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RESUMO

SÁ, Luiz Henrique da Silva e. Histórias de cenografia e design: a experiencia de 
Hélio Eichbauer. 2008. 230 f. Dissertação (Mestrado em Design) - Escola Superior de 
Desenho Industrial, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 

Partindo da obra e da experiência do cenógrafo brasileiro Helio Eichbauer, esta 
dissertação debate os possíveis conceitos e paradigmas do projeto em Cenografia atra-
vés da história, relacionando a profissão do cenógrafo com a do designer devido às 
suas características de desenvolvimento de projetos. Trata de uma experiência didá-
tica desenvolvida nos anos 1970 no Rio de Janeiro, considerada como uma época de 
ensino holístico do Design, da Cenografia e das Artes. Finalmente, estuda o caso da 
cenografia realizada para o espetáculo O rei da vela, de Oswald de Andrade, direção de 
José Celso Martinez Corrêa, em 1967, mostrando a construção de significado a partir 
de sua composição espaço-visual.

Palavras-chave: Design. Cenografia. Comunicação. Projeto. Ensino. Helio Eichbauer.



ABSTRACT

From the experience of Helio Eichbauer’s work stage design in Brazil, this study 
aims to discuss the chief points and paradigms of designing for the stage beyond the 
History, relating scenographers and designers based on their same acting in developing 
projects. This study shows an experience developed in the early 70’s, in Rio de Janeiro, 
recognized as an holistic teaching of Design, Scenography and Arts. Lastly, the author 
studies the specific case of stage design for the play O rei da vela (The candle king), 
written by Oswald de Andrade and directed by José Celso Martinez Corrêa in 1967. He 
shows the creation process of meaning by the visual and space composition.

Keywords: Design. Scenography. Communication. Project. Teaching. Helio Eichbauer.
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Apresentação

Histórias de trabalho e amizade.

Sentados na platéia do Teatro SESC-Ginástico, no Centro do Rio de Janeiro, Helio Eichbauer 
e eu olhávamos para o cenário recém montado no palco para o espetáculo Antônio e Cleópatra 

- um amor imortal, de William Shakespeare, dirigido pelo também ator Paulo José. “Hoje faz 
dois anos que trabalhamos juntos”, ele disse. “É verdade”, calmamente pensei. Tanta coisa acon-
teceu nestes últimos dois anos, minha vida havia mudado completamente. “Parece que tem 
muito mais tempo”, limitei-me a dizer entre um comentário e outro sobre a barra da cortina de 
fundo azul ou sobre o panejamento do tecido vermelho do cenário.

....

Era uma tarde de janeiro do ano de 2004. A greve havia sido longa no ano anterior, e o pe-
ríodo letivo da faculdade de Desenho Industrial da UERJ se estendeu verão adentro. Havia ido 
à Escola de Teatro da UNIRIO, após mais uma tentativa de destrancar minha matrícula e voltar 
ao curso de Cenografia no semestre que se iniciava. Andando por Botafogo, naquela tarde de 
forte calor, entrei no Espaço Unibanco de Cinema à procura de um bom filme para ver e relaxar 
e, principalmente, de um bom ar-condicionado para me refrescar. Enquanto esperava o começo 
do filme – O Pianista, de Roman Polanski –, tomava um café expresso no bar do hall do cinema e 
folheava um livro que havia acabado de comprar, Teoria do drama moderno, de Peter Szondi, em 
bela edição que a Cosac & Naify acabava de lançar. No telão do hall, Amadeus, de Milos Forman, 
ocupava meus olhos, filme cujos cenários de ópera foram projetados pelo grande cenógrafo 
tcheco Josef Svoboda, criador uma obra que eu pouco conhecia mas que, em breve, seria uma 
referência para minha vida.

Foi quando meu telefone tocou. O número era desconhecido para mim, mas eu já sabia do 
que se tratava: era Helio Eichbauer.

....

Nasci em uma família da classe média tijucana, zona norte do Rio de Janeiro. Meus pais, 
Gloria e Gilberto, são médicos que trabalham para o Estado. Meu irmão encaminhava-se para a 
carreira acadêmica em Antropologia. E eu? O que iria fazer de minha vida? Era uma decisão que 
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eu tinha que tomar neste ano de 1999. O curso de planejamento vocacional não me adiantou 
muita coisa: umas quinze carreiras, muitas completamente diferentes, seriam totalmente com-
patíveis com meus interesses “específicos”. Fazia, até então e ao longo de dois anos, um estágio 
de vocação científica no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas que acredito ter sido fundamental 
para a minha formação. Aprendi o que é a verdadeira Física, e quão importante ela é para quem 
trabalha com conceitos de forma, espaço, luz e tempo.

O Colégio Pedro II havia-me fornecido uma educação exemplar e o vestibular não se mos-
trava uma preocupação muito grande. Comecei um curso extra-curricular no colégio para re-
presentar objetos e espaços pelo desenho, visando as provas de habilidades específicas. Pois eu 
resolvera seguir minhas paixões.

O Teatro sempre foi uma grande paixão na minha infância. Ia freqüentemente assistir a pe-
ças infantis, infanto-juvenis e, posteriormente, teatro adulto, sempre acompanhado por meus 
pais ou por Mara, minha querida madrinha, grande espectadora teatral. Foi ela quem me intro-
duziu no mundo do teatro, fascinado pelas histórias, músicas, cores e formas. Foi ela quem, pela 
primeira vez, me levou ao maravilhoso Theatro Municipal do Rio de Janeiro para vermos várias 
récitas do balé O Quebra-Nozes, com música de Tchaikovsky e cenários mágicos, aos olhos de 
uma criança, do argentino José Varona.

Desde então, ir ao teatro e, principalmente, ir ao Municipal, era uma forma de descobrir 
idéias espaciais belíssimas, muitas vezes mais interessantes que o próprio texto ou a própria 
encenação apresentada.

Hoje acredito que sempre quis ser cenógrafo. Mas isso era muito vago para um jovem de 
dezessete anos... Não conhecia nenhum profissional do ramo e algo na minha cabeça dizia que 
uma faculdade de Cenografia ou de Belas Artes não seria suficiente para mim. Eu precisava criar 
coisas, formas, objetos, composições visuais. O programa da Escola de Teatro me parecia por 
demais artístico e eu não vislumbrava muita perspectiva de emprego com um diploma de cenó-
grafo. A faculdade de Arquitetura parecia uma ótima opção, mas só a idéia de ter que lidar com 
questões de encanamento e distribuição de cabos de eletricidade já me fazia desistir. Seguindo 
um conselho de meu irmão, busquei uma alternativa no Desenho Industrial.

Eu não sabia o que era Desenho Industrial e acho que só tive uma idéia mais concreta lá pe-
lo meio da faculdade. Sabia que os chamados designers criavam objetos, mas também faziam a 
comunicação visual de impressos e tudo mais. Era isso que eu gostava de fazer, a organização da 
informação visual era muito importante para mim. E fiquei sabendo também que a ESDI, como 
é chamada a Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
era uma faculdade de excelência, que se propunha a um ensino integrado e integral de Design.

Era isso, eu tinha que passar para esta escola. E, como plano B – vai que o tal “industrial” do 
nome do curso seria tão penoso quanto definir por onde passariam as tubulações de esgoto em 
um edifício – tentaria ingressar também no curso de Cenografia da Escola de Teatro da UNIRIO. 
E assim o fiz.

Assumi o curso de Desenho Industrial como minha escolha principal. Primeiramente, por 
se tratar de um curso seriado, no mesmo esquema de cursos obrigatórios, anuais e seqüenciais 
que eu já estava acostumado. Ou seja, ou eu fazia todas as disciplinas, ou fazia todas as discipli-
nas. Não havia escolha se eu não quisesse atrapalhar minha vida no ano seguinte. Além disso, 
esta estrutura de curso pareceu-me mais focada e objetiva: se esta seqüência era tão importan-

[apresentação] Histórias de trabalho e amizade.
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te, era porque um conhecimento estava totalmente planejado para ir se construindo em minha 
cabeça. Doce ilusão. Por último, e não menos importante, a idéia de ter um filho estudando 
Desenho Industrial em uma escola de excelência era mais reconfortante para meus pais do que 
a de um filho estudando Cenografia numa escola de Teatro.

– Oceanografia, é isso? Que legal! – diziam todos depois de eu responder o que, afinal, eu 
estava fazendo de minha vida...

A vida não foi fácil neste primeiro ano de faculdades. Mas também foi muito divertida! A 
ESDI me ocupava as manhãs e tardes com seu curso básico introdutório nas questões de cor, for-
ma e estrutura, além das oficinas de materiais. As noites eram ocupadas pelos cursos da UNIRIO. 
E as madrugadas... bem, era neste horário que eu fazia meus trabalhos e reservava-me ao direi-
to de dormir um pouco. É uma loucura estudar em duas faculdades ao mesmo tempo, hoje eu 
sei, mas não deixo de recomendar a quem assim o quer.

Enquanto a ESDI me mostrava “o caminho para ser um bom designer”, a UNIRIO me ofere-
cia dezenas de matérias dentre as quais, a cada semestre, eu tinha que optar por algumas que 
melhor compusessem minha grade de horários. Acredito que se minha grade tivesse sido mon-
tada comme il faut na UNIRIO, meu aproveitamento teria sido melhor. Mas era impossível: se 
dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, o mesmo corpo também não poderia 
estar em dois espaços diferentes ao mesmo tempo, por mais gordinho que este corpo estivesse 
e por mais flexíveis que sejam os conceitos de espaço e tempo. Assim sendo, tive que formar 
horários que juntavam disciplinas que em nada ou pouco se complementavam.

Entrei em uma ESDI em mudanças. Freddy Van Camp havia acabado de ser eleito diretor e 
Gabriel Patrocínio, professor de Fotografia, seu vice. A escola começava um período de abertura 
a intercâmbios com escolas da Alemanha e Estados Unidos. A Academia de Ciências tentava, 
judicialmente, tirar o terreno que, havia quase 40 anos, era ocupado pela faculdade. Um proje-
to, até hoje no papel, estava sendo criado para uma teórica melhor ocupação daquele grande 
espaço no Centro da cidade. Professores, como Leonardo Visconti e Zuenir Ventura, que durante 
muitos anos estiveram em uma briga judicial com a UERJ, voltavam – ou deveriam ter volta-
do – a ocupar seus postos. A discussão sobre a regulamentação da profissão era ponto funda-
mental em qualquer reunião ou palestra proferida na escola. E nós, calouros, mantínhamo-nos 
ocupados em dividir nossos horários entre aulas de Metodologia Visual, oficina de carpintaria e 
Meios de Representação, dentre várias que muito nos exigiam e outras que apenas virtualmente 
existiam.

Chegava na UNIRIO como um estranho. Tinha minhas cinco amigas, que comigo entraram, 
e só. Não conhecia mais ninguém, não sabia quem era o diretor e nem o que ele fazia, mal co-
nhecia os professores. Mas, de certo modo, era muito bom. Recuperava alguns momentos de 
sono no jardim, esperando o começo de uma aula de Artes Plásticas ou sobre a dramaturgia de 
Nelson Rodrigues. Libertava minha mente em trabalhos onde conceito e resultado final eram 
importantes, mas sem a rigidez formal e o apuro nos detalhes que a ESDI me exigia. Era introdu-
zido, junto a alunos de interpretação e teoria, ao mundo, história e conceitos do teatro e estética 
teatral. E, como aquele era meu plano B, não dava a mínima para os professores visivelmente 
despreparados.

A “descoberta” da fotografia foi um fator muito importante para mim neste período. As 
aulas do professor Gabriel, ou Gabrielzinho, como era chamado, eram muito abertas e livres 
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e, apesar de algumas aulas sobre teoria e técnica, aprendia-se, mesmo, fazendo os trabalhos 
mandados. Em dupla com minha querida amiga Fernanda, companheira de Pedro II e ESDI, edu-
camos juntos nosso olhar. Foi quando aprendemos composição e luz; foi quando começamos a 
saber apreciar uma bela e significativa imagem.

Tornei-me monitor do curso de Fotografia anos depois. Amava a parceria que tinha com 
Gabrielzinho, parceria esta que durou dois anos. Passei a fotografar o tempo todo. Tornei-me 
fotógrafo de peças teatrais. Conheci um belíssimo processo fotográfico, a daguerreotipia, atra-
vés de um curso do fotógrafo Francisco Moreira da Costa, no qual fui aluno junto com Gabriel, 
e me apaixonei por este tão antigo e tão mágico processo de criação de imagens tão perfeitas. 
Desenvolvi minha monografia de final de curso em cima do tema, tratando das modificações da 
visualidade no advento da daguerreotipia e fazendo uma pequena comparação com as mudan-
ças que eu vivi e ainda vivo com a tomada da imagem virtual, digital. 

Alguns podem se perguntar, e eu mesmo me perguntei várias vezes, por que uma pessoa 
que estudou daguerreotipia se propôs a estudar “cenografia e design”. Por que não?, respondo 
eu. Para quem tem múltiplos interesses, para quem tinha mais de quinze boas possibilidades 
de carreira, para quem teve sua primeira experiência profissional num instituto de pesquisa em 
Física e  trabalha agora, feliz, com Teatro, isto não representou nenhum problema maior. Fora 
isso, fotografia e cenografia têm muito mais coisas em comum além do sufixo grafia. São lin-
guagens de comunicação visual que trabalharam e trabalham muitas vezes juntas. Daguerre, o 
mestre criador da fotografia, da daguerreotipia, era um homem do espetáculo. Era um homem, 
eu posso dizer, do Teatro.

Acredito que só fui me preocupar em pensar o que é Design quando conheci e fui aluno 
do casal Silvia Steinberg e Pedro Luiz Pereira de Souza, a Silvinha e o Pedrão, respectivamente 
no segundo e no terceiro anos de faculdade. Silvia, como professora, representou um certo kar-
ma na minha vida. Durante suas aulas de Análise gráfica eu ficava completamente perdido em 
suas vagas explicações e propostas de trabalho. Sua presença já era motivo de irritação para 
mim. Entretanto, sempre me esforcei para fazer alguma coisa que eu achasse possível de ser 
feita dentro de tão complicadas sugestões. Silvia só conquistou meu coração dois anos depois, 
quando foi professora de projeto para minha turma de quarto ano. Um curso de projeto total-
mente falido, de onde nenhum resultado concreto saiu. Mas tudo que sei sobre uma abordagem 
projetual séria começou neste ano. De uma maneira única, Silvia conseguiu passar para mim a 
importância do projeto, e seu lugar como ponto definidor da atividade de design. 

Pedrão, apesar de ter sido meu professor de projeto, melhor falou comigo e, de certo modo, 
pôs minha cabeça em ordem através de seu livro, o clássico ESDI: biografia de uma idéia. Li este 
livro durante meu terceiro ano, como bibliografia para um trabalho do curso Design e sociedade, 
do professor Lauro Cavalcanti. Este livro me mostrou o princípio de diversos problemas graves, 
estruturais, que eu agora observava na escola como aluno e, ao mesmo tempo, me trouxe a 
noção de como era importante a inclusão de certos cursos, básicos em uma escola de Design, na 
grade de uma escola de Cenografia.

Foi neste período que eu comecei a perceber que, como designer – e, é claro, como um es-
tudante curioso de culturas clássicas e contemporâneas, fator indispensável para um mundo da 
informação e cosmopolita – eu poderia, muito bem, projetar cenários para peças de teatro, sem 
ter que passar por uma outra formação em Teatro.

[apresentação] Histórias de trabalho e amizade.
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É claro que este tipo de percepção veio acompanhada de outros fatores. No começo do 
meu terceiro ano de ESDI, com matrícula trancada na Escola de Teatro, comecei a trabalhar em 
projetos de Cenografia. Iuri, amigo e parceiro de turma, chamou-me para estagiar, junto a ele, 
no escritório de seu pai, Oswaldo Lioi, arquiteto e cenógrafo. Lioi estava com dois grandes pro-
jetos de transformação de cenários construídos do Theatro Municipal para cenários itinerantes; 
ou seja, complicadas construções em marcenaria para uma ópera – La Cenerentola, de Rossini – e 
para um balé – Don Quixote, de Ludwig Minkus – projetadas por aquele mesmo cenógrafo José 
Varona, dos antigos Quebra Nozes, deveriam virar telões, bambolinas, pernas e rompimentos 
pintados em pano e práticos para viagens. Por questões políticas, como muitas vezes acontece, 
os projetos nunca foram executados.

Neste mesmo momento, o professor da ESDI, artista plástico e amigo Amador Perez toma 
conhecimento de minha vida acadêmica dupla e, bebendo uma caipirinha em algum bar da Lapa, 
depois da aula, me conta de sua experiência e amizade com Helio Eichbauer. Helio Eichbauer... 
já tinha ouvido este nome tantas vezes na UNIRIO, mas não sabia que muitos daqueles belís-
simos cenários que eu havia visto até então eram projetos dele. Amador me contou histórias 
sobre Helio, falou-me de sua genialidade, de seu comprometimento com o trabalho. Falou-me 
que fora aluno de Helio na década de 1970, na Escola de Belas Artes e na Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage. Enfim, juntos precisávamos organizar uma palestra de Helio na ESDI. E assim o 
fizemos.

Foi quando, em 2002, vi Helio Eichbauer pela primeira vez, sem jamais imaginar no que 
viria pela frente. Lembro-me perfeitamente que, ao chegar em sala de aula, cerca de oito e meia 
de uma manhã nublada de quinta-feira, Helio já estava lá, conversando com Amador. Vestido 
inteiramente de azul claro, com seus cabelos loiros, cacheados, olhos verdes. Certamente muito 
mais jovem do que eu esperava e do que era esperável para um Mestre da cenografia brasileira. 
Amador nos apresentou, pois já havia falado de mim para ele, nos cumprimentamos e eu, muito 
tímido, limitei-me a escutar suas histórias e a tentar imaginar o que havia naquelas pastas e 
caixas tão bem embaladas que ele trazia.

A sala de aula ficou cheia. Alunos de outras turmas apareciam para ouvi-lo falar. Professores 
tomavam lugar à frente. Sua fala seria sobre as Metamorfoses de Ovídio e sobre os labirintos 
do mundo antigo. O tema – “o Confronto da autoridade paterna, através do mito de Faetonte, 
Minus, Teseu e Ariadne” – era impensável para qualquer um de nós, acostumados que estáva-
mos com a tradicional e de pouco conteúdo apresentação de portifólio de designers. Eu, monitor 

de fotografia, registrava tudo com a câmera 
digital recém comprada pela escola, enquanto 
ouvia atentamente os ensinamentos de Helio, 
preparados com minúcia e dedicação. Ao fi-
nal da fala, uma pequena mostra de projetos 
seus realizados e um que estava em processo. 
Maravilha! Se tomados como objetos únicos, 
fora de seu ambiente projetual, verdadeiras 
obras de arte!

Amador e Helio foram almoçar juntos 
neste dia. Um pouco antes, presenteei Helio 

img. 001: Helio Eichbauer em sua palestra na ESDI, ao 
lado de Amador Perez (Rio de Janeiro, 2002).
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com duas revistas Folhetim em que havia trabalhado como pesquisador iconográfico. Soube 
que, durante este almoço, Amador mais uma vez falou de mim como um possível assistente 
para Helio. Amador nos conhecia bem, e tinha certeza que a parceria funcionaria. Fiquei com 
o número de telefone de Helio mas, por algum tempo, não me atrevi a ligar. Dera o meu a ele 
também, avisando de meu interesse e total disponibilidade. E, durante os meses subseqüentes, 
tratei de intensificar meu contato com o mundo teatral. 

Trabalhava, desde o ano anterior, em parceira com um grupo de teatro profissional, o 
Teatro do Pequeno Gesto, dirigido por Antonio Guedes e Fátima Saadi. Foi um amigo de ESDI, 
Bruno Cruz, que, sabendo de meu interesse por teatro e sabendo da necessidade de Fátima e 
Antonio por mais um designer, me indicou para o trabalho na Revista Folhetim, uma publicação 
especializada em artigos sobre Teatro e focada na produção contemporânea do Teatro brasileiro. 
Pouco tempo depois, substituí Bruno e tornei-me o designer da companhia, produzindo o mate-
rial gráfico de seus espetáculos. Nossa parceria, e amizade, dura até os dias de hoje.

Resolvi voltar para a Escola de Teatro. E então encontrei Lídia Kosovski, conhecida cenógra-
fa e professora da disciplina Cenografia I, um curso teórico e de embasamento histórico sobre 
este importante elemento da cena. Com Lídia tive boas conversas sobre a profissão e sobre mi-
nha dualidade acadêmica. Como trabalho final de seu curso, eu deveria fazer um estudo do tra-
balho de Helio Eichbauer. Desculpa preparada, celular na mão: da varanda da cantina, telefonei 
para ele. Não poderia me atender, pois iria viajar. Bem mais tarde soube da desculpa criada para 
não me explicar certos problemas de saúde. Bem mais tarde eu fui perceber que não deveria ter 
tentado chatear Helio por um trabalhinho de faculdade.

Durante o final do ano de 2002 tentei fazer os dois cursos de forma digna. Em 2003, a 
ESDI voltou a ser motivo de dedicação exclusiva. Preparava meu portifólio visando uma vaga no 
programa de intercâmbio para o ano seguinte. Fazia vários trabalhos como designer freelancer, 
principalmente para espetáculos teatrais. Participava de muitas atividades extra-curriculares 
e fui aluno da primeira turma do curso de novas mídias ministrado pelo famoso designer Gui 
Bonsiepe. E, durante todo este tempo, volta e meia tentava encontrar com Helio, fosse visitan-
do-o em alguma montagem de cenário, fosse indo assistir a alguma de suas peças.

Fui aprovado para o intercâmbio em Paris, para o ano seguinte. Juntava dinheiro para a 
viagem e, por algum momento, pensei em desistir da Cenografia. Lauro Cavalcanti me convidou 
para ser seu estagiário no projeto de uma grande exposição no Paço Imperial, que, imediata-
mente, eu aceitei.

No meio de todas estas mudanças em minha vida, encontro Amador Perez na ESDI, que me 
confidencia: “Estive com Helio, um dia destes. Ele está com um grande projeto para o Theatro 
Municipal e, finalmente, vai te chamar. Parabéns!” Meu coração acelerou. Caramba! O que eu 
faria agora? Viagem marcada para agosto, estágio aceito para dentro de algumas semanas. E, 
ainda por cima, precisava reabrir minha matrícula na UNIRIO, ou perderia minha vaga na fa-
culdade. Não fui nem seria maluco de perder a oportunidade de trabalhar com Helio Eichbauer. 
Tratei logo de reabrir minha matrícula e voltar a pensar em ser um designer cenógrafo. 

....
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Foi quando, em uma tarde de janeiro do ano de 2004, meu telefone tocou. O número era 
desconhecido para mim, mas eu já sabia do que se tratava: era Helio Eichbauer quem me ligava.

....

Marcamos uma reunião para a manhã do sábado seguinte, em sua casa, numa rua tranqüi-
la do bairro do Jardim Botânico. Conversamos muito, falamos sobre a vida, sobre a ESDI, sobre a 
UNIRIO, sobre Amador… Finalmente, falamos sobre o trabalho. Tratava-se de uma montagem de 
A flauta mágica, de Mozart, obra maravilhosa que teria direção cênica de Moacyr Góes, diretor 
amigo de Helio, e regência do maestro Silvio Barbato. A flauta era, vim a saber, importantíssima 
para Helio, uma obra de sua formação e muito trabalhada por ele com seus alunos, na década 
de 1970.

Agradeci muito a Lauro Cavalcanti e pedi desculpas por ter de recusar uma proposta depois 
de tê-la aceita. Mas, com sinceridade, expliquei a situação e quão importante era, para mim, 
aquela oportunidade. Fechava uma porta sem saber o que viria pela frente. Lauro, muito com-
preensivo, entendeu o que se passava e fez questão de deixar aquela mesma porta entreaberta.

....

Na platéia do Teatro SESC-Ginástico, Helio me confidencia: naquele verão de 2004, naquele 
primeiro momento em que nos reunimos e comecei a ajudá-lo na produção da ópera, ele havia 
acabado de perder sua mãe. Fosse qualquer outro trabalho, ele teria abandonado na mesma 
hora; mas A flauta mágica não. Uma obra realmente mágica, como esta, não poderia ser aban-
donada. Ainda bem que não…

Nunca esclareci este fato com Helio, mas acho que fui chamado para ajudá-lo por conta de 
sua debilidade com a tristeza da partida de sua mãe. Ter alguém trabalhando ao lado dele, al-
guém para fazer o que ele mandasse, certamente o tiraria de tristes pensamentos e o focaria no 
trabalho. Helio – com toda minha certeza eu escrevo isto – não precisava de minha ajuda para 
aquele trabalho. Entretanto, acredito que, durante o processo, minha ajuda fez-se necessária. E 
fizemos, sim, um belíssimo projeto.

....

Minha primeira função foi simples: passar a limpo uma planta-baixa. Na verdade, retraçar 
a nanquim as linhas já traçadas por ele a grafite. Apesar da simplicidade, este foi um trabalho 
que fiz com a maior felicidade e afinco possíveis. Passei algumas tardes defronte àquela pran-
cheta, armada especialmente para mim na sala do computador. À minha frente, um grande es-
pelho que cobria toda a parede me mostrava na solidão daquele espaço, traçando linhas que 
organizariam um espaço sagrado, no maior palco do Rio de Janeiro.

Desde o começo, tratei Helio como um mestre. Um Mestre. Pois era assim que o sentia e 
que ainda o sinto. Helio Eichbauer nunca foi meu chefe. Por diversas vezes, ele me apresentou 
como “parceiro e colaborador”. Sempre fico muito lisonjeado com estes créditos, mas ainda as-
sumo-o como um Mestre, pois sei que ele me assumiu como aprendiz. Helio não precisava de 
mim para fazer o que fazia, mas precisava de mim, eu penso, para mostrar-me o que fazia e ensi-
nar-me. E eu precisava dele para aprender.

Nunca neguei nenhum pedido de Helio (pelo menos, acho que nunca neguei; se assim o 
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fiz, não era de minha inten-
ção). Mesmo que fosse para 
fazer a mesma coisa duas ve-
zes, uma em sua casa, outra 
na minha. Sim, pois foi isso o 
que aconteceu neste primei-
ro projeto que acompanhei. 
Sabedor das possibilidades 
digitais, um belo telão figura-
tivo para A flauta mágica que, 
normalmente, seria feito em 
corte-e-colagem, foi feito 
virtualmente. Apresentei a 
Helio praticidades que, até 
então, ele desconhecia e que 
o encantaram. Terminado o 
telão, compus todo o proje-
to digitalmente, em grandes 
painéis belamente impressos. 
Todo este trabalho foi feito 
duas vezes. Primeiramente 
em sua casa que, por não dis-
por dos programas gráficos 
necessários, resumia-me a 
fazer complicados e trabalhosos rascunhos em sua frente. Rascunhos estes que, então, eram 
refeitos por mim no meu computador, ao chegar em casa.

