

festas de aniversário, aquelas maquetes todas fora de escala. Tudo tem que ser pensado em 

função do real e uma vez que eu coloco as proporções em escala, eu posso transportar isso 

para a maquete. Assim sendo, o aluno já vai tendo noção de algumas preocupações básicas 

que ele tem que ter com a organização do espaço, não só do ponto de vista visual, mas do 

ponto de vista operacional, do que pode entrar, do que pode sair, do que pode funcionar, do 

que pode não funcionar nessa proposição que ele tá fazendo para a cena. 

ALUNA 02: Então, minha experiência no CENOTEC poderia ter sido melhor, eu poderia ter 

aproveitado mais aquele ambiente. Acho que a sala deveria ser mais organizada porque tem 

muitos livros, muitas coisas, muita informação. Eu acho que de material tá bom, deveria ser 

mais organizado, o espaço pequeno deveria ser maior. Enfim, problemas de estrutura, mas eu 

gosto do ambiente, daquelas mesas grandes que Sávio dava aula de cenografia, pareciam mais 

reuniões, conversas. Então, era mais descontraído e é isso. É bom também para consulta, a 

gente pode pegar alguns livros emprestados de lá e devolver, com certeza,  é claro tem que 

devolver e dar uma lida de vez em quando. Quando não tem o que fazer aqui de tarde, vai lá 

pro CENOTEC dar uma estudada. 

SÁVIO: Aqui é uma maquete para estudo de iluminação. Nós começamos a introduzir esse 

instrumento didático nas nossas aulas de iluminação porque sentimos a necessidade de, 

primeiro, o aluno trabalhar com as propriedades básicas da linguagem da luz, utilizando um 

sistema seguro. Portanto, basicamente, nós temos aqui uma micropar de 25 watts, todo o 

sistema de cabeamento é feito por extensões comuns, um dímer ligado a uma mesa analógica. 

Então, a gente pode fazer operações de controle de luz aqui e ver já efeitos de ataque, 

contraluz, compensação sobre as maquetes e sobre qualquer outro estudo que o aluno esteja 

desenvolvendo, sem expor o aluno ao equipamento pesado, que ele precisa ter certa noção 

para manusear e isso, aqui, quando a aula é feita, já na parte prática no nosso teatro, tem um 

técnico que acompanha o manuseio deste equipamento, porque assim, nem o equipamento 

machuca o estudante, nem o estudante machuca o equipamento. Então, depois que ele começa 
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realmente a entender os princípios de utilização, a gente vai, então, ver quais são os princípios 

de manuseio dos equipamentos utilizados no teatro, os procedimentos de segurança e, então, 

na hora de executar o projeto no final de disciplina, quando eles vão apresentar os resultados 

práticos dos projetos de iluminação, eles têm um técnico de iluminação do teatro que faz toda 

a montagem e acompanha a parte elétrica junto com esse estudante. 

Corta para Sávio no teatrinho. 

SÁVIO: Bom, aqui é o teatro laboratório Jesiel Figueiredo, popularmente conhecido entre 

nós, aqui no departamento,  como o teatrinho do Deart. Nesse pequeno espaço que é dotado 

de equipamento de iluminação, nós realizamos as atividades práticas, onde aqui, sim, de fato, 

o aluno tem a oportunidade de trabalhar com alguns equipamentos de iluminação, mais 

comum, utilizados na cena brasileira. Não são equipamentos de ponta, mas são equipamentos 

que nos permitem trabalhar com uma perspectiva mais próxima do profissional. É um teatro 

pequeno, ele tem um pé direito baixo, mas até o momento tem sido o espaço que vem 

atendendo às nossas necessidades. Nós também estamos construindo nesse momento um 

teatro, esse teatro é um teatro inspirado no teatro Vila Velha de Salvador, um teatro com 

capacidade para até 800 pessoas, em formato multiuso que está em fase de conclusão que, aí 

sim, esse teatro vai atender plenamente às nossas necessidades. 

Cabine de som e luz. 