Foi um trabalho insano, mas foi insanamente maravilhoso. Sabia que aquilo era necessário, 
afinal eu ainda era um total desconhecido. Helio não sabia de meu trabalho e de minha compe-
tência (ou a falta dela). Eu precisava mostrar a ele – que nunca havia tido um assistente que o 
acompanhasse na fase de projeto – que podia fazer um trabalho bonito e sério. 

Estudar na Escola de Teatro já não fazia mais sentido para mim. Trabalhava e tinha aulas 
com o maior mestre vivo da cenografia brasileira; a ESDI me mandaria, em seis meses, para 
Paris; por que continuar na UNIRIO? A escola, inclusive, não estava me trazendo muita felicida-
de: professores que só discutiam política universitária e chegavam atrasados, faltavam… Nada 
daquilo correspondia ao que Helio estava me ensinando e que eu tomei como verdadeira beleza 
do métier, passível de ser vivida, como me provava o Mestre. As práticas de montagem que vi 
na faculdade traziam-me idéias totalmente retrógradas sobre Teatro, como se aqueles jovens 
estivessem ali descobrindo a pólvora ou inventando a roda. Os alunos, salvo poucas e ótimas 
exceções, não conheciam Teatro, não freqüentavam nem assistiam às produções. As discussões 
sem fim sobre os conceitos artísticos dos trabalhos dos alunos por aí paravam: eu não via um 
projeto que ultrapassasse o conceito e entrasse fundo e seriamente no processo projetual. Em 
compensação, o que aquele profissional de 60 e poucos anos fazia era (e é) mais moderno e 
questionador que qualquer projeto de jovens futuros cenógrafos da Escola de Teatro.

imgs. 002 e 003: projeto digital e realização do telão de boca-de-cena para A 
flauta mágica, de W. A. Mozart, direção de Moacyr Góes (Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro, 2004).
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Desisti: parei de trancar disciplina, trancar matrícula. Simplesmente, larguei a escola. 
Faltava pouquíssimo para terminar meu curso de Desenho Industrial e lá, pelo menos, os pro-
jetos eram vistos como projetos e os conceitos não eram inquestionáveis como aqueles dos jo-
vens futuros cenógrafos. Minha escola de Teatro passava a se chamar Helio Eichbauer.

Terminamos o projeto de A flauta mágica com muito sucesso e casa lotada. Com o fim do 
trabalho, colei em Helio e tomei para mim a função de assistente fixo dele. Isto nunca foi discu-
tido, nem nunca perguntei a ele, tampouco fui recusado. Logo depois, estava participando do 
projeto de cenografia do mais novo show de Caetano Veloso, A foreign sound. E sempre, quero 
deixar claro, sendo pago pelo meu trabalho. (Sou contra a prestação de serviços sem pagamen-
to, mas confesso que, naquele momento, dinheiro era o que menos me importava.)

....

Paris, 30 de outubro de 2004

Querido Helio,

Após mais de dois meses nesta cidade, consegui me concentrar para lhe 
escrever. Engraçado, pois penso em fazer isso todos os dias, mas acho que o do-
mínio das letras não me pertence e escrever é um esforço não habitual.

Os franceses praticam muito o ato de escrever. Enquanto eu tento tradu-
zir visualmente o que penso, eles pensam e discutem ao extremo para, então, 
escrever e, no fim, desenhar. É uma maneira bem diferente de fazer design, me 
incomoda um pouco.

A escola onde estudo – École Nationale Supérieure de Création Industrielle 
ENSCI – é incrível. Trata-se de uma grande escola do governo francês, com todo 
o maquinário necessário, totalmente disponível para os alunos sete dias por se-
mana, vinte e quatro horas por dia. Tudo funcionando perfeitamente. Os alu-
nos têm liberdade para usar o que for preciso a qualquer hora.

Minhas atividades começaram no dia 1o de setembro, mas as aulas mes-
mo só começaram em 1o de outubro. [...]

Estou fazendo um projeto no ateliê de design digital, cujo tema é uma ins-
talação cenográfica real, usando os meios digitais. Os temas dos projetos são 
bem vagos e amplos, na maioria das vezes. O que eles mais buscam é conceito, 
e acho que deixam a desejar freqüentemente no resultado final. Enfim, estou 
trabalhando com uma aluna francesa num espaço de exposição de filmes de 
cinema. Espero que o resultado seja interessante, eu estou gostando, pelo me-
nos. [...]

Está sendo uma experiência muito boa para mim, muito importan-
te. Aprender coisas novas, novos pontos de vista. Viver na Europa, poder viver 
tranqüilo, sem o estresse do dia-a-dia do Rio de Janeiro percebendo mais e mais 
como tem coisa errada aí. Viver sozinho, coisa que nunca havia experimenta-
do, tendo que cuidar de mim mesmo, dos aspectos práticos aos psicológicos. 
Conhecendo muitas pessoas novas, interessantes, diferentes.
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Tenho pensado muito no meu futuro. Primeiro, porque estou percebendo 
que o tempo está passando rápido, logo chegará março e terei que voltar para o 
Brasil. Queria muito continuar mais tempo aqui e sei que estes quase sete meses 
serão apenas um “gostinho” para me fazer ter forças e vontade de lutar para 
voltar para cá. Preciso retornar ao Brasil para terminar meu projeto final, apre-
sentá-lo na ESDI e me formar lá pelo meio do ano que vem. A vida aqui é muito 
cara e estou vivendo um sonho bancado com muito esforço dos meus pais. Sei 
que, da próxima vez, tenho que vir com minhas próprias pernas.

Pensar no futuro é muito complicado. Ao mesmo tempo em que sonho 
com a possibilidade de continuar estudando da Europa, queria muito me for-
mar e continuar trabalhando contigo, se você quiser. Estes primeiros seis meses 
de 2004 em que estivemos juntos foram uma referência para tudo o que faço 
agora. Aprendi muito com você, Helio, e sei que quero continuar aprendendo e 
te ajudando.

Tenho curiosidade em saber como andam seus projetos, as coisas por aí. Se 
tiver algum tempo de me escrever, ficaria muito feliz. [...]
Espero que esteja tudo bem contigo, Helio. Não há um dia que não me dê von-
tade de conversar com você, falar das coisas que estão acontecendo, ouvir. 

Lembranças para Dedé. Um abraço,
     Luiz Henrique

....

Escrevi esta carta pouco mais de dois meses depois que cheguei em Paris para estudar. 
Interrompera meu projeto final do curso de Design para embarcar em novos projetos e novas 
experiências, bem diferentes das que, até então, eu vivera. Relendo-a, consigo ter noção exata 
do que se passava em minha cabeça naquele momento. E, fazendo a história de mim mesmo, 
confirmo quanto estava fascinado por tudo o que aprendi em um semestre de trabalho com 
Helio Eichbauer.

....

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2005

Caro Luiz Henrique,

Recebi sua carta e estou em falta; deveria ter respondido há mais tempo: 
muito trabalho e viagens me impediram. Há um ano que começamos a traba-
lhar na Flauta Mágica. Como o tempo passa! Sua longa carta muito me alegrou 
e fiquei orgulhoso: bom aluno e inteligente, a vida será pródiga. Quando fui 
para a Europa estudar, tinha a mesma idade sua e, claro, era um outro tempo, 
os grandes gênios do século XX que sobreviveram à 2a Grande Guerra estavam 
vivos e atuando. Tive o privilégio de conhecer alguns e beber daquela fonte. O 
mundo atual é desumano e acelerado, o dinheiro comanda, retórica em torno 
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do nada, poucas realizações realmente importantes a não ser a preservação do 
patrimônio histórico, também efêmero. Esquecemos que o planeta tem o co-
ração de fogo e que a atmosfera é muito frágil. […] Seus estudos devem estar 
avançados nesta bela cidade, com tanta arte […].

Aqui, muitas novidades e você, quando regressar, participará das mesmas:
Criei os cenários (desenhos/maquete/plantas) para a estréia da tempora-

da lírica do Theatro Municipal do Rio: a ópera Macbeth, de Verdi. Direção de 
Sergio Britto e regência de Barbato. Ficou muito bom (cenário abstrato, cinzas 
e preto, texturas, duas rampas). Estréia em abril 27 e você já está integrado à 
equipe. Afinal, você tem livre acesso à casa de ópera...

Em seguida, final de maio, estréia o balé lindo de Tchaikovsky, A bela ador-
mecida, também com cenários meus. Você faz falta na elaboração das imagens. 
Recortei tudo; método antigo, medieval, pré-computação. É difícil o balé ro-
mântico e a coreografia é cheia do virtuosismo de Marius Petipa (Rússia-1890). 
É belo e difícil [o cenário]: a floresta cresce! São muitos panos e tenho que en-
frentar a CTP [Central Técnica de Produções] em Inhaúma. Acho que você che-
gará a tempo de participar desse trabalho. Assim espero.

A novidade é que farei a iluminação da ópera: luz branca (pas de couleur), 
projeções de galhos e grande fogueira.

Em teatro de prosa, tenho Antônio e Cleópatra, de Shakespeare, com dire-
ção de Paulo José (espaço cênico - arquitetura cênica).

Talvez shows de música (Tom Jobim), exposição em Chicago, New York, 
Londres e Lisboa.

Enfim, 2005 parece promissor. O novo diretor artístico do Theatro 
Municipal, Eduardo Alvarez, cantou na Alemanha muitas vezes em cenários de 
Josef Svoboda, meu saudoso mestre.

Remontei O escravo, de Carlos Gomes, em Campinas, com grande elenco. 
Foi maravilhoso! Grande sucesso. Cenário romântico, inspirado em Rugendas, 
belamente pintado em 1999.

Então, estas são as novidades. Desde já estou contando com sua partici-
pação. Caetano me disse que o cenário ficou lindo no Théâtre du Chatelet, onde 
estrearam os Ballets Russes de Diaghilev (teatro de grande tradição). O Pará [ce-
notécnico e pintor de arte] restaurou os panos e foram expostos em New York, 
Paris, Barcelona etc. Ele [Caetano Veloso] gosta muito da grade de palavras.

Peço perdão por falar demais em mim. Muitas felicidades, bons estudos e 
saudades do amigo

Helio Eichbauer (Dedé manda lembranças).

....

A idéia de estar na Europa, morando sozinho, estudando, conhecendo mil coisas e pessoas 
me era fascinante e pensar que em alguns meses aquilo acabaria era muito penoso para mim. 
Mas não tinha condições de me sustentar por mais tempo em Paris e largar anos de estudo para 
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ser garçom na Europa não estava, definitivamente, nos meus planos. 
Segui meu curto caminho, pleno de joie de vivre, na capital francesa. Matriculei-me e fre-

qüentei diversos cursos na ENSCI, além do projeto principal, que em nada tinha a ver com meu 
interrompido projeto final da ESDI. Trabalhei, com muito sucesso, acredito, na cenografia1 inte-
rativa de uma exposição sobre um diretor de cinema, que rendeu a mim e a Julia, minha parceira, 
muitos elogios.

Mesmo tendo aproveitado muito meu curso, a vida social que tive me foi mais importante. 
As pessoas do mundo inteiro que conheci, os lugares que visitei, as viagens que fiz, as peças e 
filmes a que assisti, as paixões que vivi, tudo isso trouxe-me muito mais conhecimento e experi-
ência que qualquer escola do mundo me traria.

Apesar da tristeza de ter de voltar para o Brasil, para a vida insegura e plena de limitações 
da cidade do Rio de Janeiro, eu queria, mais que tudo – mais até mesmo do que me formar desig-
ner – voltar a ser assistente do cenógrafo Helio Eichbauer. Era a oportunidade de uma formação 
única, que não encontraria em nenhum outro lugar do mundo.

Cheguei a tempo da montagem de Macbeth no palco do Municipal e de ajudar no projeto 
de A bela adormecida. Depois de finalizados estes dois projetos, Helio, que há muito tempo vivia 
recluso, começou a ser convidado para dar uma série de palestras, depoimentos, entrevistas 
sobre sua carreira. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO – o convidou para 
ser tema do primeiro número de uma nova publicação, Chronos, uma revista de cultura onde 
cada edição seria focada em uma personalidade de uma determinada carreira profissional.

Acredito que fui fundamental para este novo processo: aos poucos, comecei a digitalizar 
partes de seu monumental acervo para que ele pudesse mostrar enquanto desse as tais pales-
tras, entrevistas. Tudo foi se tornando mais sério devido à revista Chronos, e assim tomamos 
gosto pela coisa. Helio me confidenciou a vontade de publicar um livro, ou montar uma expo-
sição, mostrando o registro de sua grande carreira, o que, logicamente, sempre incentivei. Um 
acervo tão belo e tão grande não poderia ficar escondido, guardado. As palestras, entrevistas e a 
revista foram um bom começo neste processo.

Fechando este processo, então, mais uma novidade ao fim do ano: a produtora da ópera 
Macbeth, Dadá Maia, que, sabedora da vontade de Helio, entrara com um pedido de patrocí-
nio aos Correios com um projeto de exposição, teve sua proposta aprovada. Em 2006, faríamos 
uma grande exposição comemorativa de 40 anos de carreira de Helio. Comecei, então, a com-
plementar o trabalho que já estava fazendo.

Com todo aquele material disponível, ao meu alcance, vislumbrei uma ótima oportunida-
de de aprofundar ainda mais meus conhecimentos em cenografia. O trabalho de assistência era 
maravilhoso, aprendia muito da prática e teoria da profissão, mas algo em mim dizia que falta-
va-me uma formação mais completa. De algum modo, deixar a Escola de Teatro tirou-me a idéia 
que devia entrar mais a fundo, academicamente, no mundo da Cenografia. A ESDI acabara de 
inaugurar seu curso de Mestrado e, em breve, o segundo processo de seleção seria aberto.

Decidi que entraria com um projeto de dissertação para este processo de seleção, projeto 
que foi o embrião do presente trabalho. Queria voltar à ESDI – uma casa que, apesar das inúme-

1 O grifo da palavra cenografia é para sinalizar o uso desta terminologia, principalmente pelos franceses, para desig-
nar o conceito e organização espacial de uma exposição; este assunto será tratado no decorrer desta dissertação.
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ras brigas, eu amo e respeito – pela facilidade de já conhecer os professores, as cabeças e idéias. 
Procurei o único professor com quem me sentia confortável para apresentar minha idéia, 

ganhar opiniões e pedir orientação oficial: Lauro Cavalcanti. Na realidade, todas estas idéias fo-
ram se formando e se estruturaram quando, ao acaso, encontrei Lauro no boulevard da escola. 
Falei rapidamente sobre o que estava pensando e, mesmo sem muita informação mais concreta, 
ele aceitou. 

Da mesma forma que os acontecimentos, as idéias se encaminharam. Queria escrever uma 
dissertação sobre Helio Eichbauer. Queria apresentar ao mundo, de forma acadêmica, seu tra-
balho. Mas não de uma forma verborrágica, baseada apenas em textos dramáticos e teorias do 
teatro: por este motivo, não escolhi concorrer ao mestrado em uma faculdade de Teatro. Queria, 
enfim, mostrar a Cenografia como projeto, e como uma forma de Design. Era assim que, depois 
destes anos de experiência, eu finalmente enxergava. O projeto envolvido em cenografia era 
similar ao projeto em Design. Um cenógrafo era também um designer. Helio Eichbauer, além de 
um grande artista, também era um designer – do espaço, do drama, da informação teatral.

Lauro Cavalcanti, arquiteto, historiador, professor em uma escola de Design, saberia muito 
bem me conduzir e me dar todo apoio que eu precisasse para tratar de uma profissão tão pró-
xima ao Design, assim como é a Arquitetura, sem ter nenhum tipo de preconceito à idéia. Sabia, 
também, que o artista Helio Eichbauer fora um dos criadores do movimento Tropicalista; Lauro 
me traria o background necessário para uma pesquisa mais profunda dos momentos históricos 
de cada fase do trabalho de Helio. 

Obviamente, não deixei de trabalhar com Helio para fazer meu mestrado: isto seria uma 
contradição. O trabalho da exposição se estendeu por mais de oito meses. Durante este perí-
odo, criei um extenso banco de dados digital com todo o acervo do cenógrafo, trabalho este 
que foi amplamente usado para a exposição e um grande passo para a presente dissertação. 
Digitalizando fotografias, desenhos e notícias de jornal, restaurando imagens e fotografando 
maquetes e telões, fui conhecendo aos poucos e profundamente o resultado de 40 anos de 
um trabalho sério, competente, coerente e, por diversas vezes, genial. Qualidade que pôde ser 
comprovada por cerca de 26 mil visitantes em oito semanas de exposição, número recorde para 
o Centro Cultural Correios. Helio Eichbauer tornava-se capa dos cadernos culturais de todos os 
principais jornais do Brasil, assunto de programas de televisão e suas maquetes viravam pano 
de fundo do Fantástico.

imgs. 004 e 005: exposição Helio Eichbauer - 40 anos de cenografia (Centro Cultural Correios, Rio de Janeiro, 2006).

[apresentação] Histórias de trabalho e amizade.
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....

Seria impossível escrever esta dissertação sem mostrar minha intimidade com o tema e, 
principalmente, sem explicar minhas motivações. Iluminado pela apresentação da tese de dou-
toramento de meu professor de Metodologia Científica, Prof. Dr. Wandyr Hagge, e aconselha-
do por meu orientador, resolvi escrever estas linhas. Por elas começo e também termino meu 
projeto. Aqui eu me abro à Academia e, por este motivo, me engajo ainda mais em uma bela 
realização.

Não escrevi este trabalho apenas para obter o grau de Mestre; este título será sempre, pa-
ra mim, de Helio Eichbauer. Escrevi este trabalho para mais uma vez me afirmar como aprendiz, 
tentando processar todo o conhecimento que tenho recebido estes anos com as informações 
que captei para a pesquisa. Espero que a análise que segue seja de relevância para o leitor e que, 
um dia, quem sabe, ela possa ser considerada minha obra-prima…

[apresentação] Histórias de trabalho e amizade.
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introdução

Uma dissertação de teorias e histórias.

É uma verdade indubitável que a dificuldade na maior parte do trabalho científico reside 
mais em formular as questões do que em encontrar as respostas para elas – escreveu a botânica 
Agnes Arber1.

Sim, é verdade. As respostas para as questões desta dissertação pairam no fazer diário dos 
profissionais envolvidos com os problemas da organização visual, espacial e temporal cênica, 
ou seja, com as questões cenográficas. Difícil mesmo é a reflexão sobre a quais perguntas esta 
pesquisa sobre a criação espacial, dramática, informativa, responde.

Pois, para um profissional experiente, não há pensamento nem reflexão sobre o projeto e 
sua metodologia: eles, simplesmente, acontecem. Mas para o profissional em descoberta, como 
o caso do autor que aqui se apresenta, a reflexão parte do estudo constante e da observação e 
admiração diária de um trabalho dedicado e competente.

Toda a prática, porém, pede um entendimento teórico que ajude a classificar temas, escla-
recer questões e tornar viáveis os conhecimentos aos mais jovens. E profissões tidas como prá-
ticas, por seu embasamento projetual, na verdade necessitam de um amplo background teórico, 
para que a criação seja consciente e faça parte de um repertório bem moldado.

Estudar um livro: a melhor fonte da informação… Torna-se sempre muito importante, pa-
ra o estudo em Cenografia, a busca e pesquisa nas publicações internacionais, principalmente 
francesas, italianas e americanas onde, tradicionalmente, muito se fala e se escreve sobre este 
métier. Segundo MONTEIRO TEIXEIRA [2004], “a historiografia do teatro do Brasil pouco se ocu-
pa desse objeto [Cenografia]”. Nem mesmo na crítica teatral especializada há um comentário 
consistente sobre a produção cenográfica brasileira. O que se encontra nestes textos teórico-
críticos é uma absoluta fixação ao verbo, com uma espécie de indiferença às áreas afins do espe-
táculo teatral. Ironicamente, é, pois, na crítica teatral, que se encontra o cerne daquilo que mais 
é criticado em teatro: a não-concordância entre as partes para a boa passagem de um conteúdo 
uniforme, redondo e coeso.

Percebe-se, aos poucos, uma tendência de mudança. O número de publicações brasileiras a 

1  Apud REDONDO JÚNIOR, 1964 (p. 9). 
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respeito da prática e da teoria em Cenografia tem crescido nos últimos anos. Livros recentes co-
mo Antitratado de Cenografia, de Gianni RATTO, Auleum – a quarta parede, de José de Anchieta 
COSTA, Cenografia, de Anna MANTOVANI e Flávio Império, de Renina KATZ, vêm somar-se à nos-
sa cada vez menos fraca bibliografia nacional sobre o assunto.

Aumentam as teses e dissertações apresentadas nos cursos de pós-graduação, como as de 
Nelson José URSSI [2006], Miriam Aby COHEN [2007], Ricardo José BRüGGER CARDOSO [2000] e 
Maria Odette MONTEIRO TEIXEIRA [2007], como alguns poucos exemplos dentre tantas outras 
desenvolvidas. 

É com o diferencial de estar tratando a Cenografia sob o ponto de vista de um designer, 
com sua metodologia projetual, que o presente trabalho vem aumentar este número para o 
contínuo conhecimento nacional sobre esta bela profissão.

....

Um dos grandes problemas sobre dissertações, teses e teorias em Teatro é o fato de não 
se poder raciocinar em termos matemáticos neste tema, nada deste campo pode ser reduzido a 
teoremas. A Cenografia, portanto, padece das mesmas questões, uma vez que está diretamente 
ligada à história teatral e serve esta grande arte desde o início dos tempos civilizados.

Talvez por isso, esta dissertação tente concentrar-se naquilo que é palpável: ao tratar de 
Teatro, foca em sua História, ou seja, acontecimentos e fatos passados e registrados. Ao tra-
tar de teorias cenográficas, concentra-se nas áreas possíveis de atuação e, principalmente, no 
desenvolvimento do projeto do cenógrafo, que envolve etapas, especificidades e paradigmas 
mensuráveis.

Histórias de Cenografia e Design: a experiência de Helio Eichbauer. Um título um tanto pe-
rigoso, mas passível de ser explicado e entendido. Ao leitor incauto, poderá parecer um texto 
biográfico de um profissional cenógrafo e designer. Sim, esta dissertação também é isso. Mas 
não, esta dissertação não é apenas isso, tampouco pretende fazer com que este profissional seja 
considerado como um designer. Mas ele o é: Helio Eichbauer, um artista e cenógrafo-designer.

Deve-se considerar que esta é uma dissertação escrita para um curso de mestrado em 
Design, concentrado na grande área de História do Design Brasileiro. Sendo assim, propõe que 
a obra deste artista/designer seja incluída, finalmente, nesta História, que ainda está sendo 
redigida.

....

Dividido em três capítulos, este trabalho propõe fazer uma relativamente extensa concei-
tuação da Cenografia e do projeto cenográfico nos tempos atuais. Baseia-se tanto em pesquisas 
bibliográficas quanto na experiência do autor nas áreas de Design e Cenografia para buscar es-
tes possíveis conceitos e detalhar seus paradigmas. Mais que isto, baseia-se no acervo manan-
cial do mais importante cenógrafo brasileiro vivo atuante, por muitos assim considerado, para 
que encontre tanto os diferentes partidos projetuais possíveis quanto os resultados válidos na 
passagem de informação e conceito através do projeto espacial de um espetáculo.

A metodologia é múltipla, como são inúmeros os caminhos para a comunicação e as di-
mensões de um espaço cênico e sagrado. No primeiro capítulo, Histórias de Cenografia (e Design), 
parte-se de uma revisão nos diferentes conceitos da profissão através da construção de seus 

[introdução] Uma dissertação de teorias e histórias.
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principais termos relativos e das palavras de grandes nomes que atuaram na área. 
A história e os variados paradigmas estabelecidos em mais de vinte e cinco séculos de cria-

ção espacial com finalidade comunicacional e semântica também são revisados. Só através do 
conhecimento das finalidades projetuais nos tempos da Antigüidade grega e romana, Idade 
Média, Renascença, Barroco, Romantismo e em todo o Teatro Moderno é que se tem a total visu-
alização das possíveis facetas que pode ter o projeto cenográfico num mundo pós-moderno.

Assume principal interesse nas maneiras de criação e desenvolvimento da informação co-
municacional, tratando das diversas possibilidades sígnicas deste tipo de projeto. Pretende, en-
tão, discernir as diversas atuações que a Cenografia assume nos dias de hoje, não apenas restrita 
ao campo espetacular mas, também, construindo espaços semânticos em outras áreas de pro-
jeção cultural, como a exposição de arte, ou mesmo empresarial e publicitária, como vitrinas de 
lojas, espaços internos comerciais e stands promocionais. Através dos conceitos de Cenografia 
da caixa branca e Cenografia da caixa preta, as áreas de atuação do cenógrafo são divididas e 
esmiuçadas. Esta divisão em áreas toma como fundamento a relação dos usuários finais com o 
espaço primitivo a ser ocupado, e delimita quem são os integrantes destes dois tipos de criação 
cenográfica, ou seja, a qual categoria usuários e clientes estão relacionados nestes diferentes 
espaços, buscando uma terminologia semelhante àquela usada em projetos de Design gráfico, 
de produto, de moda, ou tantos outros possíveis.

Ou seja, é nesta busca de relações entre a Cenografia e o projeto de Design que se estrutura 
o primeiro capítulo. Demonstra o quão semelhante é a abordagem projetual destas duas áreas e 
pretende, em certa medida, incluir a criação de cenários como uma parte de um campo maior de 
atividade projetual, conhecido, simplesmente, por Design. Como todo projeto, a Cenografia tem 
suas especificidades que, ao listá-las e relacioná-las de acordo com categorias distintas, esta dis-
sertação pretende ser um ponto de apoio a este tipo de desenvolvimento organizado – projeto 
de planos espaço-temporais e conceituais.

O segundo capítulo, Pensando o ensino da Cenografia, propõe-se como o começo de uma 
discussão sobre como o projeto deveria ser o ponto fulcral do ensino desta profissão, a partir 
das idéias que foram vistas no primeiro capítulo. Trata, mais especificamente, do relato de uma 
experiência de ensino livre, desenvolvida nos anos 1970 por Helio Eichbauer e pela arquiteta 
italiana Lina Bo Bardi, quando a Cenografia – e o Design também – era concebida como uma ex-
periência maior, holística, valorizando o conhecimento global e a relação do corpo humano com 
o espaço que o circunda.

Por fim, o terceiro capítulo, A comunicação espaço-visual da Cenografia: estudo de casos, 
reflete sobre as possíveis maneiras de análise de um projeto cenográfico em sua construção se-
mântica, optando por certos materiais de apoio. Parte, como exemplificação deste estudo, para 
o projeto de cenários desenvolvido por Helio Eichbauer para a montagem de 1967 do espetáculo 
O rei da vela, de Oswald de Andrade, dirigido por José Celso Martinez Corrêa. Uma montagem 
clássica, que inaugurou o Movimento Tropicalista nas artes teatrais, um dos marcos do teatro 
moderno brasileiro. Neste momento, será feita uma análise e posterior síntese de documen-
tos de registros que provêm de diversas fontes, expondo e comparando às didascálias do texto 
original, descrições das idéias de montagem e propostas do encenador, conceitos e partidos do 
cenógrafo, documentos de época – programas, reportagens, críticas – e documentos posterio-
res à encenação, como comentários do diretor, entrevistas, revisões históricas e trabalhos aca-
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dêmicos relativos à montagem. A tudo isso, serão relacionadas imagens do projeto cenográfico 
e fotografias dos cenários em cena.

....

Nos últimos vinte e quatro meses, desde sua idéia inicial, esta dissertação muito mudou 
em sua estrutura. Aquilo que era para ser uma biografia comentada e crítica da produção de um 
importante cenógrafo, comparada com um pensamento projetual em Design, transformou-se. 
Conforme foi lido na Apresentação deste trabalho, tudo o que aqui está escrito parte da obser-
vação do trabalho do cenógrafo Helio Eichbauer. Mas, para fins acadêmicos, o foco fechou-se. 
Alguns pontos de sua experiência profissional tornam-se motivos de uma discussão mais ampla, 
que envolve os ítens de correlação entre o “fazer cenográfico” e o trabalho de design.

A parte biográfica ainda existe, e o leitor irá encontrá-la no Apêndice – Histórias de uma 
vida plena de som e fúria. Foi considerada importante sua permanência tendo em vista, com 
ela, a possibilidade de visualização de como um grande desenvolvimento cultural pode afetar 
diretamente a construção de significado nos projetos de Cenografia. Por seu acervo intelectu-
al, apenas Helio Eichbauer seria capaz de fazer as conexões semânticas que fez no ato de suas 
criações projetuais. Serve como exemplo, demonstrando como as criações projetuais para um 
mesmo tema serão sempre diferentes nas visões de diversos profissionais da Cenografia e do 
Design, pois o projeto está diretamente ligado às estruturas de significado, conhecimento geral 
e visual de seu autor.

[introdução] Uma dissertação de teorias e histórias.
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Capítulo 1

Histórias de cenografia (e design).

[1.1] A Cenografia e seus conceitos…

O que é, afinal, Cenografia? Uma arte, uma profissão distinta ou uma área de uma opção 
profissional mais ampla? Aonde se localiza o trabalho cenográfico, como ele se distingue? São 
muitas as formas de se chegar a um conceito sobre este tema: historicamente, os conceitos va-
riam com a mudança dos paradigmas da própria arte teatral; profissionalmente, a Cenografia 
pode assumir diferentes definições, conforme seja a área de atuação do profissional e sua visão 
em relação ao mundo. Por isso, uma boa definição da Cenografia, com seus mais de vinte e cinco 
séculos de história, não pode ser breve. Aliás, o fazer cenográfico não pode ter apenas uma con-
ceituação, e sim várias, complementares, ou mesmo paradoxais, mas que ajudem a formar um 
pensamento múltiplo sobre esta também múltipla prática artística. Antes de mais nada, entre-
tanto, faz-se necessário recorrer à etimologia, ao sentido do termo e de suas palavras correlatas, 
em alguns diferentes idiomas, como uma primeira tentativa de definição. 

Cenografia. Do grego “skênographia”, onde skené significa cena, e graphein, escrever, dese-
nhar. Um termo bem específico, tendo em vista que, em sua origem, a “Cenografia” limitava-se 
ao desenho, pintura e decoração da estrutura arquitetônica skené, o grande frontão do edifício 
destinado aos atores no Anfiteatro Grego.1

A variável romana para o termo ainda é uma incógnita. Segundo o arquiteto Vitrúvio, três 
tipos de sistemas de representação gráfica seriam possíveis: a iconographia, a orthographia e 
a scenographia. Os dois primeiros podem, facilmente, ser relacionados com o que hoje é vul-
garmente designado de planta e alçado, respectivamente, no jargão da arquitetura. O terceiro 
modo constitui um enigma que se pode associar ao princípio da perspectiva: “a scenographia é 
o bosquejo do frontispício com as partes laterais em perspectiva e a correspondência de todas 
as linhas em relação ao centro do círculo” [VITRUVIUS POLLIO, 2007, p. 75 (Livro 1, capítulo 2.2)]. É de 
se imaginar, tendo em vista os gregos, no período clássico, terem desenvolvido um sistema pró-
prio de perspectiva, e que este mesmo sistema era amplamente utilizado para a decoração dos 

1  Este assunto será melhor desenvolvido na sessão [1.2.2], “O teatro grego e sua cenografia”.
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telões dispostos na frente da skené, que a visão latina para esta simbologia atmosférica da cena 
teatral tenha sido confundida com seu próprio sistema gráfico e matemático de estruturação.

Voltemos, entretanto, à Cenografia em seu sentido moderno. Em francês, traduz-se por 
scénographie. Em italiano, scenografia. Em espanhol, escenografia. Em inglês, scenography, sta-
ge-craft, scenic design ou stage design.

No sentido moderno, [a Cenografia] é a ciência e a arte da organização do palco 
e do espaço teatral. É também, por metonímia, o próprio desejo, aquilo que re-
sulta do trabalho do cenógrafo. [PAVIS, 1996, p. 45]

Desta forma Patrice PAVIS descreve o que é “Cenografia”, em seu Dicionário de Teatro. 
Obviamente, um verbete pesquisado e escrito para um dicionário de termos teatrais preocu-
par-se-ia somente com as questões ligadas a esta manifestação artística. De fato, a Cenografia 
nasceu e tomou forma com o Teatro. 

Deve-se desconfiar, entretanto, de uma definição que busca o sentido moderno de um ter-
mo reduzindo-o a apenas uma de suas facetas. Na enciclopédia livre virtual, Wikipedia, uma de-
finição em português para o termo “cenografia” já se mostra mais interessante, apesar de rasa 
em complexidade:

Cenografia é uma arte, técnica e ciência de projetar e executar a instalação de 
cenários para espetáculos.2

Tem-se, aí, a idéia de que “o trabalho do cenógrafo” ultrapassa a “organização do palco e 
do espaço teatral”, conquistando, sim, todo o campo do “espetacular”. Mas definir Cenografia 
como uma “ciência de projetar” soa um pouco estranho. Apesar de Aurélio Buarque de Holanda 
FERREIRA [1980, p. 411] também definir “ciência” como 

1. Conhecimento. 2. Saber que se adquire pela leitura e meditação; instrução, 
sabedoria.

não seria errado afirmar que a acepção mais comum do termo trata-se do terceiro item de sua 
lista de definições:

3. Conjunto organizado de conhecimentos sobre um determinado objeto, em 
especial os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um méto-
do próprio.

Ora, certamente não existe um “conjunto organizado de conhecimentos”, obtidos “me-
diante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio” que estabeleçam o fazer 
projetual para a criação de cenários. Os conhecimentos existem, mas não foram obtidos através 
de um método científico organizado, e sim pela própria prática e experiência profissionais.

2  http://pt.wikipedia.org/wiki/Cenografia
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[...] projetar envolve uma grande quantidade de conhecimentos práticos, de-
nominados conhecimentos tácitos, que só se adquirem através da prática. 
Portanto, projetar se aprende projetando e o aprendiz projetista utiliza nessa 
atividade três tipos básicos de conhecimentos: conhecimentos para gerar idéias, 
conhecimentos para avaliar conceitos e conhecimentos para estruturação do 
processo de projeto. [NAVEIRO, 2001, p. 27] 3

Também na enciclopédia virtual Wikipedia, tem-se a definição para o termo scénographie, 
em língua francesa:

A cenografia designa, hoje em dia, a arte de organizar um espaço cênico, graças 
à coordenação de meios técnicos e artísticos.4

Tem-se, aí, uma amplitude maior para a definição do termo, além de especificar que este é 
um conceito usado para descrever a Cenografia “hoje em dia”; percebe-se, então, que este ofício 
já possuiu uma outra visão em tempos passados.

Há apenas muito pouco tempo, o termo scénographie passou a ser comumente utilizado pe-
los franceses, que tinham na palavra décor (decoração) uma designação tanto para a Cenografia 
quanto para o cenário. O profissional cenógrafo era, assim, chamado décorateur – aquele que 
embeleza um lugar, que escolhe e ordena a decoração – e décoriste era o nome dado ao pintor de 
arte especializado na pintura de telões para o teatro.

Publicado no ano de 1961, o Dicionário Escolar Francês-Português Português-Francês 
[CORRÊA, 1956, p. 161] sequer apresenta, dentre seus verbetes em língua francesa, o termo scéno-
graphie. Entretanto, encontram-se as seguintes palavras:

DÉCOR (dêkór), s. m. Decoração, adorno, cenário.
DÉCORATEUR (dêkoratër), s. m. Decorador, cenógrafo.
DÉCORATION (dêkoraçion), s. f. Ornamentação, decoração; condecoração; 
cenário.

Além disso, o verbete SCENARISTE aparece, estranhamente, como “autor de cenários ci-
nematográficos”. Entretanto, na outra parte do mesmo dicionário, as versões em francês para 
CENOGRAFIA e CENÓGRAFO são mostradas como SCÉNOGRAPHIE e SCÉNOGRAPHE.

É importante frisar que scénographie é um termo muito utilizado pelos profissionais do 
design e na cenografia de língua francesa, porém décor e suas variantes ainda são comumente 
usados pelo cidadão leigo.

Certamente devido à sua subordinação cultural à França até meados do século passado, 
o Brasil também usou o termo “decoração teatral” para designar a cenografia, como mostra o 

3  Este assunto será melhor estudado na parte [1.4] desta dissertação, quando será tratada a questão do projeto no 
trabalho do cenógrafo e do designer.

4  “La scénographie désigne aujourd’hui l’art d’agencer un espace scénique, grâce à la coordination des moyens techni-
ques et artistiques.” (Tradução livre do autor) [http://fr.wikipedia.org/wiki/Scénographie].
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estudo pioneiro do professor Stelio Alves de SOUZA em sua tese publicada em 1948, para con-
curso de admissão na Faculdade Nacional de Arquitetura da então Universidade do Brasil (atual 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ):

Prevíamos as objeções iniciais contra a idéia de uma tese sobre decoração tea-
tral. Objeções de caráter histórico: fácil tendência a descair para a história do 
teatro. Objeção de ordem técnica: predomínio dos problemas técnicos (acústi-
ca, visibilidade, circulação, iluminação etc...). Objeção ainda de natureza social: 
fundamento sociológico do teatro, como elemento de congregação dos homens 
e de suas idéias, como força satírica ou trágica, sempre eminentemente amena. 
[SOUZA, 1948, p. 10]

Curioso remarcar que este livro, interessante historicamente, porém de fraco conteúdo, 
não trata, mesmo que en passant, da renovação da “decoração teatral” por qual passava o Brasil, 
após a presença no país do professor e encenador Louis Jouvet (1887-1951), em 1941 e 1942, de 
grande importância neste processo. O marco desta renovação do pensamento cenográfico foi a 
montagem, no ano de 1942, do espetáculo Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues, dirigido pelo 
ator e diretor refugiado da Polônia Zbigniew Ziembinski (1908-1978), com o projeto ícone do 
cenógrafo Tomás Santa Rosa (1909-1956).

Ao contrário do que acontece na França, o termo “decoração” não é mais usado para desig-
nar a cenografia teatral no Brasil, hoje em dia. Passou a ser usado para os projetos de composi-
ção de ambientes internos, sendo também preterido pela expressão “design de interiores”. 

Percebe-se a importância da discussão etimológica dos termos profissionais. “Decoração” 
é uma palavra que, desde sua origem latina, carrega o peso da futilidade ornamental, contras-
tante com o trabalho de pensamento projetual da cenografia ou do design de interiores:

DECOR, -oris, subs. m. I – Sent. próprio: 1) Beleza (física), formosura, encanto, gra-
ça. II – Sent. figurado: 2) O que fica bem, o que convém. 3) Ornamento, elegância 
(de estilo). Obs.: Usa-se principalmente na poesia e designa, particularmente, a 
beleza física (em oposição a decus que se refere à beleza moral, virtude).
DECORO, -as, -are, -avi, -atum, v. tr. I – Sent. próprio: 1) Decorar, ornar, enfeitar. II 
– Sent. figurado: 2) Honrar, distinguir. [FARIA, 1956, p. 267]

Os projetos de Cenografia e de Design de Interiores não se preocupam, necessariamente, 
com beleza, formosura, encanto, graça, elegância. Preocupar-se-ão com isto caso seja neces-
sário um ambiente que onde se queira passar tais qualidades, porém são conceitos relativos e 
abstratos, que variam de pessoa para pessoa. A beleza destes projetos estará, exclusivamente, 
no fato de cumprir com sua função semântica, mesmo sendo para demonstrar o grotesco, se 
este for o conceito desejado.

De volta às possíveis definições de Cenografia nos tempos atuais, tem-se a seguinte, ex-
traída de um livro pertencente a uma coleção de primeiros conhecimentos:
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A cenografia pode ser considerada uma composição em um espaço tridimen-
sional – o lugar teatral. Utiliza-se de elementos básicos, como cor, luz, formas, 
volumes e linhas. Sendo uma composição, tem peso, tensões, equilíbrio ou dese-
quilíbrio, movimento e contrastes.
Não podemos confundir cenografia com decoração. Cenografia é um elemento 
do espetáculo (teatral, cinematográfico etc.), e decoração é sinônimo de arqui-
tetura de interiores. [MANTOVANI, 1989, p. 6]

Antes de comentar a definição de Ana MANTOVANI, é preciso corrigir um erro do final da 
citação: decoração não é sinônimo de arquitetura de interiores. Dizer isso é jogar para uma área 
profissional irmã um preconceito e uma diminuição que a Cenografia viveu durante muito tem-
po. Afinal, a arquitetura ou design de interiores é muito mais que a simples ornamentação de 
um espaço, pois pode envolver questões complexas de utilização espacial, preferências estilísti-
cas e, principalmente, hábitos de um usuário.

Como dizia a autora, toda cenografia é uma composição do lugar teatral, com seus pesos, 
tensões, equilíbrios, formas e contrastes. Mas isto é uma definição falha, pois nem toda compo-
sição no espaço tridimensional teatral é, necessariamente, uma cenografia.

Maria Odette Monteiro TEIXEIRA [2004, p. 9] ainda acrescenta que esta composição “tem 
que representar e dar forma plástica a um texto”. Mesmo assim, esta composição ainda não 
seria, por conclusão, um espaço cenográfico. Ao contrário, uma composição que dá forma a um 
texto aproxima-se muito mais de uma instalação de artes plásticas que de um espaço concebido 
para a cena, pois a cena é muito mais que a formalização de um texto.

Muito diferente do que dizia o cenógrafo tcheco Josef Svoboda (1920-2002), professor e 
mestre de Helio Eichbauer: “a Cenografia é a mise-en-scéne plástica do drama”. Uma definição 
complexa e ampla, que não sufoca o cenário a uma representação textual. Uma mise-en-scéne 
plástica traz, assim, a idéia de uma direção de itens inanimados, semelhante à direção de atores 
e do espetáculo propriamente dito; enquanto o diretor, ou o encenador, compõe o espaço com 
corpos, movimentos e sons, este metteur-en-scéne plástico o compõe com madeiras, tintas, te-
cidos, polímeros, mobiliário e, principalmente, informação, criando, assim, a atmosfera para a 
ação, servindo, pura e simplesmente, para aquela ação e para aquele tempo.

Quando a cortina sobe em uma produção, o público deve sentir, imediatamen-
te, o estilo e a atmosfera do que está sendo apresentado. Quando isto acontece 
o espectador é mentalmente orientado ao mundo que foi criado antes dele.5 
[ROWELL, 1968, p. 8]

Do mesmo conceito partilhava o cenógrafo e diretor teatral italiano, radicado no Brasil, 
Gianni Ratto (1916-2005):

5 “When the curtain goes up on a production the audience should be able to grasp instantly the style-atmosphere of 
what is being presented. When this is made to happen the spectator will be sympathetically orientated to the world 
that is being created before him.” (Tradução livre).
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Continuo defendendo o conceito do espaço cênico considerado como uma at-
mosfera que atua no espetáculo de forma sensorialmente dramática. [RATTO, 

1999, p. 19]

Através de um texto do artista multimídia Tomás SANTA ROSA – designer, cenógrafo, ilus-
trador, diagramador, figurinista, professor de pintura, crítico de arte – datado de 1953, percebe-
se a presença de uma idéia semelhante sobre o tema:

Na medida em que uma fotografia pode significar o Ser, o cenário retrata o 
Drama, e o ideal seria que depois das três pancadas de Molière�, aberto o pano 
de boca, penetrasse o espectador, de imediato, no sentido espiritual do texto 
dramático através da poderosa sugestão do clima cenográfico. [SANTA ROSA, 

1953, p. 11]

Para SANTA ROSA, o cenário deveria estar “vinculado ao mais íntimo da concepção do dra-
maturgo”. Esquece, porém, que o Teatro se estrutura como uma arte de criação coletiva e a in-
dicação do dramaturgo é a pedra fundamental do processo criativo, mas não precisa ser uma 
prisão para seus criadores.

Ainda no limbo da criação, quando a ação dos personagens começa a esboçar-
se e procura estender a trama de sua aventura, num espaço real ou arbitrário, 
toda seqüência desses movimentos determinados pela ação contida nos diálo-
gos, vai ao mesmo tempo criando as dimensões e a cor do cenário. [SANTA ROSA, 

1953, p. 12]

Fica claro um certo excesso nesta tentativa de descrição de como nasceria um cenário. 
Levadas a cabo, esta experiência de busca da ação contida nos diálogos do texto escrito traria 
um cientificismo para o projeto cenográfico que, claramente, não condiz com a realidade. Provas 
disso são as diversas montagens e cenografias possíveis para um mesmo texto: muitos outros 
elementos do espetáculo, além das ações contidas nos diálogos, podem “ditar” as dimensões e 
a cor do cenário.

O teatro, seja de prosa, dança ou musical, necessariamente envolve a colaboração de di-
versos profissionais para se desenvolver. Parte sempre de um texto dramático, ou de um libreto, 
que conta uma história. História esta que deve ser passada aos espectadores através do corpo 
e/ou da voz – das atuações – dos atores, ou dançarinos, que são sempre orientados por, pelo 
menos, um outro profissional.

Atores e atrizes, dançarinos e dançarinas, encenador, coreógrafo, músico, cenógrafo, figuri-
nista, iluminador. Contra-regras, maquinistas, técnicos de luz e som, produtores. Estes são ape-
nas alguns exemplos da quantidade e diversidade de profissionais envolvidos numa produção 
teatral. Teatro não é feito por uma pessoa, nem para uma pessoa. Assim como o Design também 

6 Sinais criados pelo dramaturgo francês Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), mais conhecido como Molière, e até 
hoje usados, para avisar aos espectadores da iminência do começo de um espetáculo.
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não é feito por apenas uma pessoa, muito menos para uma pessoa. 
É fato que, com o advento das novas mídias, pode-se falar, nos dias de hoje, do trabalho 

solitário do designer do começo ao fim de seu processo projetual, como acontece em alguns pro-
jetos de webdesign ou mesmo de pequenas peças que são manufaturadas pelo próprio profis-
sional. Entretanto, é preciso lembrar que as ferramentas utilizadas, sejam elas físicas ou digitais, 
foram projetadas por outros designers, trazendo a coletividade até mesmo para o mais solitário 
dos projetos. Além disso, um designer pode desdobrar-se em algumas áreas de atuação, mas 
estas continuarão bem delimitadas.

Seja em Teatro ou em Design, ligando os profissionais envolvidos para um trabalho coleti-
vo coeso, deve existir um conceito bem estabelecido. 

As soluções deste profissional [designer] são o resultado de um processo criati-
vo, cuja natureza é apenas parcialmente compreendida: o que é que dá início 
ao processo, e o que dispara uma ação decisiva para o desenvolvimento?
[...] a definição de um problema traz em si a chave para a sua solução. Um bom 
design é tanto uma questão de se fazer as perguntas certas quanto de respon-
dê-las. [...]
Um bom design não é somente a solução de um problema, mas também a sua 
definição apropriada.
E isto é uma arte tanto quanto uma técnica. [BERNSEN, 1995, pp. 14 e 15]

O artista plástico trabalha com conceitos. Mas também o diretor, e os atores, e o figuri-
nista, e o iluminador, e o cenógrafo, enfim, a equipe criadora de um espetáculo. E, também, o 
designer.

A Cenografia pode participar desta concepção de Design, uma vez que trabalha ativamen-
te na definição apropriada de um problema – um problema cênico, definido em conjunto pelos 
profissionais criadores – antes mesmo de buscar soluções. Na verdade, pode-se mesmo dizer 
que a definição de um problema – cênico para cenógrafos, informacionais para designers gráfi-
cos etc. – já é parte integrante de sua própria resposta projetual.

Para o Teatro Moderno, a Cenografia pode ser vista como uma manifestação de Design. 
Um design, porém, voltado para uma manifestação artística, seguindo sua própria história,  
funções e paradigmas. Uma possível visão desta profissão, resposta para a pergunta “o que é 
Cenografia?” dentre as várias pensadas ao longo do século XX por seus grandes expoentes, al-
gumas delas apresentadas a seguir.

Cenografia: conjunto de elementos pictóricos, plásticos, técnicos e teóricos que 
permitem a criação de uma imagem, de uma construção bi ou tridimensional, 
ou sua colocação em um espaço notavelmente espetacular. [Jacques POLIERI, en-

cenador e cenógrafo francês, apud CALMET,  2003, p. 23]

A manifestação física de idéias colaborativas. [Michael LEVINE, cenógrafo cana-

dense, apud HOWARD, 2002, p. xiv]
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A interrelação entre espaço, tempo, movimento e luz no palco. [Josef SVOBODA, 

cenógrafo tcheco, apud HOWARD, 2002, p. xiv]

A solução dramática para o espaço. Se a arquitetura é uma imensa escultura 
tridimensional em um espaço aberto, então a cenografia, para mim, é um tipo 
de escultura revertido para dentro (e, às vezes, para fora) de algum espaço con-
creto. [Jaroslav MALINA, cenógrafo tcheco, apud HOWARD, 2002, p. xiv]

A transformação do drama em um sistema de signos visuais. [Ioanna 

MANOLEDÁKI, cenógrafo grego, apud HOWARD, 2002, p. xiv]

O papel dinâmico do design trabalha sobre o palco, orquestrando um ambiente 
visual e sensorial da performance. [Dorita HANNAH, cenógrafo neo-zelandês, apud 

HOWARD, 2002, p. xv]

Tantas definições possíves, que completam uma mesma idéia de Cenografia após o desen-
volvimento do Teatro Moderno. Todas idéias de profissionais de hoje, que vivem um tempo mui-
to diferente daquele onde nasceu esta arte do espetáculo. Por isso mesmo, só se chegará a uma 
completa definição do que é a Cenografia se seus conceitos e paradigmas, ao longo da história 
do Ocidente, forem visitados.

[1.2] Histórias breves da Cenografia, de seus primórdios até o século XIX

“Eu” deixa de ser “Eu” desde que se transpõe a porta do teatro.
Vivemos e vemos viver, para além de nós, um ser no qual vivemos ao 
mesmo tempo; assim, ao mesmo tempo vivemos e vemo-nos viver. 
Não há para isso qualquer equivalente, a não ser no Templo ou na Igreja. 
[JOUVET, 1948, p. 19]

Pelas palavras do ator, professor e diretor de teatro francês Louis Jouvet (1887-1951), conse-
guimos penetrar nas relações profundas que tem o Teatro com os rituais religiosos; mostra-se, 
ao contrário do que se pensa, que estas relações não ficaram totalmente guardadas no passado. 
Mesmo hoje em dia, guardadas suas proporções, na mais reles comédia dentro do mais ordiná-
rio teatro do shopping center, o espectador, ao sentar-se em sua poltrona, compartilha com seus 
semelhantes ao redor o fato, ao mesmo tempo, de estar vivendo e vendo viver.

O Teatro tem raízes muito profundas, que vêm de uma necessidade intrínseca ao ser hu-
mano de purgar seus medos, desejos e paixões. O Teatro, com seus mais de vinte e cinco séculos 
de vida, faz parte do homem e de suas necessidades.

Se pensada como a criação de um espaço destinado à representação, pode-se dizer que a 
Cenografia começa a existir juntamente com o próprio conceito de representação; sua origem, 
portanto, confunde-se com a própria origem do Teatro ocidental. Deve-se, então, voltar a um 

[capítulo 1] Histórias de cenograf ia (e design).



48Luiz Henrique Sá        Histórias de Cenograf ia e Design: a experiência de Helio Eichbauer.

tempo onde o Teatro ainda mantinha uma completa relação de interdependência com as mani-
festações religiosas.

....

TEATRO. Do Grego, THEATRON, destaca-se o radical THEA, cujo significado é “panorama”. A 
palavra theatron tem, originariamente, sempre uma idéia de visão: designa aquele lugar aonde 
se vai para ver, ou seja, o lugar de onde se vê um espetáculo. Tratava-se de uma configuração 
espacial feita para organizar o olhar e para permitir que as idéias e os sentimentos se fizessem 
claros, por meio das palavras ouvidas e dos gestos observados.

[1.2.1] A ação litúrgica grega

Antes de se falar em Teatro Grego, conhecido por seus grandes festivais dramáticos de tra-
gédias e comédias, é preciso falar-se em um Teatro religioso desenvolvido na Grécia, como ma-
nifestação da ação litúrgica de um povo.7

Antes do século V a.C., quando aparece o trabalho dramático de Ésquilo (525-465 a.C.) e, 

7  Não é esquecido que as pesquisas arqueológicas mostram a existência de ações litúrgicas anteriores, no Egito, 
na Índia, na China e na ilha de Creta. Datam do século XXV a.C., por exemplo, alguns registros hieroglíficos que 
comprovam a existência da ação ritual e do drama religioso desde estes tempos. Entretanto, devido à falta de um 
estudo sobre a composição espacial destes tipos de representação, torna-se desnecessário estender-se neste tema. 
Para mais informações sobre a ação litúrgica anterior à desenvolvida na Grécia, uma pesquisa pode ser começada a 
partir de BRANDÃO, 1980.

img. 006: mapa da Grécia na Antiguidade.
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por conseguinte, do chamado Teatro Grego, a ação litúrgica na Hélade8 foi muito desenvolvi-
da. Estes rituais de iniciação, chamados de Mistérios de Elêusis, eram divididos em três partes: 
fórmulas e ensinamentos secretos; procissões e dramas sagrados; e iniciação à contemplação 
mística e apresentação dos objetos sagrados.