SÁVIO: Bom, aqui é um equipamento analógico, semelhante ao equipamento que tem na sala 

do laboratório. É o equipamento que permite fazer o controle da iluminação do teatro. Então, 

tudo que o aluno estudou na maquete de iluminação, ele pode aplicar perfeitamente aqui, só 

que aqui, ele está operando um equipamento de verdade e não mais uma micropar. Então, por 

aqui, a gente tem a oportunidade de fazer toda a operação e entender o processo de 

distribuição do refletor em relação às linhas e aplicar os princípios de iluminação que foram 

pesquisados nas aulas teóricas no laboratório.  

Então, é uma forma que nós encontramos de fazer um ensino de iluminação de maneira mais 

segura, tanto para o aluno como para a manutenção dos equipamentos, que em geral são 

equipamentos caros e numa instituição pública federal a gente tem muito problema de 

manutenção. 

CENOTEC 
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SÁVIO: Além das atividades de ensino voltadas para a graduação, nós também atuamos junto 

ao Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da UFRN, o PPGArc, orientando trabalhos 

a nível de mestrado, como foi o caso da recém defendida dissertação de Ronaldo Costa sobre 

uma oficina de iluminação para o ator e atualmente nós temos outras quatro monografias 

orientadas por mim aqui dentro do CENOTEC, voltadas para temas de cenografia, tecnologia 

e cena, relações entre educação e cena nessa linha de trabalho. 

ALUNO 02: A experiência que eu tive com o CENOTEC, ele atribui pra gente um caráter de 

procedimentos técnicos e onde a gente percebe que a composição cênica, ela não está centrada 

só no ator, só no trabalho de ator, no trabalho de direção. A gente começa a ampliar e ver a 

horizontalidade que a gente tem nas relações de figurino, maquiagem, cenografia, iluminação 

e todos os outros elementos que compõem a cena de forma igualitária e horizontal. 

CENOTEC 

SÁVIO: O evento que ora nós estamos participando de articulação em torno da Quadrienal de 

Praga, possibilitou uma situação inédita para nós que é mandar trabalhos de alunos de 

cenografia para uma exposição internacional, como foi o caso da Quadrienal de Praga, em 

2011. Essa experiência teve um efeito extremamente positivo, tanto sobre a autoestima de 

todos nós que participamos desse processo, porque é algo que valoriza o nosso trabalho, nesse 

planeta tão solitário que é o planeta da cenografia, como também o aluno sentir que aquilo 

que ela faz na sala de aula tem um desdobramento que vai muito além da tarefa específica da 

disciplina, mas é uma produção de conhecimento, algo que pode ter desdobramentos para o 

seu percurso formativo e que deixa um resultado concreto na própria construção da identidade 

da instituição, enquanto instituição de ensino. 

Portanto, essa foi uma breve visão sobre as atividades do CENOTEC e esperamos receber os 

colegas e parceiros, tanto do Sudeste, Sul do Brasil, como também do Norte e Nordeste, na 

construção dessa rede de ensino de cenografia, instituições voltadas para isso. Precisamos de 

publicações, precisamos de mais profissionais voltados para entendimento das especificidades 

dessa área de conhecimento. E a ideia é essa mesmo, criar links, criar parcerias, criar uma 

grande rede de ensino, estudo de cenografia nesse país. Muito obrigado! 
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MODELO DE QUESTIONÁRIO 01 APLICADO COM ESTUDANTES DA TURMA 

DE FIGURINO NO SEMESTRE 2015.2 EM 02/12/15 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Caro (a) estudante, este questionário faz parte da coleta de dados da pesquisa “O 

laboratório como sala de aula: Um estudo de caso sobre a experiência do CENOTEC na 

formação de professores de Teatro da UFRN”, desenvolvida por mim no Programa de Pós 

Graduação em Artes Cênicas – PPGArC. 

Esta pesquisa tem por objetivo discutir o impacto da criação do Laboratório de 

Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena (CENOTEC) na formação e prática de 

estudantes e professores de Teatro, formados pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

Por gentileza, peço que suas respostas sejam bastante sinceras, pois elas são de suma 

importância para a compreensão das percepções dos estudantes sobre o CENOTEC. Pode 

ficar tranquilo, pois sua identidade será totalmente preservada. Desde já, muito obrigada pela 

colaboração! 