Maior especialista brasileiro (e um dos mais destacados mundialmente) em cultura antiga 
e mitologias grega e romana, o professor Junito de Souza BRANDÃO [1980, pp. 18 e 19] descreve 
de forma encantada a atmosfera existente quando da realização dos mistérios de Elêusis. Ali, 
após um banho de mar purificador e uma longa procissão pela Via Sagrada, o drama do retorno 
desenvolvia-se entre os iniciados no telestérion, local onde se consumam os mistérios. Tratava-
se de uma sala gigantesca, um teatro realmente, com arquibancadas dispostas em semicírculo 
para cerca de três mil espectadores. 

Observando as ruínas encontradas no templo de Deméter, talvez a mente de mais fértil 
imaginação não seja capaz de visualizar como se davam, formalmente, estas ações dramático-
religiosas. Ainda não se sabem os motivos exatos desta cerimônia cuja origem imemorial reme-
te à vinda de povos nômades do Egito, que cultuavam a grande deusa Ísis, denominada Deméter 
desde então. De qualquer forma, estes mistérios eram vistos pelos antigos gregos como a repre-
sentação e a própria substanciação da esperança de uma vida que sucede à morte.

Tais mistérios eram verdadeiramente concebidos como espetáculos, “não se apresenta-
vam apenas, esotericamente, como símbolos, mas como ação concreta, em forma de drama” 
[BRANDÃO, 1980, p. 19]. Uma representação liturgico-dramática cuja ambientação arquitetônica 
se faz indispensável na simbologia da catábase – a entrada na caverna-útero obscura para o re-
nascimento do ser iniciado.

[1.2.2] O Teatro Grego e sua cenografia

Como tudo na Antigüidade grega, a história sempre se confunde com a mitologia no es-
tudo de sua arte teatral. É a partir da lenda do antigo deus Dionísio, uma divindade micênica, 
importada da Ásia entre os séculos XVI e XII a.C., que o Teatro Grego, de origem litúrgica mas 
também com ideal estético, se estrutura.

De acordo com a lenda, o segundo Dionísio, filho de Sêmele com Zeus, completou sua ges-
tação nas coxas do pai, após a princesa ter morrido carbonizada. Para escapar da fúria assassina 
da deusa Hera, o pequeno deus foi confiado aos cuidados das Ninfas e dos Sátiros no Monte 
Nisa. Cresce, portanto, em meio à vegetação, cercado de galhos de videira donde pendiam de-
liciosos cachos de uva. Ao espremer as pequenas frutas em uma taça de ouro, Dionísio cria o 
vinho, que passa a ser bebido por todos, embalados por uma dança vertiginosa ao som de cím-
balos, até caírem desfalecidos por terra.

Os adeptos de Dionísio, que viviam no campo, cantavam e dançavam embriagados por 
ocasião da vindima – a festa do vinho novo – sempre vestidos de sátiros – os homens-bodes.

Conforme foi visto, as primeiras formas de manifestação dramática vêm dos ritos de fer-
tilidade da aldeia, sobretudo em comemoração à primavera e à colheita. O pátio de debulha, 
de formato circular, servia de lugar a estas manifestações místico-dramáticas como espaço de 

8  Antigo nome da Grécia.
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louvor a agradecimento, rituais de comunhão entre o homem e suas divindades.
Estes rituais de purificação destinados aos deuses agrários, sobretudo a Dionísio, ia total-

mente contra a religião oficial da pólis ateniense, onde cria-se que os deuses olímpicos estavam 
em constante estado de atenção contra qualquer demésure dos mortais.

A dança embriagada em homenagem a Dionísio talvez explique a demora para que este 
deus fosse contemplado nos rituais urbanos, pois um deus sem o métron – a medida – jamais 
adentraria o Olimpo.

Um ponto fundamental que nos leva à origem da Tragédia – e do Teatro – é o ditirambo, 
um coro de caráter tumultuoso em honra a Dionísio. É no entoar deste canto que se dá a origem 
da Tragédia. Aríon de Metimna (583-543 a.C.), havendo chegado a Corinto, teria sido o primeiro 
a compor, denominar e ensinar o ditirambo, organizando um coro e fazendo-o cantar. Aríon, en-
tretanto, foi um inovador, pois o canto ditirâmbico data de muito antes, como um canto popular 
Dionisíaco.

Certos cantos corais, antes organizados nas aldeias – os chamados coros trágicos, com can-
tores fantasiados de bodes – começaram a voltar-se em culto a Dionísio. A partir da reforma do 
tirano Clístenes, os cânticos cujas temáticas eram os feitos e os sofrimentos dos heróis lendá-
rios, antes destinados ao culto do herói Adrasto, sofreram esta mudança de destino, sem que 
nenhum tipo de modificação com relação ao tema fosse feito.

Sabemos que o poeta lírico Téspis (séc. V a.C.) intercalou a linguagem em metro, adequada 
à linguagem corrente, aos cantos corais, com métrica mais adequada à dança e ao satírico. Da 
mistura do culto a Dionísio com os ditirambos, cantos corais e sátiros, nasceu a Tragédia.

Os significados da tragédia são dionisíacos: a época da festa, o lugar de repre-
sentação, a indumentária, tudo nos leva a Dionísio, mas o conteúdo do drama 
trágico, seu significado, [...] indica uma direção totalmente diferente [...]. Quanto 
ao conteúdo, a tragédia foi configurada por outro campo da cultura grega, pelo 
mito dos heróis. [BRANDÃO, 1980, pp. 32 e 33]

Inventando o recitativo e o prólogo, o poeta Téspis cria o primeiro ator. Ao organizar as 
manifestações ditirâmbicas, levando-as de aldeia em aldeia com os materiais necessários à en-
cenação em sua carroça – o Carro de Téspis – que também servia de altar de sacrifício para as 
representações, pode também ser considerado o primeiro dramaturgo e o primeiro cenógrafo.

Entre o fim do século VII e o início do século VI a.C., diversos movimentos políticos na Grécia 
acabaram por levar, finalmente, Dionísio e seus cultos à pólis ateniense. Os ditirambos, já então 
ricamente organizados em festivais pelas aldeias, adentraram Atenas. Por volta de 534 a.C., os 
concursos trágicos foram instituídos, sob o controle do Estado grego.

A Tragédia Grega, ao mesmo tempo em que nasceu com o gênero teatral, precede sua exis-
tência. Apenas com sua consolidação é que o Teatro exigiu seu espaço arquitetônico oficializado. 
O desenvolvimento da civilização grega, com sua organização social própria, levou a uma sínte-
se artística que acabou por configurar a vida no palco. No século V a.C., a presença do drama-
turgo Ésquilo foi fundamental para este desenvolvimento da Tragédia: ao exercer sua função de 
líder e diretor da representação, torna-se também uma espécie de organizador social ao purgar 
os medos e as paixões do povo.
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As manifestações teatrais desenvolvidas – tragédia, comédia e drama satírico – trazem em 
seu conteúdo a eterna dualidade do cidadão grego: como alcançar os ideais de disciplina e medi-
da apolíneos se a vida não pode ser totalmente disciplinada? O gênero teatral na Grécia sempre 
será uma interlocução entre a disciplina apolínea, cuja restrição e inteligência racional é presen-
te na cidade pela visão da Acrópole, e o delírio dionisíaco, cuja exuberância e intuição humanas 
são constantemente exercidas no meio comum da Ágora. Esta dualidade sempre estará presen-
te na conformação dos espaços e na visualidade do Teatro Grego.

Não se faz necessário, aqui, entrar mais a fundo nas especificidades dos três gêneros tea-
trais gregos. De forma resumida, porém, eles devem ser explicados.

A Tragédia é o gênero que precede o próprio Teatro e trata da negação humana diante da 
finitude de heróis e mitos, cada vez mais afastados pela organização social grega. Tais heróis 
voltam na representação trágica em forma de “espírito” ressuscitado, motivados pelo cidadão 
grego. Através das histórias lendárias dos heróis, a Tragédia trata da nova ordem urbana, falan-
do em destino, oportunidade e livre arbítrio.

A Comédia, é um gênero que se serve à negação da morte, tão comum nas famílias gregas 
em tempos de guerra. Influenciada pelos antigos ritos de fertilidade, a comédia expressa em sua 
poesia a proliferação da vida, com pantomimas de riso e alegria para aliviar as dores e perdas.

O Drama Satírico, muito mais próximo dos antigos rituais a Dionísio, trata-se de uma pan-
tomima de atores disfarçados em animais ou criaturas semi-humanas (sátiros), contando aven-
turas de heróis com efeitos cômicos.

Ao longo de seu desenvolvimento, o Teatro Grego vai-se desligando de seu sentido cós-
mico, ou seja, o antigo ritual religioso cede lugar, cada vez mais, ao ritual dramático. Em sua 
chegada à pólis, a organização espacial da Tragédia – circular, baseada na formação dos pátios 
de debulha – passou a necessitar de um espaço específico. Os pátios da Ágora não mais suporta-
vam a quantidade de espectadores das apresentações ditirâmbicas e a idéia de criação de uma 
arquitetura, feita exclusivamente para o povo contemplá-las, desenvolveu-se na construção dos 
anfiteatros gregos, também no século V a.C.. Ali, foram encenadas as glórias e tragédias huma-
nas, costumes, valores e leis da cidade. Nesta congregação de espectadores em espaço semi-cir-
cular, recordava-se o passado (dos heróis) para inspirar o futuro.

Toda cenografia desenvolvida na Antigüidade grega foi feita especificamente para uso 
neste espaço arquitetônico. As manifestações teatrais eram pensadas para aquele espaço e ali 
deveriam ser representadas.

imgs. 007 e 008: reprodução em maquete e ruínas do Teatro de Dionísio, em Atenas.
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Em arquibancadas escavadas no flanco 
de uma colina sagrada, fora do núcleo da pólis 
e próximo ao mar, milhares de espectadores 
dirigiam seus olhares a um ponto único, um 
grande círculo plano para a evolução de três 
atores e até quinze corêutas9.

A skene, tenda que servia de espaço pa-
ra a troca de roupa dos atores, torna-se uma 
edificação que dá fundo a esta cena, ajudando 
na idéia de uma ambientação palaciana e con-
centrando o som das vozes naquele espaço, 
sem nunca perder sua propriedade de “cama-
rim” primitivo.

Durante cerca de dez dias por ano, o teatro funcionava em representações gratuitas, como 
um serviço público de divertimento popular e ensinamento ao ar livre. Para o cidadão grego, 
tratava-se de uma experiência estética fundamental.

A Cenografia clássica não era pensada de forma ilusionista para a representação do lugar 
imaginário da ação. Pelo contrário, o nível de abstração das convenções chegava ao ponto de 
ter existido uma espécie de “cenografia oral” nos primórdios do Teatro, onde relatos de algum 
narrador substituíam qualquer espécie de representação pictórica.

Com o próprio desenvolvimento do edifício teatral, uma convenção cenográfica surgiu pa-
ra que a representação pictórica utilizasse os equipamentos, acessórios e estruturas então de-
senvolvidas. O Teatro Grego, porém, sempre conservou a sugestão imaginativa contra qualquer 
possibilidade de ilusão cênica que hoje se pode pensar, em se tratando de cenografia pintada.

Na fachada da skene, um painel pintado, único para toda a representação, denominado pi-
nake, era aplicado para a representação geral do espaço dramático. Visando uma certa facilida-
de para a representação da mudança espacial de uma cena para outra, duas grandes estruturas 
prismáticas, de base triangular, pivotantes, os periactos, eram dispostas, uma em cada lateral da 
skene, revelando um painel em uma de suas faces, conforme fosse o momento do espetáculo.

O arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio (c. 80 a.C. - c. 15 a.C.) (ou, simplesmente, 

9  Como eram chamados os integrantes do coro.

imgs. 009 e 010: ruínas e planta-baixa do Teatro de Epidaurus.

img. 011: modelo de estrutura inicial da skene no Teatro 
de Erétria, ilha de Eubéia, séc. V a.C.

img. 012: modelo da skene construída em pedra no 
Teatro de Dionísio, em Atenas, séc. IV a.C.
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Vitrúvio), deixou escrito seu tratado De Architectura, encontrado por pesquisas arqueológicas 
durante a Renascença. Este tratado é o único registro real das convenções pictóricas relativas à 
representação do espaço cênico de cada um dos três gêneros dramáticos.

A fronte da cena tem, por sua vez, uma disposição clara, de tal modo que a por-
ta média possui ornatos próprios de um palácio régio e as da direita e da es-
querda são as portas dos hóspedes, havendo depois espaços preparados para os 
cenários, lugares a que os gregos chamam periaktoi, devido ao fato de existirem 
nesses pontos máquinas giratórias de seção triangular tendo em cada uma das 
suas três faces vários tipos de decoração. Sempre que há mudanças nas repre-
sentações teatrais ou quando os deuses surgem entre repentinos trovões, essas 
máquinas rodam e mudam o tipo de decoração para a assistência. [VITRUVIUS 

POLLIO, 2007, Livro 5, capítulo 6.8 – pp. 265 e 266]

São três os gêneros de cenas: um que se diz trágico, outro cômico e um terceiro 
satírico. As suas decorações são diferentes e díspares, porque as cenas trágicas 
são decoradas com colunas, frontões, estátuas e outras coisas régias. As cômi-
cas representam edifícios privados e balcões, bem como relevos como janelas 
dispostos segundo as normas e a imitação dos edifícios comuns. Finalmente, as 
satíricas são decoradas com árvores, cavernas, montes e outras coisas campes-
tres, segundo o estilo paisagístico. [VITRUVIUS POLLIO, 2007, Livro 5, capítulo 6.9 

– p. 266]

Dividido em duas partes distintas, a orchestra e o proskenium, o espaço cênico do anfitea-
tro grego não possuía uma estrutura rígida – conforme muito tempo se acreditou – na separa-
ção dos espaços entre coro e atores. É fato que o plano circular de terra batida da orchestra (do 
grego “eu danço”) era o espaço típico para o desenvolvimento dos corêutas; os atores, porém, 
não se limitavam ao comprido corredor construído em tábuas de madeira diante da skene. No 
período clássico, este tablado dificilmente chegava a ter altura superior a dois degraus, indican-
do claramente que atores saíam de seu plano mais elevado para evoluir junto com os músicos e 
dançarinos do coro. No centro da orchestra, um altar era erguido em honra a Dionísio, a tímele.

A convenção do Teatro Grego destinava ao edifício da skene o lugar de sugestão da ação 
das cenas mais violentas – suicídios, assassinatos, sacrifícios de vítimas humanas – que não po-
deriam ocorrer à vista dos espectadores. Antes dos painéis pintados, a própria skene fazia as 
vezes de cenário para a ação, simulando a fachada exterior da habitação onde se desenrolava o 
drama.

Nos primeiros tempos da tragédia, o cenário parece ter consistido num objeto 
único de grandes proporções que figurava materialmente na orquestra, quan-
do ainda não possuía um fundo fixo: altar, túmulo, torre, tenda e paisagem rús-
tica ou marinha. [...]
Um progresso muito expressivo na cenografia se verificou a partir de 4�5 a.C., 
com a invenção dos cenários pintados, atribuída por Aristóteles a Sófocles, e 
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antes do século V a.C. o cenário teatral tornou-se uma arte nas mãos dos espe-
cialistas, os cenógrafos, tais como Apolodoro de Atenas e Clístenes de Erétria. 
[BRANDÃO, 1980, p. 108]

Os cenários pintados eram afixados sobre trainéis que se moviam sobre um sistema corre-
diço, facilitando as trocas entre duas peças. Quando as mudanças de cena tornavam-se necessá-
rias, os periactos entravam em ação, sempre nas laterais do cenário central.

O caráter temporário da construção cenográfica sempre esteve presente, desde seu de-
senvolvimento primeiro. Por este motivo, nenhum registro arqueológico chegou a nossos olhos 
para que pudéssemos saber com precisão como eram trabalhadas estas pinturas. Os únicos re-
gistros gráficos existentes, que nos dão uma pequena amostra do que seria este teatro antigo, 
são louças pintadas com o tema que conseguiram resistir à ação do tempo.

É certo, porém, que os cenógrafos gregos eram pintores especializados, que usavam um 
tipo de perspectiva desenvolvido naquele tempo e seguiam a tendência grega do uso da policro-
mia nas composições, contrariando qualquer visão romântica de uma Grécia monocromática. 
Estas pinturas de cena nunca ultrapassavam o limite das convenções gregas em suas funções 
semânticas. Lá estavam para uma localização simbólica do lugar imaginário do drama, sempre 
de forma representativa, nunca ilusionista – o que seria impossível num espaço concêntrico, a 
céu aberto, em meio à natureza, e num Teatro pleno de convenções.

[1.2.3] O teatro romano

O Império Romano expandiu-se em enormes proporções pela Europa, leste asiático e norte 
da África. As cidades-estados da Grécia foram as mais importantes conquistas de Roma, quando 
esta começou a expandir-se fora da península italiana. Os romanos herdaram da Grécia uma 
sensibilidade estética que serviu de alicerce para seu império em construção e o Teatro não foi 
uma exceção. Roma imitou cuidadosamente as formas gregas de Teatro e de arquitetura teatral 
e, à sua maneira, as formas essenciais de público, orchestra e skene permaneceram e serviram de 

img. 013: modelo de uma possível apresentação, com cenografia, de As rãs, comédia de Aristófanes.
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base para o desenvolvimento do teatro romano. [CRABTREE et al, 1998, p. 233]

Roma construiu teatros na maioria das grandes cidades, reconhecendo sua importância na 
vida cultural da sociedade. O anfiteatro romano usa da mesma idéia de planta de seu anteces-
sor grego, porém já totalmente construído em pedra, formando uma unidade arquitetônica e 
inserido próximo ao centro das cidades. Sua platéia, muito menor que a existente no anfiteatro 
grego, formava desta vez um arco com exatamente 180o, acompanhando a nova forma da or-
chestra, que perdera tamanho assim como importância dramática.

A skene foi trocada por um fundo arqui-
tetônico mais elaborado, chamado scaenae 
frons, que tornou-se a unidade decorativa 
dominante. Construído como um prédio inde-
pendente, mas ainda assim fazendo parte da 
unidade do edifício teatral, a scaenae frons era 
uma enorme parede de dois ou três andares, 
ricamente decorada com colunas, nichos e es-
tátuas. Conservou as três portas da skene gre-
ga e, em alguns casos, possuía ainda mais du-
as portas, acrescentadas para possibilitar mais 
entradas, principalmente em palcos maiores. 
O palco permaneceu na frente da scaenae 
frons, tornou-se mais profundo e largo, dando 
ao ator maior liberdade de movimentos.

A grande altura da scaenae frons elimi-
nava a maior parte das vistas para os arre-
dores naturais da cidade. A platéia era cons-
truída com a mesma altura, podendo, então, 
o prédio ser fechado por um muro contínuo. 
Efetivamente, o teatro tornou-se uma uni-
dade arquitetônica, faltando apenas o teto 
para isolá-lo completamente da parte exter-
na. Entretanto, eventualmente usava-se um 
grande toldo – velarium – para proteger a pla-
téia do sol forte. 

Pela primeira vez, começou-se a contar com a presença da cortina no teatro, como elemen-
to que ajudava a mostrar ou esconder a cena. A altura da scaenae frons permitia o uso de dois 
tipos de cortinas no palco: a primeira, aulaeum, funcionava como uma cortina de frente, hoje 
conhecida como cortina de boca-de-cena; era maquinada para descer ao nível da orchestra ou 
ser levantada afim de mostrar ou ocultar as intenções da cena. A outra cortina, siparium, era um 
pano-de-fundo que escondia a scaenae frons quando necessário. Cogita-se que estas duas corti-
nas, ou telões, possuíam pintura decorativa em suas faces frontais.

A decoração pictórica em bastidores e telões conviviam com a cenografia arquitetônica e 
construtiva que aparecia na scaenae frons, e dada à inclinação ao realismo que os cidadãos ro-
manos exigiam dos seus espetáculos, cenários foram criados com fontes de água que jorravam 

img. 014: o primeiro teatro permanente de Roma, cons-
truído em 55 a.C. por Pompeu.

img. 015: planta-baixa de um anfiteatro romano dese-
nhada por Vitrúvio.
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de verdade, árvores autênticas em cena etc. Muitos efeitos cênicos foram desenvolvidos, visan-
do maior autenticidade das encenações. [GÓMEZ, 2000, p. 25]

Não há dúvidas que os arquitetos – e cenógrafos – romanos usaram extensivamente mui-
tos tipos de pintura decorativa. Os achados arqueológicos de Pompéia o provaram pelo imenso 
volume de afrescos pintados encontrados em prédios e lares do Império Romano, assim como 
mosaicos finamente elaborados, com uma força construtiva até então jamais vista. Apesar de 
não haver nenhum resquício cenográfico deste período, é seguro afirmar que os palcos eram 
ornados com elementos cênicos em pintura. Os afrescos de Pompéia ilustram também o uso do 
aulaeum e do siparium. Certamente, toda maquinária já usada pelos gregos foi novamente de-
senvolvida pelos romanos. O arquiteto Vitrúvio também registrou o uso de periactos e pinakes 
pelos pintores romanos, como um ótimo veículo pictórico. Algumas pinturas ainda indicam que 
a scaenae frons era decorada com elementos  de estatuária, pinturas e outros objetos que ajuda-
riam a delinear melhor a cena para a ação dramática.

As convenções gregas de pintura para os três tipos de cena – tragédia, comédia e drama 
satírico – continuaram valendo, em um sistema próprio de perspectiva desenvolvido como uma 
maneira de representação do mundo real.

 

[1.2.4] Os cenários simultâneos do mundo medieval

O Império Romano entrou em lento declínio devido às constantes invasões das tribos 
bárbaras do norte. Com a divisão em duas metades feita pelo imperador Constantino por vol-
ta do ano 333 d.C., a cidade de Roma começou a perder sua força cultural. Cristão convertido, 
Constantino instaurou o Cristianismo como religião oficial do novo império. [CRABTREE et al, 1998, 

p. 235]

Após o ano 568 d.C., não há mais nenhum registro de representações teatrais nesta cidade. 
Os edifícios antes construídos para esta arte caíram em desuso e todo o equipamento e pen-
samento desenvolvidos para o Teatro foram, aos poucos, sendo esquecidos. Em um período de 
guerras constantes, que durou séculos, os próprios edifícios teatrais foram demolidos, para que 
a alvenaria pudesse ser usada naquilo que mais importava, no momento: a construção de fortes 
muralhas de segurança para as cidades e vilarejos. 

imgs. 016 e 017: planta-baixa e gravura (desenhada por Piranesi no século XVIII) da fachada do Teatro Marcellus.
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Apesar de ser conhecida como uma época obscura, algumas importantes decisões ocorre-
ram na organização das novas cidades e mesmo no esforço do rei Carlos Magno em introduzir 
a educação pública no território francês. Esforços que foram por água a baixo algumas gera-
ções depois, levando a Europa à mera situação de congregadora de pequenos grupos feudais 
dominantes.

Miséria, doenças, guerras. Uma arte oficial jamais poderia nascer neste território, onde as 
pessoas preocupavam-se com sua própria subsistência. Um período de cerca de mil anos que 
não viveu a arte teatral, fora as manifestações de atores ambulantes, menestréis e domadores 
de feras, saltimbancos, acrobatas e mímicos, que animavam a população.

Um enorme poder religioso desenvolvia-se. A arquitetura medieval, de estilo românico e, 
posteriormente, gótico, desenvolveu-se, principalmente, na construção das grandes catedrais. 
Plenas de labirintos – simbologia do árduo caminho a ser traçado até a salvação – e pinturas mu-
rais além, é claro, dos grandes vitrais, pode-se afirmar que o jogo teatral retorna à experiência 
mítica no interior destes imponentes prédios. A liturgia católica foi desenvolvida em torno de 
uma constante representação das paixões de Cristo, e o ambiente carregado de magníficos sim-

bolismos em muito contribuía para esta imer-
são cósmica dentro do edifício divino.

Um novo Teatro nasceu, sustentado pela 
Igreja Católica para a evangelização de seus 
fiéis. Poderosa, política e culturalmente, esta 
religião era parte integrante da vida medieval. 
O antigo Teatro grego e romano não possuía 
lugar dentro de seus domínios, e qualquer ar-
te dramática que não envolvesse as questões 
religiosas era considerada promíscua e perigo-
sa – pagã.

O Cristianismo usou o drama para de-
monstrar mais claramente os ensinamentos 
de Cristo, em comunhão com as duas gran-
des festas desta religião: o Natal e a Páscoa, 
nascimento e morte do Salvador. Nenhuma 
arquitetura teatral é desenvolvida, e as en-
cenações destes mistérios ocupavam as na-
ves das grandes catedrais medievais. Com a 
grande popularidade destas representações, 
elas  passaram a ganhar as praças públicas. 
Ironicamente, a Igreja Católica recriava aquilo 
que tanto reprimiu: o Teatro.

Dentro das catedrais, a representação 
católica pouco necessitava de suporte visu-
al ou cenográfico, uma vez que a arquitetura 
deste ambiente é propícia para a visualização 
dramática, e todos os símbolos necessários já 

img. 018: encenação de Natal no interior de uma igreja 
medieval.

img. 019: encenação do ecce homo em praça pública 
(gravura em cobre de Lucas van Leyden, 1510).
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ocupam as paredes e o espaço deste ambien-
te. Entretanto, fora da igreja, aproveitando 
os prédios existentes, houve a necessidade 
da construção de palcos que ajudassem o de-
senvolvimento do drama. A cruz, o sepulcro, a 
prisão, o inferno e o paraíso eram alguns dos 
diversos ambientes que precisavam ser repre-
sentados para o novo Teatro.

O aproveitamento da arquitetura local, 
combinada com estruturas praticávies cons-
truídas em madeira e uma série de aparatos 
cênicos de grande simbologia, resultaram na 
dramatização em cenografias simultâneas. 
Os dramas eram representados em ordem 
seqüencial, obrigando os espectadores a se-
guirem a encenação quando esta mudasse de 
palco. 

Até o fim do século XIII d.C., estas en-
cenações religiosas já eram encontradas em 
diversas localidades da Europa. Com imen-
sa popularidade, evoluíram para detalhadas 
produções, de grandes proporções e absorção 
espetacular. Guildas10 e fraternidades foram 
criadas para a produção dos dramas, que che-
gavam a envolver cidades inteiras, por sema-
nas, para a produção dos espetáculos.

Os Mistérios11, como eram chamadas 
estas grandes representações litúrgicas em 
espaços públicos, por suas necessidades espa-
ciais e efeitos cenográficos, contribuíram para 
o aparecimento de um novo tipo de artesão, 

os diretores de Mistério – de Segredo –, chefes cenotécnicos que criavam todos os recursos me-
cânicos da encenação, simulando vôos, chuvas, trovões e transformações mágicas.

Esta nova concepção figurativa e simbólica das paixões da humanidade ganhava a cida-
de, que tornava-se, ao mesmo tempo, cúmplice da expressão popular. As cidades, acolhendo os 
Mistérios com suas estruturas dramáticas calcadas na Bíblia, tornava-se o novo espaço teatral. 
[CARDOSO, 2000] A existência dos Mistérios deveu-se a propósitos religiosos, mas é impossível 
não admitir que serviam de entretenimento gratuito para a população medieval.

10  Corporações de ofícios, associação de pessoas de mesmo ramo profissional.

11  O termo “Mistério”, para o Teatro medieval, pouco tem a ver com a acepção atual da palavra, que envolve questões 
de suspense e dúvida. O Mistério medieval vem do latim ministerium, ou seja, ministério, serviço público de ensina-
mento da história sagrada, que toma forma de espetáculo.

imgs. 020 e 021: esquemas de representação cenográfi-
ca dos mistérios medievais. Planta baixa, ma-
quete e perspectiva.
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Os artistas e cenógrafos deste tempo eram, em sua maioria, anônimos. Além da criação 
religiosa, participavam ainda da decoração das grandes festas de recepção a reis e príncipes. 
Não existe nenhum registro de um indivíduo que tenha ganhado fama pelo desenvolvimento 
cenográfico religioso-medieval, uma vez que toda a criação dava-se de forma coletiva. Suas téc-
nicas certamente circulavam entre a pintura, a marcenaria e a arte de se fazer afrescos, tendo 
a profissão cenotécnica tornado-se adjunta de outros ofícios já desenvolvidos. [CRABTREE et al, 

1998, p. 238]

[1.2.5] Perspectiva e ilusão na Renascença italiana, o século de ouro espanhol e o teatro de 
Shakespeare na Inglaterra

As artes teatrais na Europa sofreram fundamentais transformações a partir do século XV, 
resultando em uma grande variedade de novos tipos de entretenimento. Os dramas litúrgicos 
medievais foram, gradualmente, suplantados por dramas seculares e formas populares de ence-
nação, à medida que o Teatro laico tornava-se viável.

Novos edifícios teatrais foram desenvolvidos e construídos, principalmente na Itália. A 
Cenografia tornou-se uma importante arte na Renascença e arquitetos especializaram-se em 
pesquisas de perspectiva para o desenvolvimento da visualidade teatral. A profissão de cenó-
grafo, propriamente dita, é um produto deste tempo, com o advento de artistas e artesãos alta-
mente especializados em perspectiva e pintura cênica.

Três grandes pólos teatrais são fundamentais neste período: a Itália, em momento de re-
nascimento da cultura clássica greco-latina; a Inglaterra, desenvolvendo um Teatro totalmente 
inovador em suas formas; e a Espanha, vivendo seu “Século de Ouro”.

img. 022: cenografia medieval - a boca do inferno. img. 023: esquema dos palcos-carroças medievais.

img. 024: cenografia simultânea do Mystère de la Passion de Valenciennes, 1547.
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A Renascença italiana

A gradual perda do poder político 
da Igreja Católica e o apogeu dos Estados 
Absolutos, quando o príncipe e o rei passaram 
a ser as mais importantes referências, resul-
tou em uma série de redescobertas culturais. 
Antes escondidos nos acervos e bibliotecas do 
poder religioso, livros, tratados, documentos e 
imagens do período clássico – grego e romano 
– voltam a aparecer através das investigações 
arqueológicas das grandes escolas e acade-
mias humanistas.

Famílias ricas e influentes, como os 
Médici, financiaram diversas pesquisas de res-
gate clássico, assim como a prática dos novos 
artistas que então apareciam. Arquitetura, 
Teatro e Literatura eram alguns dos principais 
interesses acadêmicos de então.

Um pouco mais tolerante, a Igreja 
Católica permitia, aos poucos, o desenvolvi-
mento do Teatro secular, que ganhava popula-
ridade e espalhava-se por toda a Europa, des-
viando a atenção dos Mistérios católicos.

Tratados clássicos de Arquitetura foram 
encontrados, como aquele de Vitrúvio, in-
fluenciando a nova geração de arquitetos na 
criação de prédios à maneira clássica, dentre 
eles o Anfiteatro Romano. A decoração cênica 
descrita por Vitrúvio também foi revisitada 
e artistas especializados na pintura de gran-
des telões perspectivados tiveram intensa 
produção.

O artista florentino Filippo Brunelleschi 
(1377-1446) descobriu os princípios e a prá-
tica da perspectiva linear por volta do ano 
1425, dando aos artistas um sistema em que 
o mundo real poderia ser representado siste-
maticamente em substratos bidimensionais, 
através da aplicação de conceitos matemáti-
cos. Além disso, o tratado De Architectura de 
Vitrúvio foi traduzido e impresso pela primei-
ra vez no ano de 1486, com as importantes 

imgs. 025, 026 e 027: interpretação de Sebastiano Serlio 
para as cenas trágica, cômica e satírica (1545).
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evocações à Cenografia e à pintura em pers-
pectiva da era romana – um guia de inspira-
ção para a Cenografia renascentista em pleno 
desenvolvimento.

Provavelmente, o primeiro telão de fun-
do perspectivado, representado construções 
que diminuíam de tamanho conforme sua 
proximidade com o ponto-de-fuga, foi criado 
por Baldassare Peruzzi (1481-1537), por volta 
de 1515. A cenografia demonstrava a habilida-
de em unir objetos bi e tridimensionais com a 
composição de fundo, ilustrando o potencial 
da perspectiva na sugestão de profundidade.

O livro Architettura, de Sebastiano Serlio (1475-1554), publicado em 1545, foi o primeiro a 
discutir a Cenografia desde o tratado vitruviano. A publicação do arquiteto e cenógrafo Serlio 
foi um marco nos projetos espaciais da Renascença. Descreve o uso da perspectiva baseado nos 
modelos das encenações trágicas, cômicas e satíricas greco-romanas e descreve também a ce-
nografia ideal em um teatro romano também idealizado. O teatro de Serlio era um edifício fe-
chado, com auditório semicircular e uma orquestra também semicircular que separava o palco 
dos assentos. No fundo do tablado, já marcado pelo desenho de linhas em fuga, suportes que 
serviriam de apoio a telas pintadas, atrás dos portais da scaenae frons, com o mesmo esquema 
de perspectiva para sugerir profundidade. Este projeto de Serlio criou padrões de arquitetura e 
pintura teatral que seriam extensamente reproduzidos nas décadas seguintes.

Desde a queda do Império Romano, nenhum edifício teatral permanente havia sido cons-
truído na Europa. A Academia Olímpica de Vicenza chamou, então, o arquiteto Andrea Palladio 
(1508-1580) para desenvolver o projeto de um teatro em 1580. Palladio veio a falecer três meses 
depois da construção, que foi, então, terminada por Vincenzo Scamozzi (1548-1616). Construído 
praticamente todo em madeira, o Teatro Olympico de Vicenza ainda resiste ao tempo e ao uso. 
Copia a estrutura de auditório e a scaenae  frons do projeto romano, em formato elíptico e cir-
cundado por colunas e estatuária. Entretanto, no projeto de Scamozzi, a scaenae frons fecha com 
suas cinco portas uma extensa área de cenografia permanente, cada uma completando em arco 
uma rua cenográfica com suas construções em maquete perspectivada de madeira. Fechando 
este universo de perspectiva exagerada, um céu pintado em ciclorama.

O Teatro Olympico de Vicenza foi, certamente, o grande marco da construção de teatros 
na Itália a partir do século XV. Muito conservador, porém, não trouxe demais inovações no de-
senvolvimento cenográfico. Além de Peruzzi, Scamozzi e Serlio, outros cenógrafos limitaram-se 
a representações urbanas em seus projetos, como Bartolomeo Neroni (1500-1571) e Antonio da 
Sangallo, o Jovem (1484-1546). Os últimos projetos de Bernardo Buontalenti (1536-1608), en-
tretanto, incorporaram cenários móveis para os intermezzi, pequenas peças de entretenimento 
entre dois atos de um drama, no uso de uma série de bastidores pintados que se alternavam no 
palco. Sabe-se, também, do uso da estrutura dos periaktoi através das encenações do século 
XVI.

img. 028: esboço de cenário de rua de Viccenzo Scamozzi.
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Enquanto isso, na França...

A revolução visual e espacial do Teatro demorou um pouco para chegar à França. Catherine 
de’ Medici (1519-1589), ao entrar para a família real francesa através de seu casamento com o 
filho do Rei François I, Henri, levou consigo artistas italianos a Paris e por toda a parte da França.

A imensa popularidade dos dramas litúrgicos neste país atrasou um pouco a chegada deste 
novo Teatro. Demorou um tempo até que a perspectiva linear causasse influência na Cenografia 
de tradição medieval, e o século XVI representou este período de transição.

Em 1548, o Parlamento de Paris baniu do território francês a representação dos mistérios re-
ligiosos. No mesmo ano, Catherine de’ Medici viajou pela primeira vez através da França, levan-
do um exemplo de pintura cênica em perspectiva. Ainda em 1548, um novo teatro foi construído 
em Paris, no Hôtel de Bourgogne, que tornou-se o centro teatral da França na época. O livro de 
Vitrúvio começou a ser disponível em Paris por volta de 1547, mesma época em que Sebastiano 
Serlio trabalhava para François I na cidade de Fontainebleau. [CRABTREE et al, 1998, p. 242]

A tradição medieval, todavia, continuava profundamente enraizada na cultura francesa, 
que acompanhava a apresentação de artistas populares a céu aberto. Apenas nobres e realeza 
tiveram maior acesso às novas conquistas visuais do Teatro.

img. 031: interior do Teatro Olympico de Vicenza, constru-
ído por Andrea Palladio.

img. 030: scaenae frons e cenário fixo do Teatro 
Olympico de Vicenza, projetados por Scamozzi.

img. 029: corte longitudinal do Teatro Olympico de 
Vicenza, com o cenário de rua central à 
esquerda.

img. 032: planta-baixa do Teatro Olympico de Vicenza.

[capítulo 1] Histórias de cenograf ia (e design).



63Luiz Henrique Sá        Histórias de Cenograf ia e Design: a experiência de Helio Eichbauer.

Inglaterra

A produção teatral inglesa, durante o 
período da Renascença, foi, primariamente, 
uma continuação da tradição medieval de 
teatro nas ruas. O Teatro inglês só absorveu 
a Renascença italiana a partir do trabalho do 
arquiteto inglês Inigo Jones (1573-1652), no 
começo do século XVII. Já o século XVI foi do-
minado por um novo tipo de drama – o Teatro 
Elisabetano –, cujo grande responsável foi o 
dramaturgo William Shakespeare (1564-1616), 
e o uso de um novo espaço teatral, o palco eli-
sabetano – ou isabelino.

O termo Teatro Elisabetano refere-se às obras dramáticas escritas e interpretados durante 
o reinado de Isabel I da Inglaterra, tendo a figura de Shakespeare como seu maior emblema. 
Entende-se a era isabelina até o fim do reinado de James I, em 1625, ou mesmo até o fechamento 
dos teatros no ano de 1642, devido à Revolução Inglesa, período no qual desenvolve-se o chama-
do Teatro renascentista inglês.

O advento do protestantismo reduzira o interesse nos Mistérios e Milagres católicos. Por 
volta de 1576, o ator profissional passou a ser aceito na sociedade, o que deu grande possibilida-
de de crescimento ao Teatro. Pelo final do século, vários teatros profissionais já eram encontra-
dos em Londres. Por sua má reputação, as autoridades proibiram o teatro dentro da cidade de 
Londres; por isso, The Theatre (1576), Curtain Theatre (1577), The Rose (1587), The Swan (1595), The 
Globe Theatre (1599) e The Fortune Theatre (1600), palcos de estrutura muito diferente daqueles 
desenvolvidos na Itália, só puderam ser construídos do outro lado do Rio Tâmisa, na zona de 
Southwark ou Blackfriars.

Eram construídos de madeira, com formato circular ou poligonal e desprovidos de teto12. O 
palco possuía até três níveis para que várias cenas pudessem ser representadas simultaneamen-
te. Em sua planta, ele avança até o meio do edifício, de modo que o público o cercasse pelos três 
lados e tivesse boa visibilidade. Ao fundo, uma cortina modificava o ambiente. Aos espectado-
res mais abastados e aos representantes da nobreza, eram destinadas as galerias. 

Os primeiros edifícios elisabetanos tiveram sua origem nos circos da época, onde havia 
lutas de animais ou apresentações de domadores de ursos, ou nas hospedarias baratas. Quando 
estes estabelecimentos transformaram-se em teatro, quase nada foi modificado das antigas 
construções. O ator recitava dentre os espectadores, não mais diante deles, que participavam 
ativamente da encenação. Este espaço possuía decoração relativamente simples, dando maior 
atenção à poesia e ao ator que ao visual do espetáculo. Introduziu-se, inclusive, o conceito de 
cenografia oral, onde a mudança espacial era anunciada por um ator devidamente caracteriza-
do. A semântica do espaço representado dava-se mais através dos objetos e dos figurinos utili-

12 Teatros posteriores, como o Blackfriars Theatre (1599), o Whitefriars (1608) e o Cockpit (1617) já eram fechados e com 
teto.

img. 033: bairro das diversões no Bankside com arenas 
para touros e ursos, precursoras dos teatros 
elizabenatos construídos após 1587 na margem 
direita do Tâmisa.
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zados, uma vez que um palco rodeado de platéia não comportaria estruturas cenográficas de 
maior porte, o que prejudicaria a visão da cena.

Espanha

A época clássica e de apogeu da cultura espanhola, do período da Renascença no século 
XVI até o Barroco no século XVII é conhecida como Século de Ouro. O ponto mais alto deste pe-
ríodo deve-se às obras dos escritores Miguel de Cervantes (1547-1616) e Lope de Vega.

Lope de Vega (1562-1635) criou uma obra gigantesca, cerca de mil e quinhentos textos 
teatrais, romances, poemas épicos e narrativos, poesia lírica profana, religiosa e humorística. 
Outros grandes dramaturgos da época foram Calderón de la Barca (1600-1681), Lope de Rueda 
(1510-1565) e o próprio Miguel de Cervantes.

Por trás do Teatro, existiu a Igreja. Até a primeira metade do século XVI, com o início da 
Reforma católica e a criação dos autos sacramentais, as representações se davam ao ar livre, so-
bre tablados efêmeros. Cenas humanistas plenas de esplendor, que mantinham a tradição dos 
Mistérios medievais, com cenários montados nos pátios dos colégios jesuítas,

Além disso, mantinha-se a tradição do teatro popular, feito por companhias de atores 
mambembes que improvisavam seus palcos com praticáveis de madeira defronte às carroças de 
viagem, que também serviam de camarim para os atores. 

A partir da segunda metade, porém, com a Contra-reforma, houve o florescimento da pro-
dução dramática, com comédias religiosas e profanas.  A forma mais estável de vida para estes 
atores era a contratação por irmandades religiosas para a atuação em pátios fechados, sob o 
sol, os chamados corrales, onde se podia cobrar ingressos que eram destinados à assistência 
social. Os corrales eram pátios ao ar livre, de solo plano, aonde se montava, ao fundo, um palco 
praticável de cerca de 7,5 metros de largura por 4 metros de profundidade e 1,5 metro de altura. 
Havia separação de classes sociais: as mais favorecidas dispunham de aposentos próprios, como 
camarotes, com cadeiras; as menos favorecidas se apinhavam no pátio inferior, em pé. Às mu-
lheres, era destinado um espaço fechado em nível superior ao fundo, a cazuela. 

Duas tendências cenográficas se mostram neste momento: uma tradicional, com o uso 
simplificado de elementos como bancos e cortinados, com pequenas trocas que poderiam mu-
dar simbólicamente sua identidade; e uma moderna, que aparece em 1621 com a vinda de cenó-
grafos e arquitetos da Itália a pedido do Rei Felipe IV. 

A partir de então, grandiosos teatros foram criados para a corte, com maquinária prepara-
da para as mudanças cenográficas, luz artificial e a ilusão da perspectiva. [ARRÓNIZ, 1977]

img. 034: teatro elisabetano (1595). img. 035: The Fortune Theatre (1600).
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[1.2.6] O período Barroco: séculos XVII e XVIII

Com o desenvolvimento das vistas em perspectiva da Renascença italiana, os meios de 
representação e reprodução visual da realidade em estruturas tridimensionais ou suportes bidi-
mensionais estavam resolvidos. A Cenografia, aos poucos, tornava-se um importante elemento 
no Teatro, importância que aumentou no período barroco. Esta evolução teatral logo expan-
diu-se pela Europa, mudando profundamente as representações na França, Inglaterra, Espanha, 
Portugal, Rússia e Escandinávia, muito devido às viagens e exportação de projetos dos famosos 
arquitetos italianos.

A transformação da Cenografia no período barroco deveu-se a um complexo aprofunda-
mento nas soluções imagéticas do sistema de perspectiva combinado às novas soluções técni-
cas do edifício teatral, desenvolvidas a fim de incrementar as possibilidades ilusionistas.

A Cenografia ofereceu um importante e novo fórum de discussão e ponto de convergência 
de artistas e arquitetos, uma vez que as composições cenográficas estavam livres das barreiras 
práticas e tecnológicas da arquitetura convencional. A arquitetura na Cenografia realizava-se 
em telões planos pintados, passível de criar, assim, formas até então inimagináveis. A simetria e 
a racionalidade das composições renascentistas foram, aos poucos, substituídas pelo excesso e 
esplendor barroco.

Na Itália, um novo tipo de arte dramática foi desenvolvido no começo do século XVII: em 
uma mistura de texto poético, música e encenação nasce a ópera. E, com ela, um novo tipo de 
Cenografia teve de ser criado para que atendesse às suas demandas específicas, pois as determi-
nações renascentistas de Serlio tornaram-se inadequadas para este novo drama complexo que 
envolve o canto e a dança em sua estrutura.

Os próprios dramas clássicos tornavam-se muito menos populares que os intermezzi e as 
óperas nascentes, que pediam composições cênicas mais elaboradas e fantásticas, além da mu-
dança de referência espacial durante o espetáculo. E este movimento e mudança de cenários 
também era muito apreciado pelo público.

As novas formas dramáticas também influenciaram a arquitetura teatral. O período bar-
roco assistiu à criação de uma nova estrutura do espaço cênico, que seria, em breve, mundial-
mente conhecida e adotada sob o nome de palco à italiana ou, simplesmente, teatro italiano. O 
palco renascentista era largo e pouco profundo, seguindo o modelo romano. Os três – ou cinco 

img. 036: desenho esquemático da fachada do Corral del 
Príncipe.

img. 037: estrutura do corral espanhol.
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– portais da scaenae frons foram entrando em 
desuso e o portal central ganhou importân-
cia perante os outros, importância esta que 
refletiu-se no aumento de suas dimensões. 
Finalmente, tornou-se uma moldura para a 
encenação que em muito lembra o quadro da 
linguagem pictórica de telas em perspectiva. 
Este arco de isolamento da imagem cênica é 
a conhecida boca-de-cena, que separa visual e 
concretamente o palco da platéia.

O novo teatro barroco tinha formato 
completamente remodelado: o proscênio e 
o palco ficaram mais altos à medida em que 
o teatro aumentava suas proporções para 
acomodar o público crescente; ganharam di-
mensões muito maiores que as anteriores da 
Renascença e o palco, por sua área, muitas ve-
zes podia ser comparado ao espaço destinado 
ao público: tornou-se mais profundo, largo, e 
com um imenso espaço superior vazio, escon-
dido da visão dos espectadores, para acomo-
dar os cenários que entrariam em cena.

Toda uma complexa engenharia ceno-
técnica foi desenvolvida por importantes en-
genheiros navais, cujo trabalho desenvolveu-
se plenamente para as grandes navegações 
exploratórias. Não por acaso, toda a maquiná-
ria de cordas, varas e roldanas do teatro italia-
no em muito assemelha-se à maquinária das 
grandes embarcações da época ganhando, in-
clusive, as mesmas denominações em língua 
italiana.

Formas de “realismo” no palco foram 
perseguidas por quase todos os períodos his-
tóricos da Cenografia; todavia, cada época te-
ve sua própria definição visual de “realidade”. 

O próprio arquiteto Vitrúvio dizia que a perspectiva era a chave para o realismo, apesar de o 
olhar moderno considerar o estilo romano totalmente não-realista. A redescoberta da perspec-
tiva na Renascença permitiu a representação do mundo tridimensional em imagens que pare-
ciam reais. No período barroco, um desenvolvimento complexo da representação gráfica em 
perspectiva manteve-se como o caminho para a “realidade”.

O Teatro barroco rejeitou em sua concepção cenográfica a representação tridimensional 
perspectivada, como aquela existente no Teatro Olympico de Vicenza. Com os estudos sobre 

img. 038: Teatro Scientifico di Mantova, Itália, hoje co-
nhecido como Teatro Bibiena. Palco de concer-
tos barroco projetado por Antonio Galli Bibiena, 
1769.

img. 039: fachada do Semperoper, Dresden: teatro  de 
ópera barroco.

img. 040: fachada do Teatro Nacional de Praga: teatro  
de ópera barroco.
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métodos de perspectivação, a representação bidimensional tornava-se tão eficaz quanto, além 
de possuir grande praticidade de construção e mudança em cena. Necessitava, apenas, da mão-
de-obra altamente qualificada dos grandes pintores de arte em perspectiva.

Muitos destes novos cenógrafos eram profissionais de arquitetura, design e pintura. 
Poderiam projetar edifícios teatrais inteiros ou, simplesmente, os cenários para determinado 
espetáculo, assim como participar do desenho e da pintura dos telões perspectivados. O ato 
de projetar, entretanto, tornava-se separado da execução final destas cenografias, assim como 
acontecia com a divisão de trabalhos na produção de objetos, prenúncio da Revolução Industrial. 
Os artistas, muitas vezes, supervisionavam a execução, mas já eram tidos como uma classe se-

img. 042: projetos de maquinária teatral para palco italiano, século XVII.

img. 041: esquema em corte do teatro italiano: auditório, proscênio, palco inclinado com urdimento.
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parada dos pintores de arte. As descrições existentes do trabalho cenográfico da família Bibiena, 
por exemplo, e mesmo de outros profissionais, refletem a posição de comando que estes artis-
tas tinham na elaboração dos projetos de perspectiva e, por tanto, eram reconhecidos. O ganho 
de popularidade do Teatro nesta época demandou um crescente número de profissionais espe-
cializados, como pintores de arte, marceneiros, aderecistas, modelistas e, na gerência do desen-
volvimento dos projetos, o designer cenógrafo. E alguns importantes cenógrafos desta época 
foram Giovanni Battista Aleotti, Giacomo Torelli, os integrantes da família Bibiena e Baldassare 
Orsini.

Giovanni Battista Aleotti (1546-1636), arquiteto do famoso Teatro Farnese, de Parma, foi 
fundamental figura na transição entre a Renascença e o Barroco. Giacomo Torelli (1608-1678), 
também conhecido como Il gran stregone – o grande mágico –, foi um dos mais influentes ce-
nógrafos de seu tempo. Trouxe um incrível poder dramático para as pinturas cênicas além de 
desenvolver uma série de mecanismos que facilitaram a mudança de cenários no palco.

Giovanni Maria Galli (1619-1665), que adicionou a seu nome sua cidade natal, Bibiena, 
foi o primeiro desta grande família a projetar cenários, sendo seguido por seus descendentes. 
Dominaram a arquitetura teatral e o projeto cenográfico na Europa da metade do século XVII 
até as últimas décadas do século XVIII. Os outros integrantes desta família foram: Ferdinando 
Galli Bibiena (1657-1743) e Francesco Galli Bibiena (1659-1739), filhos de Giovanni; Antonio Galli 
Bibiena (1700-1774), Giuseppe Galli Bibiena (1696-1757), Alessandro Galli Bibiena (1687-1769) e 
Giovanni Maria Galli Bibiena (1739-1769), netos; e Carlo Galli Bibiena (1725-1787), bisneto. Esta 
família foi tão importante que o nome Bibiena tornou-se sinônimo de cenografia e pintura cêni-
ca barroca italiana. Além disso, foram os responsáveis pela continuidade deste estilo no Teatro 
de toda a Europa. Fundamentais para o crescimento da importância da Cenografia, continuaram 
o estilo decorativo e exótico dos cenógrafos anteriores, porém trouxeram suas próprias carac-

img. 045: projeto cenográfico de Ferdinando Galli 
Bibiena, em perspectiva desaxial.

imgs. 043 e 044: projetos de Giacomo Torelli para 
Andromède. Paris, 1656.
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terísticas e inovações para a pintura cênica, 
como um sofisticado uso da perspectiva, eli-
minando o ponto-de-fuga central e, conse-
qüentemente, a simetria no palco, e criando 
espaços de perspectiva desaxial, com três 
pontos-de-fuga, distorcendo o espaço que, 
então, tornou-se dinâmico e passou a contar 
com arcos e passagens para a evolução dos 
atores. [CRABTREE et al, 1998, p. 249]

É fato que os artistas da família Bibiena 
assumiam mais o lado arquitetônico da elabo-
ração dos projetos. Para eles, o que fica muito 
claro através de seus trabalhos e escritos, o 
fundamental no palco seria a perfeita trans-
posição de uma possível realidade em bem 
arranjadas composições perspectivadas. A de-
finição das massas, equilíbrio das partes e as 
bem traçadas linhas em grandes dimensões 
ganhavam força em seus projetos perante a 
preocupação com a cor, que tornava-se uma 
conseqüência menos importante, um acaba-
mento do projeto.

O cenógrafo Baldassare Orsini (1732-
1810), entretanto, já demonstrava em seus 
projetos um estudo mais detalhado sobre a 
cor na definição de atmosferas dramáticas e 
representou uma transição entre os ambien-
tes arquitetônicos dos Bibiena e um ambiente 
de pintura artística atmosférica, construído 
com massas de cor e luz.

Enquanto isso, novamente, na França...

A França tornou-se um dos centros artísticos mais influentes do mundo na era barroca, 
muito devido ao alto investimento dos reis Louis XIV, Louis XV e Louis XVI no desenvolvimento 
das artes. Foram cerca de cento e cinqüenta anos de uma brilhante evolução nas belas artes e 
também nas artes decorativas.