Ana Luiza Palhano C.Silva 

 

QUESTIONÁRIO 

01- Ano de ingresso no curso: _________________ 

02- Idade: ___________________ 

03- Quais componentes curriculares já cursou no CENOTEC? Marque com um X entre 

parênteses. 

(    ) Cenografia I (ART 0209) 

(    ) Cenografia II (ART 0210) 

(    ) Arquitetura e Tecnologia Teatral (ART 0227) 

(    ) Iluminação Cênica (ART 0230) 

(    ) Figurino e Maquiagem (ART 0232) 

(    ) CENOTEC I – Cenários (ART 0192) 

(    ) CENOTEC II – Figurino (ART 0193) 

(    ) CENOTE III – Iluminação (ART 0194) 

(    ) CENOTE IV- Maquiagem (ART 0195) 

(    ) CENOTE V – Sonoplastia (ART 0196) 



173 
 
(    ) CENOTE VI – Arquitetura e Tecnologia Teatral (ART 0197) 

(    ) CENOTE VII – Sistemas Integrados em Tecnologia Cênica (ART 0198) 

(   )  Outros – Especificar:_____________________________________________________ 

 

04- Por que escolheu cursar Licenciatura em Teatro? O que lhe motivou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

05- Participa de algum grupo artístico, além das atividades regulares do curso? Se sim, em 

qual (is) linguagem (is)? (Teatro, Dança, Performance, Música...) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

06- Participa de algum projeto de extensão e/ou atividade de iniciação a docência? Qual (is)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

07-  Pretende trabalhar como professor? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

08- Na sua concepção, qual o papel do Laboratório de Elementos Cenográficos e Tecnologias 

da Cena para sua formação acadêmica e/ou artística? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

09- Na sua concepção, a estrutura física do CENOTEC satisfaz as suas necessidade como 

aluno? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10- Como avalia a didática dos professores do CENOTEC? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11- Entre as atividades que você desenvolveu nos componentes curriculares ofertados no 

CENOTEC, quais foram mais significativas? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12-  Quais pontos você destaca como positivos sobre o Laboratório? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13- Quais pontos você destaca como negativos sobre o Laboratório? Por quê? O que sugere 

como melhoria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14- Na sua concepção, o que é Cenografia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela colaboração! 
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MODELO DE QUESTIONÁRIO 02 APLICADO COM ESTUDANTES DA TURMA 

DE FIGURINO DO SEMESTRE 2015.2 NO PERÍODO DE SETEMBRO À 

NOVEMBRO DE 2016 

 

APRESENTAÇÃO 

Caro (a) estudante, este questionário faz parte da coleta de dados da pesquisa “O 

CENOTEC/UFRN: estudo sobre uma proposta de ensino de Cenografia na Licenciatura em 

Teatro”, desenvolvida por mim no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGArC. 

Esta investigação tem por objetivo discutir o impacto da criação do Laboratório de 

Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena (CENOTEC) na formação e prática de 

estudantes no curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Para tanto, estou analisando dados do componente curricular CENOTEC II-

Figurino, observado no semestre 2015.2. 

Por gentileza, peço que suas respostas sejam bastante sinceras, pois elas são de suma 

importância para a compreensão das percepções dos estudantes sobre o CENOTEC. Pode 

ficar tranquilo, pois sua identidade será totalmente preservada. Desde já, muito obrigada pela 

colaboração! 

Ana Luiza Palhano C.Silva 

 

01- Na sua opinião, o exercício etnográfico e a mostra de banners contribuíram com a sua 

formação? Por quê? Aponte aspectos positivos e negativos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

02- O que você acha sobre a proposta do CENOTEC do aluno desenvolver um portfólio 

para mostrar o seu processo de criação de figurino teatral? Você sentiu alguma dificuldade? 

Quais e por que?  
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

03- O processo de criação de um figurino para um personagem lhe deixou motivado para 

as aulas? Por que? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

04-  Qual sua opinião sobre a mostra de figurinos? Quais aspectos positivos e negativos 

para a sua formação? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

05- O que você acha que pode melhorar para o desenvolvimento do componente 

CENOTEC II – Figurino? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Muito obrigada pela colaboração! 