Enquanto a Itália foi o lugar de origem da Cenografia barroca, a França adotou e expandiu 
este novo estilo, acompanhado de também considerável evolução da literatura dramática. No 
começo do século XVII, a fascinação francesa pelo teatro de balé era tão grande que o próprio rei 
Louis XIV dançou em três produções de bailado. O Cardeal Richelieu, além de dramaturgo, tam-
bém era um incentivador da produção literária dramática.  [CRABTREE et al, 1998, p. 252]

imgs. 046 e 047: projetos cenográficos de Giuseppe Galli 
Bibiena.

img. 048: Markgräfliches Opernhaus, Bayreuth, teatro 
de ópera de projetado por de Giuseppe Galli 
Bibiena.
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Por esta época, o arquiteto, engenheiro, cenógrafo e paisagista italiano Tommaso Francini 
(1571-1651) encantava a corte com suas criações de fantástico ilusionismo, mesmo em espaços 
não adaptados para a maquinária teatral. Em 1645, houve a primeira apresentação de um espe-
táculo de ópera na Franca, cenografado por Torelli, que surpreendeu o público com reproduções 
da cidade Parisiense até então jamais vistas naquele país. Torelli levou os mais avançados cená-
rios barrocos italianos para a França, inaugurando a paixão da realeza pelas grandes produções 
operísticas. Após sua partida, foram contratados os cenógrafos italianos Gaspare Vigarani e seu 
filho Carlo, que converteram em teatro um pavilhão do Jardin des Tuileries. 

Ao mudar-se para Versailles, Louis XIV levou consigo o amor pela ópera, dança e teatro, jus-
tamente para um palácio que não possuía espaço adaptado para as apresentações. Os Vigarani 
conceberam cenários para uma série de representações, mas Louis XIV estava inclinado a afas-
tar a soberania italiana dos palcos: queria um Teatro legitimamente francês e os cenógrafos ita-
lianos que, havia mais de cem anos, contribuíram fundalmentalmente para o engrandecimento 
da arte teatral naquele país, levando inovações estéticas e tecnológicas, não eram mais bem 
vindos. [CRABTREE et al, 1998, p. 252-253]

Jean Berain I (1640-1711) foi o primeiro cenógrafo francês significativo após a partida dos 
italianos. Era assistente do arquiteto-chefe de Versailles, Charles LeBrun (1619-1690), e expe-
riente designer de interiores. Projetou, ao longo de sua carreira, cinqüenta cenários de ópera 
para a Academia Real de Música e Dança, assimilando as técnicas e o processo de perspectiva de 
Torelli e Vigarani. Seu filho, Jean Berain II (1674-1726) tomou o lugar na Academia após a morte 
do pai.

O artista Jean-Nicholas Servandoni (1695-1766) foi, talvez, o maior cenógrafo francês da 
época barroca. Nasceu em Florença, onde estudou artes plásticas com Giovanni Pannini (1691-
1765), estudou Cenografia em Roma e viajou para Portugal e Inglaterra, onde ficou notório por 
seu trabalho em óperas. Seguiu, então, caminho para Paris, onde começou a trabalhar para a 
Academia. Seus quarenta anos de dedicação à Cenografia francesa foram suficientes para que 

img. 049: Thésée, desenho de cenário de Gaspare 
Vigarani, 1675. Cabinet des estampes, Paris.

img. 050: Atys, desenho de cenário de Gaspare Vigarani, 
1676. Cabinet des estampes, Paris.
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fosse reconhecido como um artista daquele país. Empregou as mais sofisticadas técnicas de 
perspectiva desenvolvidas na Itália, composições diagonais, imagens assimétricas, construções 
ovais e circulares. Além disso, estudou profundamente os efeitos da luz, empregando técnicas 

de iluminação para atingir os mais diversos 
efeitos em cena, e conseguir reproduzir em 
pintura muitos tipos de materiais com preci-
são quase científica.

Servandoni representou o ápice da Ceno-
grafia barroca na França. Seu estilo traçou o 
caminho que a pintura cênica tomaria através 
do século XIX, quando a imagem perspectiva-
da, a pintura de arte, a maquinária e os efeitos 
de iluminação iriam fundir-se na criação de 
ambientes ainda mais realistas.

[1.2.7] Cenografia e luz no Romantismo

Pode-se afirmar que o trabalho dos cenógrafos alcançou seu ápice de reconhecimento 
do público durante o século XIX, muito devido ao imenso avanço das técnicas utilizadas para a 
criação destas atmosferas de ilusão dramática. Cenógrafos tornavam-se tão famosos quanto 
os próprios atores, cantores e bailarinos em cena, e era comum que um espetáculo tornasse-se 
conhecido por sua criação espacial.

Certos tipos de espetáculos cênicos ainda experimentaram a completa ausência de atores 
em palco, atraindo o público pura e simplesmente pela concepção visual, o que demonstra a 
supremacia deste profissional projetista. Cenógrafos trabalharam mais do que nunca devido ao 
crescente número de apresentações teatrais e outros tipos de entretenimento que eram desen-
volvidos. Até o final do século XIX, a Cenografia tornar-se-ia uma indústria, distribuindo compo-
nentes técnicos ao redor do mundo.

A pintura de telões continuou com força, apesar de os formatos cenográficos terem sofrido 
grandes mudanças. Porém, a separação de tarefas, que há muito já havia sido iniciada, tornou-
se drástica: refletindo os efeitos da Revolução Industrial, quando o designer finalmente assumiu 
seu papel, separando-se da produção propriamente dita, o cenógrafo separa-se de sua condição 

img. 051: Armide, cenário de Jean Bérain, 1686.  
Cabinet des estampes, Paris.

imgs. 052 e 053: desenhos de cenários de Jean-Nicholas Servandoni. Cabinet des estampes, Paris.
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de artista executor. A partir do século XIX, ele torna-se o artista criador dos projetos espaciais e 
visuais, enquanto que os executores, sejam pintores, marceneiros, modelistas, serralheiros etc., 
passaram a ser considerados como cenotécnicos, ou seja, técnicos especializados em dar a for-
ma final aos projetos cenográficos.

Percebe-se, neste ponto, que cenógrafos e designers percorreram caminhos paralelos ao 
longo de quase dois mil anos – e até hoje – passando da condição de artistas-artesãos para a de 
projetistas especialistas, sabedores dos processos de fabricação, mas não mais os próprios sujei-
tos destes processos. Fica a dúvida se estes profissionais percorreram caminhos paralelos ou se, 
por suas coincidências projetuais, andaram de mãos dadas pelo mesmo caminho...

O Romantismo no Teatro começou no final do século XVIII e floresceu no século XIX, prin-
cipalmente na Inglaterra, tendo sido uma etapa crucial para o movimento realista que seria de-
sencadeado décadas mais tarde. O estilo romântico buscava temas históricos, de especial inte-
resse nas culturas exóticas recém conhecidas pelas viagens exploratórias. Trabalhava o lirismo, 
a subjetividade e o sonho, idealizando a realidade e valorizando o inóspito, o desconhecido.

Após a Revolução Francesa, o Teatro na França posicionava-se entre o Barroco italiano e o 
Romantismo inglês. O repertório clássico, porém voltava a dominar. Apesar do contínuo inves-
timento em Teatro, demonstrado pela construção da incrível ópera de Paris por Charles Garnier 
(1825-1898), a Cenografia francesa pouco mudou daquela que vinha sendo desenvolvida até en-
tão, com estética de paisagens urbanas e rurais pintadas.

Importantes nomes da Cenografia no século XIX foram: William Capon (1757-1827), 
Gaetano Marinari (173?-181?) e Clarkson Stanfield (1793-1867), na Inglaterra; e Charles Ciceri, 
Ignace-Eugène-Marie Degotti, Pierre Luc Charles Ciceri (1782-1868), Charles Polycarpe Séchon, 
Jules Pierre Michel Diéterle (1811-1889), Leon Feuchères, Edouard Desiré Joseph Despléchin 
(1802-1870) e Charles Antoine Cambon (1802-1875).

Os novos efeitos de iluminação

Philip de Loutherbourg (1740-1812) e Servandoni, dois dos mais inovadores cenógrafos do 
século XVIII, criaram importantes formas de aplicação de novas tecnologias de iluminação arti-
ficial que foram desenvolvidas em sua época, como a lâmpada a gás, usada para efeitos ilusio-
nistas no palco: luz do dia e da noite, aurora, crepúsculo, nuvens passando na frente da lua...

No século XIX, as técnicas cênicas mudaram consideravelmente em relação ao período bar-
roco. Muitos dos efeitos que hoje nos são naturais tornaram-se viáveis e comuns nesta época. 
Apesar de as técnicas de pintura de telões pouco terem mudado, o conhecimento do efeito da 
luz sobre superfícies pintadas e da resposta de materiais coloridos sob iluminação também co-
lorida deu-se neste século. A pintura também começou a ser trabalhada sobre superfícies mais 
finas, semi-transparentes, através das quais criava-se um jogo dinâmico de efeitos por variações 
luminosas.

Inventado em 1787 pelo artista escocês Robert Barker (1739-1806), o panorama era uma 
grande pintura de extremo realismo, projetada originalmente para ser afixada nas paredes de 
uma sala circular, fechando os 360 graus do círculo com uma imagem contínua que representa-
va paisagens naturais ou urbanas.

Já o diorama foi criado em 1822, em Paris, por Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) 
– que dezessete anos mais tarde tornar-se-ia célebre pela invenção do daguerreótipo, o primeiro 
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processo fotográfico do mundo – e Charles-Marie Bouton (1781-1853). Possuía camadas pintadas 
em transparência, jogos de luzes e perfis recortados, como sombras chinesas em movimento, 

numa tentativa de entretenimento de ima-
gem dinâmica muito anterior à invenção do 
cinematógrafo.

Por seu formato, o panorama jamais pô-
de ser usado em apresentações teatrais. Já o 
diorama passou de um elemento de diversão 
sem atores para suporte cenográfico quase 
obrigatório nos teatros da Europa como fundo 
para a apresentação de pantomimas.

O cenógrafo no século XIX

O trabalho destes artistas era bastante diferente do trabalho atual dos cenógrafos. Era es-
perado do artista do século XIX que imaginasse e projetasse maravilhosas ilustrações para o 
telão-de-fundo de um espetáculo. Não existia maior preocupação, como hoje em dia, a respeito 
de uma unidade na expressão de significado do espetáculo. Era mesmo comum que vários cenó-
grafos participassem da criação de uma mesma apresentação, ou ainda mais comum que vários 
pintores de arte ficassem responsáveis, cada qual, por um telão diferente do mesmo espetáculo. 
Não havia maior preocupação com a adequação dos elementos criados pelos diversos profissio-
nais pois, no século XIX, um cenógrafo era capacitado a realizar alguns esboços, que eram dis-
tribuídos a pintores com suas próprias características pictóricas. O resultado, uma combinação 
curiosa de estilos, era muitas vezes interessante para o público e fator diferencial para o sucesso 
de um espetáculo.

Era esperado do cenógrafo que tivesse conhecimentos em arquitetura, história, mitologia 
e culturas exóticas para que estivesse apto a decorar o ambiente de uma peça teatral: o cenó-

grafo era uma enciclopédia 
ambulante de formas e es-
tilos [CRABTREE et al, 1998, p. 

262]. Estes aspectos, todavia, 
não são muito diferentes da-
queles encontrados em um 
bom cenógrafo de hoje, cujo 
extenso repertório o capacita 
a fazer ligações formais inusi-
tadas, tornando-o competen-
te na busca de soluções para 
a passagem de informações.

E como era a relação de 
um cenógrafo com a direção 
de um espetáculo? Após a 

img. 054: Tableau composé, 1826, estudo para diorama 
de L. J. M. Daguerre.

img. 055: Paul et Virginie, cenografia de Percier e Fontaine, 1806.
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decisão por uma produção, 
cenógrafo e maquinista-che-
fe13 encontravam-se, juntos, 
com o diretor do futuro espe-
táculo, para que fosse deter-
minado aquilo que seria cons-
truído e aquilo que seria rea-
proveitado do acervo técnico 
do teatro. O cenógrafo-pintor 
concebia sozinho os cenários 
para a peça, que eram mos-
trados aos atores, bailarinos, 
diretor, autor e pintores atra-
vés dos modelos em escala. 
A partir dos comentários e 
da aprovação, entravam em 
produção. Em alguns casos, 
a cenografia era pré-monta-
da no teatro, de madrugada, 
para que fosse examinada 
com a iluminação artificial do 
cenógrafo e do eletricista res-
ponsável, antes de receber os 
retoques finais. [CRABTREE et 

al, 1998, p. 262]

13 Do italiano capo macchinista, profissional responsável por toda a cenotécnica e organização da maquinária em 
cena.

img. 056: La mort de Cléopatre, cenografia de Isabey, 1808.

img. 057: Alfred le Grand, cenografia de Cicéri, 1822.

img. 058: Ali-Baba, cenografia de Cicéri, 1833.
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[1.3] Histórias de Teatro e Cenografia na modernidade

Até os nossos dias, os problemas da cenografia foram resolvidos de diferentes 
maneiras pelos decoradores profissionais; quer sejam Servandoni ou Bibiena no 
século XVIII, Ciceri no século XIX, são sempre técnicos que desempenham o pa-
pel principal, mas estes técnicos são também artistas. A partir do século XIX já 
não acontece o mesmo. Neste domínio, como em todos os outros, afirma-se o 
divórcio entre a arte e a técnica, cada um progredindo separadamente e em pla-
nos muito diferentes, até opostos, considerando a técnica apenas os fatos mate-
riais: perfeição da imitação, melhoramento incessante dos meios mecânicos; a 
arte, apenas os fatos espirituais: expressão dos sentimentos ou das impressões, 
sugestões, aprofundamento do humano ou do individual. [COGNIAT, 195-, p. 88]

O advento do século XX é o marco das grandes revoluções teatrais, que contavam com 
novas formas, convenções e paradigmas, mudanças drásticas em relação ao que vinha aconte-
cendo desde a Renascença.

O palco passa a ser domínio do cenógrafo designer, não mais do artista ou pintor, na cria-
ção de uma nova realidade plástica intrínseca à cena. Percebe-se que a cena tem realidade pró-
pria, realidade esta que só poderá ser encontrada se o espectador não tiver referências simbóli-
cas para compará-la com o mundo exterior.

O cenógrafo pintor que, por mais de quatrocentos anos, esteve ligado tanto a atividades 
projetuais quanto à pintura de suas telas, desliga-se completamente deste sistema. No século 
XX, o cenógrafo assume completamente seu papel único de projetista, papel que vinha buscan-
do desde antes do período de Revolução Industrial. Pela divisão de tarefas e, muito provavel-
mente, por conta do pouco uso dos telões pintados na Cenografia moderna, o artista de pintura 
cênica decai de categoria profissional. O estilo do pintor passa a não ser mais importante. Aliás, 
o pintor de telões torna-se, definitivamente, anônimo, enquanto que a criação cenográfica é 
totalmente outorgada ao projetista, que assina a totalidade do trabalho. É o designer cenógrafo 
quem projeta e cria; os outros participantes do processo produtivo trabalham em linha de fabri-
cação para que o resultado final seja o mais próximo do projeto em modelo de escala reduzida.

No Teatro moderno, a Cenografia torna-se elemento em movimento em cena. Em alguns 
casos, torna-se ator da ação. Conquista, então, a dimensão temporal dentro do espetáculo e, 
desta forma, contrapõe-se com as outras formas artísticas: enquanto na pintura e na arquite-
tura, por exemplo, o ritmo é dado pela capacidade interpretativa do espectador, que concebe o 
momento antes para chegar, na contemplação, ao momento depois, a nova Cenografia em mo-
vimento apresenta todos os momentos ao longo da ação.

Uma vez que a empatia com o objeto artístico se dá através do desenvolvimento de re-
lações formais entre as partes envolvidas, é claro que a Cenografia acompanharia a evolução 
das pesquisas sobre encenação, sobre movimento e sobre o ritmo ação/intérpretes. O que de 
curioso aconteceu foi o fato de que, em alguns momentos, foram as novas teorias cenográficas 
os objetos propulsores de mudanças nas relações formais, impondo novas formas de encenação 
e até novas formas de dramaturgia. E não apenas a Cenografia, mas também a iluminação passa 
a ter papel ativo na valorização do drama, intervindo na própria ação.
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Esta revolução no Teatro começou na Europa, mas logo espalhou-se por outros países do 
mundo, como Rússia, Estados Unidos e Brasil. A primeira grande mudança, ainda no século XIX, 
foi uma visão naturalista da cena, a cenografia como um retrato quase perfeito e em detalhes 
do mundo assim como ele é.

[1.3.1] O teatro naturalista de Antoine

A revolução moderna no Teatro começou no continente europeu, logo espalhando-se pelo 
mundo no final do século XIX e início do século XX. A primeira mudança visível foi a concepção 
naturalista criada por André Antoine (1858-1943) em seu trabalho de encenação no Théâtre Libre 
de Paris. Ali, a cena seria caracterizada como uma imagem do mundo exatamente como ele é, 
um pedaço da vida sobre o palco.

Segundo ROUBINE [1980], convencionou-se adotar a fundação do Théâtre Libre como o 
ponto de partida da era em que a encenação firmou-se como arte autônoma, no ano de 1887. 
Este teatro foi formado para a encenação realista de jovens dramaturgos, como Émile Zola, 
Ibsen e Strindberg, com alguns textos que eram até mesmo proibidos na Europa. Em sua fun-
dação, Antoine declarava: A batalha já ganha no romance pelos Naturalistas, na pintura pelos 
Impressionistas, na música pelos Wagnerianos, vai transportar-se ao Teatro. [apud DECUGIS et al, 

1953, p. 173]

Antoine foi, assim, o primeiro encenador teatral pela concepção moderna da palavra, que 
envolve o conceito de assinatura. Assinatura que também é desenvolvida dentre os demais pro-
fissionais da criação. Idéias e conceitos são estabelecidos por uma equipe, que conta com a pre-
sença do encenador, com sua visão global, e dos demais profissionais responsáveis pela maneira 
de dar forma ao conceito, de passar a informação: cenógrafo, figurinista, iluminador, coreógra-
fo, compositor etc. Em conjunto, a tentativa de fechar uma forma única para o espetáculo.

De operário da Companhia de Gás de Paris, Antoine passou a ser uma espécie de profeta do 
movimento teatral francês ao fundar um tea-
tro verdadeiramente livre, em guerra declara-
da ao teatro acadêmico. Nascido em Limoges, 
Antoine mudou-se muito jovem a Paris, em-
pregando-se em uma livraria e, em seguida, 
na dita Companhia de Gás. Apaixonado por 
Teatro, foi reprovado no exame de admissão 
do Conservatório parisiense mas, em seguida, 
ingressou na companhia amadora da empresa 
onde trabalhava.

No ano de 1887, após ter-se relacionado 
com figuras iminentes da literatura france-
sa, como Émile Zola (1840-1902), Alphonse 
Daudet (1840-1897) e Edmond de Goncourt 
(1822-1896), encenou quatro peças em um ato 
de novos autores da França, sendo ignorado 
pela crítica especializada. 

img. 059: cenografia para La fille Élisa.

img. 060: cenografia de Cornil para La bonne espérance, 
1902.

[capítulo 1] Histórias de cenograf ia (e design).



77Luiz Henrique Sá        Histórias de Cenograf ia e Design: a experiência de Helio Eichbauer.

Dando ao novo teatro o qualitativo de livre, quis demonstrar, na prática, que 
tal denominação não era apenas uma palavra sem sentido, mas a única que 
correspondia ao espírito e ao caráter da obra que se propunha realizar. [...] o 
Teatro Livre lançava suas hostes revolucionárias numa luta implacável contra o 
convencionalismo tradicional da Comédie, desafiava os teatros comerciais dos 
boulevards e proclamava a libertação do despotismo dos empresários ganan-
ciosos. [REDONDO JÚNIOR, 1961, p. 64]

Antoine negou as personagens tradicionais que eram ditadas pelo teatro parisiense e op-
tou por um novo ator, capaz de interpretar todos os papéis, através do estudo e da observação 
constante da natureza dos seres humanos, dirigindo-se para a verdade e para a precisão. Nesta 
busca extrema pelo real, a Cenografia assumiria um papel fundamental. A organização espacial 
cênica contava, agora, com uma composição apurada de mobiliário real, deixando para trás as 
representações ilusionistas de pintura. O importante, neste momento, era que a Cenografia as-
sumisse, no Teatro, o mesmo papel que as detalhadas descrições de ambientes nos romances 
naturalistas, trabalhando a sinestesia espacial, que mesclava no palco a visão, os cheiros e os 
sons da realidade.

[1.3.2] Da obra de arte viva de Appia e Craig

Adolphe Appia (1862-1928) foi um arquiteto e cenógrafo suíço que teve um fundamental 
trabalho teórico para o desenvolvimento da Cenografia e da iluminação cênica. Edward Gordon 
Craig (1872-1966), contemporâneo de Appia, foi um verdadeiro homem de Teatro: ator, diretor, 
produtor e cenógrafo, filho da famosa atriz Ellen Terry (1847-1928), também é conhecido por seu 
trabalho e suas teorias inovadoras. Um fator fundamental que serviu de união para os pensa-
mentos destes dois cenógrafos foi a percepção de que a luz elétrica que acabava de entrar em 
uso seria um agente transformador da arte teatral.

O ponto fundamental da teoria de Appia foi o conceito de que deve haver uma unidade na 

img. 061: cenografia para Le canard sauvage, 1906.
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criação de encenador e cenógrafo. Pode parecer uma teoria banal hoje em dia, mas representou 
um grande avanço num momento em que cada elemento fazia aquilo que bem entendesse em 
seus projetos, deixando o espetáculo, resultado final deste processo, com aspecto de uma col-
cha de retalhos. Para Appia, e com razão, a principal causa desta falta de unidade eram os telões 
pintados por artistas, que serviam como pano de fundo para as ações dramáticas – até então, 
nunca havia existido uma experiência com telões pintados semelhante àquela da Companhia 
de Ballets Russes, de Sergei Diaghilev (1872-1929), que será tratada em breve.

Inspirado pelas criações e teorias do compositor Richard Wagner (1813-1883), que rebelara-
se com a encenação de até então, caracterizada por uma pseudo-realidade através do ilusionis-
mo mas não manifestada nas ações dos atores, que em nada tinham de naturais, Appia ape-
gou-se à iluminação para ativar o imaginário do espectador. Para ele, três regras precisariam ser 
seguidas para que houvesse a tal unidade em cena: movimentos dinâmicos e tridimensionais 
dos atores, ocupação vertical do palco pela cenografia e o uso da profundidade e de elementos 
horizontais na dinâmica da performance. Com a sugestão da luz e com a ocupação do espaço 

imgs. 062 e 063 (esquerda):fotografia e desenho de ce-
nários de Adolphe Appia com o uso da divisão 
da área de encenação em planos..

imgs. 064 e 065 (direita): cenografia de Adolphe Appia 
para espetáculo de dança no Instituto Jacques 
Dalcroze.
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em planos, criava uma nova realidade na cena, trabalhando planos, volumes e luz.
Toma-se consciência, com as revoluções cênicas do século XX, que a pintura tem sérias 

limitações quando ligada ao Teatro. É uma arte que não consegue libertar-se de suas duas di-
mensões: não consegue explorar o espaço, tampouco o tempo, através do movimento. Quando 
tentou livrar-se destas barreiras, durante o século XIX, tocou no campo da ilusão e da inverdade 
cenográfica, na busca de mecanismos complexos e celibatários14.

Appia separa a Cenografia em duas categorias distintas. Para ele, aquela baseada em com-
posições pictóricas bidimensionais seria uma cenografia de superfícies planas, onde o intérprete 
representa diante de, que entra em contraponto com a plástica viva do ator.

“O corpo humano, vivo e móvel, representa, em cena, o elemento conciliante 
e deve, nessa qualidade, reivindicar o primeiro plano. A sua plasticidade apro-
xima-o da escultura e da arquitetura e afasta-o, definitivamente, da pintura. 
[APPIA, 1921]

Appia esvaziou o palco, renunciando ao realismo pseudo-histórico de até então, renúncia 
que só foi possível através da instauração de um espaço mítico, não-histórico, nos libretos das 
óperas de Wagner. Appia suprimiu a iluminação de ribalta na tentativa de quebrar a ilusão de 
telas animadas, propondo uma maior inclusão do espectador na cena.

Tanto Appia quanto Craig buscaram uma poética cênica capaz de criar atmosferas, provo-
car emoções, despertar inteligências, gerar uma nova forma de drama. Craig afasta-se de Appia 
quando nega o corpo vivo como elemento fundamental desta “nova arte”. Sentencia o fim do 
ator como ser pensante em cena, valorizando uma idéia de ator que seguiria os moldes criados 
pelo encenador, categoria a qual nomeia de supermarionete. 

Para Appia, ao contrário, a ilusão cênica está na presença do ator, pois é a partir dele que é 
construído o sistema de encenação. Para que os movimentos possam ser melhor desenvolvidos, 
não trata mais o palco como uma superfície plana: equipa-o com diferentes planos praticáveis, 
criando um novo tipo de Cenografia através da divisão e ocupação do espaço vertical em esca-
lonamentos de planos. Appia inventa jogos complexos com planos inclinados, que modificam o 
volume da cena, dando flexibilidade às evoluções espaciais. Trabalha com formas, luzes e som-
bras da mesma forma que Craig. Para Appia, o homem é a medida de todas as coisas e o ator, a 
medida do espaço cênico.

Infelizmente, Appia jamais concebeu um espaço para a Ópera de Beireuth, sob o comando 
de Wagner. Teve importante participação, porém, na criação de espaços para as coreografias 
revolucionárias de Émile Jacques Dalcroze (1865-1950) em seu instituto.

Gordon Craig, ator apaixonado pela Cenografia, dedicou-se à criação e ao estudo de cená-
rios com a preocupação de os integrar no conceito geral da obra teatral a que se destinavam. 
Passou por tentativas fracassadas de fundar uma escola de Teatro onde pudesse ensinar seus 
preceitos. Apenas com a criação do Vieux Colombier, em Paris, que Craig deu o primeiro passo 

14 Idéia de máquina celibatária como aquela que funciona sob complexos mecanismos para atingir resultados pouco 
satisfatórios, ou mesmo desnecessários.
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para a realização de seu Teatro Novo.
Craig tornou-se o mais importante representante do simbolismo no Teatro. Propõe a exis-

tência de uma ciência para as artes cênicas, sob a qual o ator deveria subordinar-se para um me-
lhor resultado em cena. O ator só seria ideal, para Craig, quando concebesse símbolos perfeitos 
para tudo o que existe na natureza.

Ao convencer-se que o ator jamais poderia livrar-se de sua própria personalidade, Craig 
sonhou com um ator-supermarionete. Craig sempre quis encontrar os símbolos perfeitos para a 
realização da obra poética: uma harmonia perfeita entre o cenário, o ator, a luz, a indumentária 
e o próprio texto. Para ele, a partir desta problemática é que nasceria o novo Teatro.

[1.3.3] Construtivismo e biomecânica

Vsevolod Emilevich Meyerhold, nome artístico de Karl Kasimir Theodor Meyerhold (1874-
1940) foi ator e um dos mais importantes encenadores teatrais do século XX, um dos respon-
sáveis, ao lado de Appia e Craig, pela adesão a uma cenografia funcional em reação ao cenário 
ornamental e ilusionista de até então.

No ano de 1898, Meyerhold uniu-se ao Teatro de Arte de Moscou como ator integrante 
da companhia de Constantin Stanislavisky (1863-1938) e Vladmir Nemirovich-Danchenko (1858-

img. 066: projeto de cenografia de Gordon Craig para o 
ato II de Macbeth, de Shakespeare, 1908.

img. 067: projeto de cenografia de Gordon Craig para o 
balé Psyche, 1907.

img. 068: maquete de cenário de Gordon Craig para 
Hamlet, de Shakespeare, 1912.

img. 069: projeto de cenografia de Gordon Craig para o 
ato II de The crown pretenders, de Ibsen, 1926.
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1943), onde a criação cênica respeitava um estilo realista. Meyerhold o abandonou em 1902 para 
dedicar-se a estudos profundos sobre a estética teatral, na busca de novas formas de Teatro que 
se opusessem à doutrina realista praticada por Stanislavsky.

Após o ano de 1904, Meyerhold adotou um sentido mais abstrato em suas criações. 
Dedicou-se à concepção de um Teatro místico, usando algumas idéias indefinidas formalistas, 
aparentemente sob a influência do Teatro Grego; desenvolveu a idéia de música aplicada ao 
drama; introduziu o ritmo  do balé no movimento do ator.

A partir de 1907, Meyerhold fundou seu Teatro Estudio, trazendo dois princípios básicos da 
obra teórica de Adolphe Appia, A obra de arte viva: o movimento do corpo do ator no espaço cê-
nico – que receberia o nome de biomecânica – e a construção envolvente do jogo-de-cena – que 
receberia o nome de construtivismo. Toda obra de Meyerhold, a partir de então, será fundamen-
tada nestes dois estados complementares.

Na Cenografia, recorre com mais insistência às formas esculturais, na criação de diferentes 
planos de ação, dando relevo aos contornos do corpo, braços e pernas.  Faz uso de construções 
verticais – molduras escalonadas por diferentes planos e compartimentos agrupados em plata-
formas – para a representação de cenas simutâneas e alternadas.

[1.3.4] Os pintores na cenografia

Tendo uma vez ocupado os palcos, a pintura cênica tornou-se um elemento decorativo e 
dramático de extrema significância através de toda a história do teatro. A Cenografia, em seu 
progresso através dos séculos, sempre explorou consistentemente o exótico, o fantástico e o 
maravilhoso através da pintura de arte em telões e outros elementos cenográficos. Muitos es-
tilos de construção teatral e toda uma importante cenotécnica e tecnologia de palco foram de-
senvolvidos nos mais de vinte e cinco séculos que nos separam do Teatro Grego primevo, mas 
toda uma linguagem visual entre atores, público e telões de fundo continuou presente na mo-
dernidade teatral.

Por volta da década de 1890, Lugné-Poe (1869-1940) em sua companhia Théâtre de l’Oeuvre, 
chamou os pintores Edouard Vuillard (1868-1940), Pierre Bonnard (1867-1947), Maurice Dennis 
(1870-1943) e Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) para conceberem cenários a partir de suas 

img. 070: A punhalada, uma das 
fases do estudo da biome-
cânica, Moscou, anos 1920.

img. 071: cenografia da encenação 
de Meyerhold para O ins-
petor geral, de Gogol, 1926.
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técnicas de pintura. A chegada dos pintores foi fundamental para a renovação da estética te-
atral. Entretanto, estes exemplos tiveram apenas um caráter experimental, em nada influen-
ciando o sistema habitual dos grandes teatros. Apenas cerca de quinze anos mais tarde, com a 
chegada dos Ballets Russes15 de Sergei Diaghilev, a estética teatral sofreu sérias mudanças, co-
meçando a fazer parte importante da concepção plástica de certos encenadores.

Portanto, cerca de 1910, o êxito dos Bailados Russos desencadeou ao mesmo 
tempo o entusiasmo e o escândalo e introduziu na cena a féerie oriental – com 
as suas cores cintilantes, as sedas, os tules e os ouros – ou a imagerie eslava, fei-
ta de oposições de tons e contrastes. [COGNAT, 195-, p. 89]

A partir da arte de pintores como Léon Bakst (1866-1924), Alexandre Benois (1870-1960), 
Alexander Golovin (1863-1930), Ilya Repin (1844-1930), Konstantin Korovin (1861-1939), Ivan 
Bilibin (1876-1942), Natalia Gontcharova (1881-1962) e Mikhail Larionov (1881-1964), a compa-
nhia de Diaghilev mostrou como a arte pictórica poderia enriquecer o espetáculo, em combina-

15 Les Ballets Russes foi uma companhia de dança criada em 1909 pelo produtor russo Sergei Diaghilev, que existiu 
até sua morte em 1929. Tendo residido o Théâtre Morgador, o Théâtre Chatelet e o Théâtre Monte Carlo, foi uma 
das mais influentes companhias de dança do século XX.

img. 072: telão-de-fundo da cenografia de Léon Bakst 
para o balé L’après-midi d’un Faune, coreografia 
de Nijinski, 1912.

img. 073: telão-de-fundo da cenografia de Natalia 
Goncharova para o primeiro ato da ópera-balé 
Le coq d’or, coreografia de Fokine, 1914.

img. 074: telão pintado da cenografia de André Derain 
para o balé La boutique fantasque, coreografia 
de Massine, 1919.

img. 075: telão pintado da cenografia de Pablo Picasso 
para o balé Le tricorne, coreografia de Massine, 
1920.
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ção com o a dança e a música. Com o sucesso deste estilo cenográfico, pintores da escola fran-
cesa também passam a ser chamados: Georges Bracque (1882-1963), Pablo Picasso (1881-1973), 
Henri Matisse (1869-1954), André Derain (1880-1954), Raoul Dufy (1877-1953), Marie Laurencin 
(1883-1956), Georges Rouault (1871-1958), Maurice Utrillo (1883-1955), André Bauchant (1873-
1958), Giorgio de Chirico (1888-1978), entre outros, elaboraram grandes pinturas cênicas em co-
laboração com a companhia de dança.

A cenografia passa a ser considerada, através do trabalho destes pintores, como mais um 
projeto de composição pictórica, de dimensões gigantescas e paleta voluntariamente limitada; 
um grande quadro composto com uma cor dominante. São cenários amplos, tratados com lar-
gueza e que, desta forma, servem muito bem ao espetáculo de dança. Tratados como manchas 
de cor em movimento, os figurinos jamais poderiam romper este equilíbrio pictórico, fazendo 
parte, assim, de um amplo projeto de direção artística do espetáculo.

Seguindo a mesma idéia, o Théâtre des Arts do diretor Jacques Rouché (1862-1957), usa a 
pintura dos artistas Maxime Dethomas (1867-1929), Jacques Drésa (1869-1929) e André Dunoyer 
de Segonzac (1884-1974) para a cenografia de alguns de seus espetáculos. A partir de 1920, os 
Ballets Suédois de Rolf de Maré (1888-1964), seguindo a tradição de Diaghilev,  contam com a 
participação de Bonnard, Fernand Léger (1881-1955) e Steinlem (1859-1923).

[1.3.5] O Teatro na Bauhaus

Fundada em 1919, na cidade de Weimar, a Escola da Bauhaus foi a conseqüencia de uma 
vontade de industrialização tardia pós-Revolução Industrial. Vendo seu país atrasado em rela-
ção à Inglaterra, o Imperador Guilherme I da Alemanha investe maciçamente em industrializa-
ção, criando uma série de oficinas de artes e ofícios através do país e investindo no uso da mão-
de-obra feminina na indústria. O resultado: por volta de 1907 a Alemanha já era a nova nação 
industrial líder do mundo. [DROSTE, 2004]

Convocado pelo governo, o arquiteto Walter Gropius (1883-1969) fundou a Bauhaus com 
um projeto de escola global, conjugando arquitetura, escultura e pintura em um espaço onde, 
em conjunto, artistas e artesãos deveriam criar a “estrutura do futuro”, em um mesmo projeto 
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img. 076: cenografia construtivista de Gabo e 
Pevsner para o balé La chatte, coreografia de 
Balanchine, 1927.

img. 077: cenografia construtivista de Georges Yakoulov 
para o balé Pas d’acier, coreografia de Massine, 
1927.
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formal. Sua organização era, ao mesmo tem-
po, moderna e tradicional: não haveria mais 
a relação professor-aluno, e sim voltava-se às 
relações entre mestres e aprendizes, que po-
deriam tornar-se jovens mestres mesmo ain-
da no período de estudos.

A primeira fase da Bauhaus, de tendência 
expressionista, tinha como objetivo a criação 
da “catedral do futuro”, um espaço democráti-
co de estudo, pesquisa e trabalho onde, de for-
ças contraditórias, nasceria o equilíbrio criati-
vo. A proposta maior desta escola foi a união 
do ideal artístico ao design, investigação dos 
elementos criativos para o entendimento, em 
todas as suas ramificações, da essência da 
construção criativa.

O grande nome desta primeira fase foi 
Johanes Itten (1888-1967), pedagogo de arte e 
pintor, estudioso das cores, dono de uma for-
te personalidade e principal responsável pela 
criação do curso preliminal, o ciclo básico da 
Bauhaus, conhecido como vorkurs. Em seu trabalho didático, Itten valorizava a intuição e o mé-
todo, objetivando uma experiência subjetiva dos alunos. Além de Itten, foram importantes da 
Bauhaus de Weimar: Lyonel Feininger (1871-1956); Gerhard Marcks (1889-1981); Gertrud Grunow 
(1870-1944); Georg Muche (1895-1986); Paul Klee (1879-1940); Wassily Kandinsky (1866-1944); 
Lazlo Mohol-Nagy (1895-1946); Josef Albers (1888-1976).

Qualquer escola de artes e ofícios da Europa poderia ser comparada à Bauhaus, não por 
seu projeto educativo, mas tendo em vista seus ateliês e oficinas de trabalho, a não ser por uma 
excessão: o Teatro. Uma classe de Teatro em uma escola da forma foi uma decisão sem prece-
dentes, mais uma das inovações que justificavam seu estatuto especial. [DROSTE, 2004]

Nomeado pelo Conselho dos Mestres para lecionar na Bauhaus em 1921, o pintor e ator 
alemão Lothar Schreyer (1886-1966) possuía experiência profissional em teatro expressionis-
ta. Schreyer participou de uma extensa pesquisa sobre as relações entre o Design e o Teatro. 
Primeiramente, preocupava-se com o registro físico da experimentação teatral. Uma época que 
vivia a criação do conceito de informação digital era concernida no traço representativo das 
apresentações dinâmicas, como o Teatro. Para Schreyer, deveria existir algum sistema de no-
tação gráfica que registrasse os sons das palavras, formas e cores do Teatro, assim como existe 
para a Música o sistema de notas e a partitura.

Via o espaço cênico como um espaço cósmico, espelho de uma síntese humana, e nisso to-
cava diretamente na teoria da forma no Design. Afinal, era a forma cósmica-sintética das coisas 
que se estava investigando. Adaptou-se perfeitamente ao estilo da primeira fase da Bauhaus, 
definido por Itten através de suas pesquisas sobre a semântica da forma e da cor. Segundo 
Schreyer

img. 078: figurinos do Balé Triádico, criado por Oskar 
Schlemmer, 1926.

img. 079: O Balé Mecânico, de Kurt Schimidt, Friedrich 
Wilhelm e Georg Teltscher, 1923.
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os utensílios do teatro são as formas elementares, cores elementares, movimen-
tos elementares e sons elementares. As formas elementares são os corpos e os 
planos matemáticos. As cores elementares são as cores puras: preto, azul, verde, 
vermelho, amarelo, branco. [apud DROSTE, 2004, p. 101]

A participação de Schreyer como encenador na Bauhaus foi um fiasco, resultando em pro-
testos estudantis que acabaram por fazê-lo sair da escola meses depois. A partir de 1921, Oskar 
Schlemmer (1888-1943) começou a dirigir, extra-oficialmente, o departamento de Teatro, sen-
do finalmente nomeado em 1923. Usando dos conceitos industriais e mecânicos trabalhados na 
época, Schlemmer optou por um desenvolvimento teatral ligado à estandardização do formas, 
sons, cores e movimento, tornando a ação teatral – e cenográfica – um completo desenvolvi-
mento de projeto formal.

O primeiro momento de importância do departamento teatral da Bauhaus foi durante a 
Semana da Bauhaus de 1923. Além das apresentações individuais dos alunos, o Balé Triádico, 
criado por Schlemmer, teve estrondoso sucesso. Tratava-se de uma dança em três atos com-
postos por seqüências de três danças cujo sentido oscilava entre o cósmico e o sério. O Balé 
Triádico de Schlemmer é, na verdade, uma peça anti-dança, uma forma de construtivismo dan-
çante. [DROSTE, 2004, p. 101]

Muitos alunos juntaram-se ao grupo de Schlemmer, porém o viés metafísico da arte do 
professor era pouco compreendido; a harmonização dos elementos básicos da forma com o 
homem e o espaço era tomada pelos alunos como uma homenagem à mecanização e à auto-
matização.  Os estudantes produziram uma peça de Teatro de Variedades Mecânico e um Balé 
Mecânico, ambos apresentados na escola.

O palco servia a uma necessidade metafísica do homem de construir um mundo de ilusão, 
criando o transcedental baseado no racional. O instinto dramático trabalhado entre os alunos 
era este ingênuo prazer humano de criar formas e produzir, sem questões de uso, sentido ou 
gosto. Foi especialmente trabalhado em Weimar, nas festas exuberantes com improvisações, 
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img. 080: Equilibrismo, atores mascarados do departamento teatral da Bauhaus executando exercícios com acessó-
rios de geometria simples, 1929.
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happenings, máscaras e figurinos. A este estado de ingenuidade, geralmente seguia-se um perí-
odo de reflexão formal, dúvida e crítica.

Schlemmer também incentivava a criação de espetáculos de marionetes, onde as perso-
nagens representavam o exagero estandardizador das formas humanas. Além dele, também 
Moholy-Nagy e Kandinsky tiveram experiências teóricas na arte dramática, pontos de conver-
gência do teatro abstrato.

Estes espetáculos mostravam uma concepção espaço-visual completa, onde o desenvol-
vimento dos figurinos e a ambientação espacial era tão fundamental quanto a música e a ce-
nografia das apresentações. Aliás, pode-se dizer que a concepção visual era fator determinante 
para o desenvolvimento das coreografias. Abstracionismo geométrico levado às últimas con-
seqüências. O programa do curso teatral de Schlemmer para a Bauhaus de Weimar propunha a 
criação do design teatral: espaço, forma, cor, som, movimento e luz, enfim, os elementos básicos 
da criação eram explorados e investigados nesta aula.

Mas foi apenas quando a escola mudou-se para Dessau que estes elementos básicos fo-
ram profundamente explorados no desenvolvimento das chamadas Danças Bauhaus: dança da 
Forma, dança dos Gestos, dança do Espaço, dança do Pau, dança dos Bastidores e dança do Arco. 
Nestas danças, alunos misturavam-se a bailarinos e atores profissionais, todos transformados 
em padrões formais pela máscara e pelo vestuário, na busca de uma síntese entre o homem e a 
marionete, entre a figura natural e a figura artificial.

....

Muitos foram os sujeitos renovadores da encenação e da cenografia a partir do século XX, 
e muitos também são as publicações especializadas sobre o tema. Para que não se torne excessi-
vamente extensa, termina aqui esta amostra de importantes trabalhos e experiências da cena e 
sua ocupação espacial e, principalmente, das relações do ator com o espaço cênico e cenográfico. 
Através das imagens que ilustram esta dissertação, alguns exemplos destes outros importantes 
cenógrafos serão mostrados, em especial do tcheco Josef Svoboda e do brasileiro, seu aprendiz, 
Helio Eichbauer, que motivou o desenvolvimento deste trabalho.

Deve-se considerar, ainda, que não foi tratada e situação histórica da Cenografia brasilei-
ra, visto o possível desvio de foco e o pouco material existente sobre o tema. Entretanto, é fato 
que este país é um grande “produtor” de bons cenógrafos, profissionais que têm-se destacado 
perante o mundo nas competições e mostras internacionais. O Brasil já tem uma história de sua 
Cenografia, e já é tempo de alguém pô-la no papel.
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[1.4] Necessidade de Teatro (e de Design)

É necessário que os artistas de toda natureza lembrem-se que a Arte é absoluta 
quando está no domínio do sentimento, mas que é precisamente uma técnica 
no instante de sua exteriorização. [SANTA ROSA, 1953, p. 58]

Para iniciar esta seção, a citação de SANTA ROSA, acima destacada, soou importante para a 
finalidade de explicitar uma questão um tanto complexa: até onde Design ou Cenografia pode 
ser considerada como Arte?

Nesta dissertação, este tipo de discussão não será levado em conta: tendo em vista as di-
versas opiniões formadas sobre o que seria, ou não, “Arte”, a fim de evitar um eterno retorno 
neste assunto, que em pouco ajudaria ao desenvolvimento do pensamento, será usado o con-
ceito de E. H. GOMBRICH, famoso historiador e teórico da arte, que procurava em sua obra não 
produzir uma leitura relativista desta, daí a afirmar que nada existe realmente a que se possa 
dar o nome de Arte. Ou seja, nesta dissertação, “Arte” será tratada como um valor, não como 
um fenômeno da natureza. Seguindo esta lógica, qualquer feito poderia ser chamado de “ar-
te”, desde que realizado visando um pensamento, uma reflexão, informando poeticamente, e 
desde que alguém assim o considere. Deste modo, para ser “catalogado” como objeto artístico, 
este não precisa ter sido feito, necessariamente, por um artista plástico – ou um cenógrafo, ou 
um designer. Um objeto não é artístico, simplesmente, por sua materialidade, mas sim por que, 
quando no domínio do sentimento, foi pensado com arte.

Enquanto o artista, se tem de projetar um objeto de uso, o faz no seu estilo, o 
designer não tem estilo nenhum e a forma final dos seus objetos é o resultado 
lógico de um projeto que se propõe resolver da melhor maneira todas as com-
ponentes de um problema: escolhe as matérias mais convenientes, as técnicas 
mais justas, experimenta as possibilidades de ambos, tem em conta a compo-
nente psicológica, o custo e cada função em particular. [MUNARI, 1979, p. 31]

Para designers e artistas de hoje em dia, chega a ser difícil aceitar tais posições, como estas 
defendidas por MUNARI. Quando se projeta um objeto de uso, este uso é determinador de uma 
ou de uma série de funções específicas, funções estas que determinarão o andamento do pro-
jeto e seu resultado final. Porém, é preciso que se lembre que existem várias opções de respos-
ta projetual possíveis para uma mesma função, e que cada projetista encontrará um resultado 
formal único. Não é mais tempo de se separar artistas de designers, como se fossem raças ou 
espécies distintas. Tampouco é tempo de acreditar que designers não possuem estilo: seria uma 
doce visão pueril, tendência utópica de profissionais que quiseram, com propriedade, firmar sua 
profissão e suas idéias em um mundo em desenvolvimento industrial. Mas mesmo sendo consi-
derado um livro datado, com idéias defasadas sobre Design – conceito e posição no mundo – é 
interessante notar como algumas passagens, como a anterior, que, a princípio, serviriam para 
desqualificar a função e o caráter subjetivos do Design, podem, pelo contrário, ajudar a afirmar 
posições diversas, como as presentes nesta dissertação.

A experiência do cenógrafo Helio Eichbauer nos mostra que, em mais de quarenta anos de 
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carreira, seus projetos, que ultrapassam em número a 160, não demonstram uma estilização. 
Algumas fórmulas podem se repetir, o que se torna natural em qualquer produção desta mon-
ta. Entretanto, o caráter artístico de suas criações cenográficas jamais foi discutido pela crítica 
especializada.

Bruno MUNARI chega ao ponto de afirmar, em seu livro, que “numa sociedade avançada, já 
não existem valores subjetivos (o ‘como eu vejo o mundo’), mas valores objetivos que tendem 
a predominar, até porque o método subjetivo não leva muito longe” [MUNARI, 1979, p. 31]. Não 
admite, portanto, que uma das funções intrínsecas a qualquer projeto de design é sua perspec-
tiva semântica, de caráter bastante subjetivo. Na utopia de MUNARI, os objetos projetados por 
designers não são portadores de nenhuma mensagem além do que representam em si.

Um design, por definição, tem uma função, e este aspecto funcional é central 
à disciplina de história do design. Quando consideramos a função, um grande 
abismo se abre entre as disciplinas de design. [MUNARI, 1979, p. 31]

Cada área do Design, portanto, tem suas funções específicas. O Design Gráfico, ou Visual, 
tem como função primeira dar ordem estrutural e formal a determinado conteúdo informacio-
nal, trabalhando, freqüentemente, a relação entre texto e imagem. O Design de Produto, comu-
mente ligado à produção industrial de bens de consumo, busca como função primordial atender 
a valores estéticos, com desenvolvimento ergonômico do uso e melhorias para a produção em 
série, seguindo lógicas econômicas e sociais para o desenvolvimento de objetos industriais, que 
atendam às necessidades do usuário final. O Design de Moda encontra sua função no desenvol-
vimento do vestuário humano com o respeito às características culturais do público consumidor, 
além de técnicas industriais, criando ou seguindo tendências específicas da moda vigente.

Mas todo o projeto de design, independente de sua área específica, objetiva o uso como 
função primordial e, para que o uso se concretize, o objeto desenvolvido deve seguir uma função 
semântica.

[1.4.1] Criação de significado nos projetos cenográficos

Um objeto, produto de um projeto de design, não funciona nem existe sem o seu uso. 
Destarte, uma cadeira só existirá como cadeira se for passível de ser utilizada como assento; 
uma cadeira exposta num museu perde seu primeiro significado para, assim, ganhar um outro: 
deixa de ser um objeto-cadeira e passa a ser um ícone com seus próprios significantes, sejam 
eles de indicação de tempo, estilo, material etc. Resumindo, um objeto desalojado de sua função 
primária ganha iconicidade e caráter museológico.

Assim como o objeto de design, o mesmo acontece com o cenário. O fruto de um projeto 
cenográfico só existe como tal quando usado como tal; ou seja, um cenário só existe como cená-
rio em seu momento de funcionalidade, durante o tempo de espetáculo.

Um cenário sobre um palco de um teatro fechado, na manhã de uma segunda-feira, quan-
do apenas o mais enfadado dos vigias dá vida ao prédio escuro, não é mais um cenário. Sobre 
um palco vazio, sem atores nem público, sem luz, sem drama, o mesmo cenário que, durante al-
gumas horas semanais, contribuiu de maneira primordial na passagem de informação e criação 
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de um conteúdo cognitivo, agora nada mais é que um monte de material sobre um tablado de 
madeira – a mais pura tralha acumulada, esperando o momento de exercer sua função.

Como qualquer objeto de design, o cenário se recria cada vez em que é usado: usado pelos 
atores, usado pelo público, usado pelo drama.

Segundo o fundador da Semiótica, Charles Sanders PEIRCE (1839-1914), signo, ou represen-
tante, é toda coisa que substitui outra, representando-a para alguém sob certos aspectos e em 
certa medida. Desta forma, o cenário apenas torna-se signo, representante, quando é efetiva-
mente usado como cenário por seus diferentes usuários (atores e público).

Para o teórico da informação Décio PIGNATARI, existem três diferentes classificações para 
o signo, com relação ao que se refere ou designa (referente):

a) Ícone, quando possui alguma semelhança ou analogia com seu referente. 
[...]
b) Índex ou Índice, quando mantém uma relação direta com o seu referente, ou 
a coisa que produz o signo. [...]
c) Símbolo, quando a relação com o referente é arbitrária, convencional. [...] 
[PIGNATARI, 1968, pp. 30 e 31]

Ainda segundo PIGNATARI, certos signos podem ter natureza dupla ou tripla com relação a 
seus referentes.

Um cenário é composto de elementos sígnicos que, em conjunto, passam uma informação. 
Uma vez em cena, todos os elementos de um cenário tornam-se objetos representantes dentro 
de um processo comunicacional.

Visto como um todo, e não por suas partes em separado, as diferentes possibilidades ce-
nográficas podem assumir as três classificações sígnicas, individualmente ou organizadas em 
conjunto (natureza dupla ou tripla).

De um modo geral, pode-se afirmar que uma cenografia ilusionista, como aquelas desen-
volvidas desde o século XVI até meados do século XIX (ou mesmo nos chamados espetáculos de 
boulevard até meados do século XX), com seus grandes telões pintados de forma extremamen-
te realista, reproduzindo ambientes da realidade em perspectiva, seja, em seu conjunto de itens, 
um signo de natureza icônica na comunicação estabelecida com o espectador. Sua analogia com 
um dado ambiente de referência é clara.

Sua evolução naturalista, com uma arquitetura cênica desenvolvida, ambientações que 
também reproduzem ambientes da realidade mas que combinam, em sua comunicação, obje-
tos de uso real, que realmente funcionam, como os desenvolvidos no final do século XIX por 
Antoine ou Stanislavski, continua mantendo uma natureza icônica, uma vez que o objeto possui 
uma analogia com seu referente, mas desta vez combinada a uma natureza de índice pois, mes-
mo deslocado de seu espaço natural, consegue manter relação direta a ele através do uso real.

Mas talvez a principal natureza de signo da Cenografia moderna seja mesmo a simbóli-
ca: a busca pela redução ao estritamente necessário para que a comunicação se dê, começada 
pelas experiências simbolistas e pelas pesquisas de Appia e Craig, através das convenções pré-
estabelecidas entre o espetáculo – o cenário, que informa – e seu público – os receptores da 
informação. 
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Os exemplos acima são, certamente, generalizações, sendo assim passíveis de múltiplas 
possibilidades de interpretação semântica. Para ser mais correta, uma análise sígnica deve ser 
feita visualizando especificamente uma unidade de comunicação, ou seja, um projeto de desen-
volvimento cenográfico de cada vez.

As naturezas sígnicas dos cenários podem, muito bem, ser identificadas por seus principais 
componentes ou qualidades. Entretanto, deve ser impossível encontrar um projeto de cenogra-
fia que não possua natureza tripla. É intrínseca ao cenário sua característica simbólica. Mesmo 
quando tenta-se atingir o máximo de iconicidade – fidelidade – na representação de um am-
biente, isto sempre será obtido através da simbologia de certos objetos escolhidos, cores usa-
das, espaços criados. Mesmo com um espaço extremamente simbólico, um cenário sempre será 
índice de seu referente, a não ser quando for tratado como ambiente totalmente neutro, como 
o caso das investigações de Jerzy Grotowsky (1933-1999) em seu Teatro Pobre. E muitas vezes a 
simbologia se dá através da relação de iconicidade com um certo referente.

A especificidade derradeira dos signos teatrais talvez resida na faculdade de 
usar os três funcionamentos dos signos: iconicamente (mimeticamente), indi-
cialmente (em situação de enunciação), simbolicamente (como sistema semio-
lógico sobre o modo ficcional). O teatro [...] indica e encarna um mundo fictício 
por meio de signos, de modo que ao termo do processo de significação e de sim-
bolização, o espectador reconstituiu um modelo teórico e estético que analisa o 
universo dramático representado a seus olhos. [PAVIS, 1996, p. 139]

De toda forma, é claro tratar-se o espetáculo de um processo de informação, assim como 
suas partes componentes quando analisadas de forma individual.

A comunicação pressupõe a existência de um repertório e de um código co-
muns a transmissor e receptor. Todo signo novo externo ao código é “ininteli-
gível”. No entanto, tomando-se repertório em sentido amplo, como a soma de 
experiências e conhecimentos codificados de uma pessoa ou grupo, podemos 
dizer que este sistema necessita da informação nova para combater sua própria 
tendência entrópica, ou seja, a sua tendência a estados uniformes. A introdução 
do signo novo implica alargamento do repertório e permite reduzir a taxa de 
redundância do sistema. [PIGNATARI, 1968 (p. 65)]

Através deste resumo de PIGNATARI, em analogia com o assunto tratado, esta “tendência 
entrópica” dos projetos de Cenografia – de Design, em geral – é combatida pela introdução do 
signo novo: pela criação, pela passagem do desconhecido através da fórmula passível de se co-
nhecer. Todos os expoentes da Cenografia moderna travaram um contínuo combate à tendên-
cia entrópica da comunicação na representação teatral. Esta é a faceta criativa do Design, muito 
comumente chamada de “lado artístico”, que impede a total redundância da passagem de in-
formação e que traz o curioso, o diferente, o novo a ser explorado através de um entendimento 
interno, da compreensão poética de uma pessoa ou grupo. Enfim, no combate a sua tendência 
entrópica, nasce a originalidade do projeto cenográfico.
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TEIXEIRA [2004, p. 7] questiona a originalidade da Cenografia, por existir em função de um 
texto. Deve-se, aqui, tentar desfazer uma confusão que pode decorrer da interpretação deste 
comentário. O fato de estar subordinado a um texto não tira, de maneira alguma, a “originalida-
de” do projeto cenográfico, da mesma forma que a contínua procura de resultados para funções 
não tira o fator de originalidade de um projeto de design. Uma cenografia para teatro, primei-
ramente, não vem apenas de um texto: se existir o texto, deve-se lembrar que todo o trabalho 
de criação parte de conceitos estabelecidos pela equipe – diretor, atores, cenógrafo, figurinista. 
Estes conceitos, “matéria-prima” para o desenvolvimento de um projeto cenográfico, são trans-
formados pela ação projetual, por um indivíduo que carrega em si todo um acervo cultural, com 
competências para usufruir desta comunhão ao estabelecer um tipo de comunicação baseado 
em espaços, luzes, cores e formas.

Para projetar/produzir, o gerador [designer] vai lançar mão de um conheci-
mento que pode acessar, seja do âmbito tecnológico seja cultural. A partir deste 
acervo é que o produto toma forma e carrega os elementos que viabilizarão a 
sua comunicação.
Estes elementos serão este algo que se destina não só ao usuário, mas a todo 
um leque de indivíduos que não necessariamente utilizarão o produto mas que 
reconhecerão e atuarão para que o produto estruture um processo de identifi-
cação. [NIEMEYER, 2003, p. 22]

Vai depender do repertório16 do designer/cenógrafo suas escolhas sígnicas para o desen-
volvimento de um projeto. Porém, para que o processo de comunicação se complete, o projetis-
ta tem de ter uma idéia consistente do repertório médio dos usuários finais de seu produto, ou 
seja, dos espectadores, aqueles para quem a semântica do projeto cenográfico se destina.

Em muitos casos, esta não é uma preocupação para o cenógrafo, pois desfruta de um re-
pertório semelhante ao de seus interpretadores, e a comunicação, complementada pela ação 
teatral, se dá de forma satisfatória. Entretanto, quando o profissional usa de informações que 
extrapolam o conhecimento ordinário dos espectadores, a recepção ao projeto pode agir de du-
as formas distintas: a total incompreensão, devido à ignorância sígnica, ou o aumento do inte-
resse, proveniente de um aprendizado incluso neste processo comunicacional. Todavia, apenas 
há aprendizado se algum elemento é conhecido, só se aprende a partir do que se conhece.

O mecanismo de associação também é muito utilizado na formulação de con-
ceitos. [...] a maior ou menor facilidade ou quantidade de associações vai de-
pender do repertório que cada pessoa vai construindo ao longo da vida.
[...] o projetista procura, dentro de sua memória de longa duração, soluções que 
atendam a função exigida pelo projeto. A busca também pode ser feita através 
da recuperação de soluções já adotadas em projetos anteriores e existe uma 

16  “O repertório é um recorte do acervo que cada indivíduo constrói no decorrer da sua vida. São todos os valores, 
conhecimentos históricos, afetivos, culturais, religiosos, profissionais e experiências vividas.” [NIEMEYER, 2003, pp. 
23 e 24]
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predisposição natural para se proceder desta forma, o que muitas vezes embota 
a criatividade, impedindo o aparecimento de soluções melhores. [NAVEIRO, 2001, 

pp. 38 e 40]

A experiência profissional combinada com o constante apuro visual e estudo garantem ao 
projetista o crescimento de seu acervo pessoal que só tem a ajudá-lo em seu próprio trabalho. 
Para ele, é muito importante ter uma cultura geral bem estruturada, pois muitas vezes as so-
luções para seus problemas projetuais vêm de campos completamente distintos, vide todas as 
soluções de Design desenvolvidas no campo da Biônica pela simples observação da natureza e 
seus modos de funcionamento. Um designer que não desenvolve sua cultura geral, sendo inte-
ressado por praticamente tudo o que existe de curioso – passível de trazer bons frutos projetu-
ais – corre o risco de manter-se no nível da repetição de signos e soluções já desenvolvidas por 
profissionais mais “antenados com o mundo”. Ao final desta dissertação, na parte referente ao 
Apêndice, há uma passagem biográfica do cenógrafo Helio Eichbauer. Sua leitura é recomenda-
da para quem deseja melhor compreender como uma extensa experiência visual, cultural, espa-
cial, de uma vida, pode auxiliar no desenvolvimento de uma cadeia de idéias que, trabalhadas 
no processo projetual, levam a resultados extremamente consistentes, de forte conteúdo, que 
funcionariam perfeitamente mesmo passados muitos anos de sua execução.

O signo novo tende a produzir isolamento, é “ininteligível” à primeira aborda-
gem – por sua raridade e inesperado e pelo fato de ser mais “dispendioso” (para 
o sistema nervoso, por exemplo). Sua absorção se faz com base no repertório e 
na dinâmica do interpretante [...]. Já dizia Nietzsche: “Conhecer é traduzir algo 
que não se conhece em termos do que já se conheceu”. [PIGNATARI, 1968, p. 63]

Apesar de a redundância ser um mecanismo de retórica muito utilizado para o desenvolvi-
mento de um espetáculo – a antecipação dos fatos torna o espectador “inteligente” e, por con-
seqüência, mais profundamente ligado à ação –, a total redundância, sem a presença do novo, 
torna a mensagem deste processo comunicacional completamente desnecessária.

Objeto de estudo preferido da semiótica (ou semiologia) teatral hoje em dia, o espectador 
foi, durante muito tempo, negligenciado no pensamento das criações cênicas. Entretanto, “no 
espectador-indivíduo passam os códigos ideológicos e psicológicos de vários grupos, ao passo 
que a sala forma por vezes uma entidade, um corpo que reage em bloco” [PAVIS, 1996, p. 140]. É 
para a compreensão do espectador que a maneira de construção da informação deve ser pensa-
da; suas formas de absorção devem, portanto, ser naturais, para que a comunicação seja esta-
belecida. Uma das grandes questões do Teatro moderno é saber como engajar o espectador na 
obra teatral, saindo de sua condição de simples voyeur. Apesar de todas as experiências ao longo 
do século XX, o espectador ainda está “reduzido à pura passividade intelectual. Uma vez que 
tudo lhe é mostrado e dado, não lhe resta outra tarefa senão a de engolir e digerir.” [ROUBINE, 

1980, p. 39]

Parte integrante da criação teatral, o espectador assumiu diferentes posições ao longo do 
tempo, absorvendo as inovações estéticas e contribuindo para a contínuo combate a sua ten-
dência entrópica. 
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Um cenário para Teatro projetado em al-
gum momento do século XVIII, extremamen-
te ilusionista, sofre o excesso de redundância. 
Conquistava a atenção de um público bur-
guês, que não precisava da “criação artística”, 
do “novo”, contente com a “entropia” de sua 
própria classe. Para este público, o interesse 
está, justamente, na interpretação de um ar-
tista pintor ao criar um reflexo de um estilo de 
vida, o espelho de um ideal social.

Se fosse visto e analisado – sem ne-
nhuma perspectiva de resgate arqueológico 
– no começo do século XX, após as experiên-
cias de Antoine, Maiakovski, Appia, Craig e 
Meyerhold, a redundância deste espaço seria entediante para o espectador mais atento, de cul-
tura visual mais desenvolvida. O excesso de ilusionismo pictórico torna-se desnecessário neste 
momento: em uma época onde o símbolo é o mais importante, talvez a simples presença de um 
objeto de época no palco seria suficiente para ser referência de toda uma classe social de deter-
minada época passada.

Hoje em dia, talvez, o mesmo cenário seria aceitável e, quem sabe, mesmo aplaudido. 
Ganharia interesse como reconstituição histórica, porém não uma reconstituição de um espa-
ço de uma época, mas sim de um tempo onde mestres-pintores criavam cenários desta forma. 
Consciente da quantidade de possibilidades simbólicas que um cenário como este causaria em 
cena, uma delas, certamente, teria um gosto especial para o cenógrafo: trazer a ironia de reviver 
a construção de uma cena ilusionista para um Teatro já tão diferente...

[1.4.2] Clientes e usuários do projeto cenográfico

Qualquer projeto de Design envolve três personagens principais: o próprio projetista, o(s) 
cliente(s) e o(s) usuário(s).

Tradicionalmente, o cliente contrata o projetista para que este lhe desenvolva uma solu-
ção para determinado problema em seu negócio: um problema de ordem comunicacional, físi-
ca, gerencial, espacial etc. E para toda solução, mantém-se em vista a presença, a vontade e os 
gostos do usuário, a pessoa ou o conjunto de pessoas que vão, realmente, fazer uso do projeto 
de design17.

Em alguns casos, cliente e usuário confundem-se em uma mesma pessoa: historicamente, 
os projetos personalizados eram desenvolvidos apenas às classes mais abastadas, que podiam 
contar com o fator financeiro para garantir a personalidade e originalidade de seus objetos. 
Assim como a própria idéia de Design, que vem se desligando de sua condição industrial, os 
projetos personalizados, onde cliente e usuário são a mesma pessoa, ou grupo de pessoas, vão 
se abrindo a outras classes sociais, e a idéia de um objeto único não é mais um luxo pertencente 

17  É o “acervo” deste usuário-interpretador que o projetista deve ter em mente ao desenvolver suas soluções.

img. 081: o cenógrafo Helio Eichbauer trabalhando em 
seu ateliê, cercado de objetos, livros, fotos 
de personalidades históricas: elementos que 
fazem parte de seu repertório. Rio de Janeiro, 
2006.
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unicamente aos mais ricos.
Tendo sido definida nesta dissertação como o design espacial destinado ao campo do es-

petáculo, a Cenografia também possui cliente e usuário, conforme veremos a seguir.
Para encontrarmos e definirmos quem são os usuários e os clientes do projeto cenográfico, 

esta dissertação propõe uma divisão entre as próprias possibilidades de áreas onde a Cenografia 
pode ser desenvolvida. Ou seja, é preciso separar a Cenografia para espetáculos daquela pensada 
para eventos, como exposições, feiras, stands, instalações, vitrinas, interferências e interiores.

Para facilitar esta divisão e ajudar nas especificações, proponho aqui duas classificações 
para estes dois tipos possíveis de Cenografia, reunindo condições projetuais bastante semelhan-
tes. Será chamada de Cenografia da caixa preta toda aquela que for desenvolvida para o campo 
do espetáculo, ou seja, o projeto cenográfico feito para a comunicação em projetos artísticos, 
como teatro em prosa, teatro musical (óperas, musicais), teatro-dança (balé, dança contempo-
rânea, jazz etc.), show musicais, concertos, cinema, televisão. Ou seja, a Cenografia da caixa pre-
ta é pensada para o espetáculo, e recebe este nome por sua ligação com o cubo negro teatral. Ela 
costuma a ser criada sem que haja nenhuma limitação de percurso espacial mais explícita, como 
se pudesse existir da mesma forma que as aparições na caixa de um mágico. Deve ficar claro que 
esta nomenclatura não pretende insinuar que o projeto para o espaço de um espetáculo não 
precise respeitar a arquitetura presente, do estúdio, teatro ou music-hall. Mas é notável que es-
tas arquiteturas se qualificam por um posicionamento que tende à neutralidade, servindo ape-
nas para ajudar tecnicamente ao projeto, nunca para aparecer simultaneamente a ele.

Para os outros tipos de cenografias já citados, estabeleço, aqui, a terminologia Cenografia 
da caixa branca. É fato que os projetos espaciais de exposições, stands promocionais, interiores, 
vitrinas e interferências exigem uma perfeita adequação à arquitetura existente, que continua 
visível e perceptível através da experiência espacial em seu percurso interativo e jamais pode ser 
camuflada – ou, pelo menos, não deveria ser totalmente camuflada, sob o risco de um desvio 
kitsch ao projeto, que quer ser aquilo que nunca será... A caixa branca destes espaços se apresen-
ta como suporte técnico mas também como o lugar a ser ocupado, com uma definição arquite-
tônica, não neutra, visível, importante definidora do desenvolvimento do projeto.

Cenografia da caixa branca

Para a Cenografia da caixa branca apenas um tipo de usuário se apresenta: chamado, aqui, 
de “espectador”, ele é o visitante da exposição, o interessado em algum produto, serviço ou 
idéia expostos em algum stand promocional, o cliente de algum restaurante ou estabelecimen-
to comercial, ou mesmo o simples usuário de algum ambiente interno ou externo tratado, por 
algum motivo, cenograficamente.

Já os clientes deste tipo de Cenografia são de dois tipos possíveis. O primeiro tipo, cha-
mado aqui de cliente primário, muitas vezes não é uma pessoa, concretamente, mas pode ser 
confundida com a própria idéia e o próprio conceito do projeto. O cliente primário será aquilo 
a ser exposto numa sala de museu, a ser dito ou mostrado num stand, a ser comunicado num 
ambiente. Mas por que chamar de cliente algo que muito bem poderia ser tido como objeto 
de enfoque projetual, ou coisa parecida? De fato, poderia, mas deve-se levar em consideração 
que, por trás destes “objetos”, sempre existe uma presença humana, um ser com um desejo de 
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comunicação. Explico-me: o cliente primário de uma exposição de artes plásticas não é, simples-
mente, o conjunto de obras expostas, mas sim o artista (ou os artistas) que conceberam tais 
obras. Artistas com vidas únicas, pensamentos, um posicionamento no mundo que é refletido 
nas obras plásticas e que deve ser comunicado num bom projeto cenográfico, estando o artista 
vivo ou não, presente ou não. Da mesma forma, a cenografia desenvolvida para a vitrina de uma 
grife terá, possivelmente, como cliente primário o estilista, criador de um conjunto de objetos 
com função semântica própria, mas que muito raramente terá participação na definição deste 
espaço de visibilidade comercial.

Havendo um cliente primário, conclui-se a existência de um cliente secundário. E este assu-
me-se, indiscutivelmente, na presença concreta e em contínua relação com o projetista. Trata-
se daquela pessoa com um problema na cabeça, em busca das soluções mais eficientes: o cura-
dor da exposição, o organizador do evento, o empresário que deseja apresentar sua marca ou 
seu novo produto na próxima feira, ou ainda remodelar suas vitrinas ou o espaço interior de 
sua loja. É este cliente que saberá dar ao projetista um briefing detalhado de seus anseios, e que 
acompanhará de perto o andamento do projeto, pois ele é o maior conhecedor de seus usuários 
– público-alvo – e, muitas vezes, de seu cliente primário.

Cenografia da caixa preta

Nos projetos de Cenografia da caixa preta, continuam existindo as duas possibilidades de 
clientes. A posição e a figura destes dois clientes são mais facilmente encontradas nos espetá-
culos que nos casos anteriormente vistos, de caixa branca. Todo espetáculo tem um ou mais 
autores – dramaturgos, coreógrafos, roteiristas, libretistas, compositores etc. – e é na figura, na 
palavra e na criação destes autores que se encontra o cliente primário da Cenografia da caixa 
preta. É dele que virão as primeiras indicações e conceitos para o desenvolvimento projetual da 
cenografia.

Já o cliente secundário, este encontra-se na figura do diretor ou encenador, aquela pessoa 
cujo trabalho é reunir todas as partes de uma criação espetacular – coletiva – e dar-lhe conceito 
e unidade. É diretamente com o diretor que o cenógrafo buscará suas indicações artísticas mais 
precisas e os caminhos e partidos projetuais para sua criação.

Em relação aos usuários, na Cenografia da caixa preta é preciso seperá-los em dois tipos, 
doravante chamados de usuários ativos e usuários passivos, para que se tenha consciência da 
participação deste dois grupos no fazer projetual.

Os usuários ativos são aqueles que vivenciam corporalmente o espaço cenográfico, cujas 
interações acontecem com o percurso espacial, e que, de certa forma, também modificam o 
espaço criado com suas presenças, seus espaços gestuais, internos, sonoros. São eles o ator da 
peça, o cantor do show, o músico, o dançarino etc. O usuário ativo é, assim, aquele que necessita 
do espaço criado para seu próprio conforto em cena, evolução e auxílio nas tarefas e movimen-
tos, que precisam ser executados e que precisam estar num espaço físico que corrobore com 
sua tentativa de comunicação, na passagem das mensagens. Um espaço pensado propriamente 
para a ação, que projete a voz do cantor para o auditório, que dê espaço ao bailarino para que 
possa realizar seus passos mais longos, que facilite as relações na cena e as trocas de cena. E, en-
fim, um espaço que, fazendo tudo isso, ainda comunique ao espectador, o nosso usuário passivo 
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de Cenografia da caixa preta.
O tipo de interação do usuário passivo com o cenário é totalmente diferente daquela es-

tabelecida com o usuário ativo. O espectador não usará o espaço corporalmente, não fará uso 
de suas instalações e dispositivos para se locomover. Mas, mesmo assim, não deixará de ser um 
usuário de extrema importância para o projeto cenográfico. Sua interatividade com o espaço 
concebido dar-se-á no campo da visão: através deste sentido, o espectador capta as informa-
ções emitidas pela concepção espaço-temporal e, ao processá-las de acordo com o seu próprio 
repertório de referências, consegue absorver e compreender a mensagem passada, fechando 
um ciclo semântico da Cenografia. Pois esta é feita para estabelecer uma comunicação espacial 
e imagética com o espectador.

Mas estas não são definições estanques. Em Teatro, encontramos diversas manifestações 
onde o espectador assume um papel de interação física com o cenário elaborado. Nos espetá-
culos interativos, este antigo usuário passivo transforma-se em ativo e age juntamente com os 
atores, participando de uma encenação em palco ou seguindo uma itinerância de ações, en-
volvido fisicamente nesta concepção espaço-temporal, mas sempre mantendo sua condição de 
espectador, ser-receptor de um movimento de comunicação.

[1.4.3] Especificidades da Cenografia

A confusão estabelecida entre a Decoração de Teatro e a Pintura, a Decoração 
de Interiores e a arte de fazer Vitrines, apoiada muitas vezes por uma crítica 
semi-analfabeta, tende a enfraquecê-la [a decoração teatral], pelo menos no 
Brasil que começa, na sua estrutura orgânica, no seu conteúdo, no interesse de 
fazê-la ser uma direta expressão plástica do texto dramático.
[...] Pintores pintam. Podem até mesmo gostar de Teatro, o que não autoriza 
maiores incursões no campo de outra técnica. Uma idealização arbitrária não 
justifica um pintor na Cenografia. [SANTA ROSA, 1953, pp. 13-14]

Esta dissertação se esforça em mostrar a Cenografia moderna como o Design visual e espa-
cial da arte do espetáculo. Um projeto de cenografia pode incluir questões do chamado design 
de produto. E também, por seu enquadramento e frontalidade (quando trabalhada no palco à 
italiana), enfoca questões de composição espacial que em muito se aproximam do design grá-
fico ou visual. A projeção de um cenário na quarta parede invisível é uma composição espacial 
complexa, de grandes proporções, aonde o tempo também pode entrar como mais um eixo 
dimensional.

Mas, principalmente, a qualidade do pensamento do designer quando da realização de seu 
projeto, estabelecendo conceitos a partir do estudo detalhado de determinados problemas ou 
propostas, usando ou não um partido estilístico na definição de resultados, é semelhante ao 
pensamento cenográfico. 

Não se trata, entretanto, de uma campanha para que a profissão “cenografia” seja classifi-
cada e nomeada como “design”. Apesar de assim ser chamada em língua inglesa (stage design), 
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a quantidade de possíveis nomenclaturas para uma mesma concentração profissional já de-
monstra a falta de importância deste “nome”: design gráfico, design visual, comunicação visual, 
programação visual, grafismo..., várias possibilidades de nomeações para exatamente a mesma 
atividade. “Cenografia” é um termo que se presta muito bem ao design para os palcos e encena-
ções, e não é o caso de querer mudar isto.

Ao comparar a prática cenográfica com o trabalho em design, tampouco pretende-se dar 
a entender que Design e Cenografia são uma mesma e única profissão. Neste momento, Design 
não deve ser considerado como uma profissão, mas sim em seu mais simples sentido, o de 
projetar. 

A Cenografia é, sim, “um legítimo ‘métier’. Possui as suas leis, o seu cortejo de acessórios, 
a sua preparação intelectual, a sua organização de elementos e o seu trato no fazer, que carac-
terizam um ofício” [SANTA ROSA, 1953, pp. 12 e 13].18 Mesmo com suas especificidades, a Cenografia 
tem o mesmo approach projetual do amplo campo do Design, dialogando profundamente com 
questões mais específicas do design visual, design de produtos ou do design de interiores.

Conforme foi visto na citação do começo desta seção, ainda nos anos 1950, o mesmo Tomás 
Santa Rosa negava esta confluência de profissões. É muito engraçado ler uma crítica tão severa 
partindo de um artista de diversas facetas como Santa Rosa. Soa, porém, datado de uma época 
em que era importante, neste país, bem delimitar que Cenografia não é mera decoração e pos-
sui, sim, importante função de criação de significado, auxiliar de uma estrutura poético-comu-
nicacional maior: o espetáculo teatral. Algo semelhante ocorreria dez anos mais tarde quando, a 
partir da fundação da Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro, a primeira escola 
de Design do país, negou-se – por parte de alguns – que houvesse um pensamento e uma prá-
tica de design anterior à academia e em tudo o que havia sido projetado e produzido anterior-
mente no país.

Além disso, para quem conhece o trabalho de Santa Rosa, é de se imaginar que estivesse 
mesmo criticando apenas os “intrusos”, ignorantes das características do “métier”, e não crian-
do ilusórias barreiras profissionais para os grandes artistas-projetistas, como ele próprio. Pois 
pintores e escultores também podem ser cenógrafos e designers, desde que tenham em men-
te a importância do fazer projetual, onde a chegada a um resultado comunicacional e técni-
co previsto é mais importante que qualquer ego ou estilo artístico. E projetos espaciais para 
vitrinas, stands, decoração de interiores e exposições também podem, devido a uma série de 
aspectos que serão tratados em breve, nesta seção da dissertação, serem chamados de projetos 
cenográficos, 

Ser cenógrafo significa, portanto, projetar espaços conceituais. E projetar em Cenografia 
significa conhecer intimamente as qualidades deste antigo ofício. Pois mais vago que isto possa 
parecer, é preciso encontrar as especificidades desta prática projetual.

....

18  Para SANTA ROSA, na verdade, a Cenotécnica é este “métier”, pois ainda concebe o Cenógrafo como na sua acepção 
grega, de pintor de painéis. Segundo ele, o Cenotécnico assumiria, então, a “mais credenciada” categoria dos basti-
dores, ao lado do Diretor. “Na Decoração, a figura do Cenotécnico absorve a do Cenógrafo, hoje uma das unidades 
tributárias à realização cênica”. Usar estas terminologias, hoje em dia, seria totalmente inadequado, uma vez que o 
Cenotécnico é aquele que executa tecnicamente os projetos do Cenógrafo orientador.
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Especificidades da Cenografia da caixa preta

Na definição das especificidades do projeto cenográfico para a caixa preta, deve-se, em 
primeiro lugar, estabelecer claramente quais são as possibilidades espaciais tratadas por este 
tipo de projeto.

Em seu “Dicionário de Teatro”, Patrice PAVIS [1996, p. 132 e 133] nos lista seis tipos de espaço 
relacionados à realização teatral: dramático, gestual (ou lúdico), textual, interior, cênico e ceno-
gráfico (ou teatral).

O espaço cenográfico ou teatral é o espaço concreto do interior do teatro, onde se realiza a 
relação e a interface entre público e atores – ou entre público e realização teatral. Compreende, 
assim, dois tipos de espaços distintos: aquele destinado ao público – auditório, foyer, áreas co-
muns – e o espaço cênico, onde evoluem os atores, quer seja realmente sobre o tablado do pal-
co, quer em qualquer outra localização do edifício teatral onde possa ocorrer a dramatização.

No Teatro moderno, deve-se sempre pensar em lugar teatral, ou espaço teatral, em subs-
tituição ao termo teatro, significando o edifício construído para as apresentações espetacula-
res. Pois o Teatro não necessariamente deve ser feito dentro de um teatro. Aliás, não apenas no 
Teatro moderno, mas desde sua própria criação, o Teatro nunca precisou de um edifício específi-
co para existir. Na Idade Média, como vimos, as naves das grandes catedrais e, posteriormente, 
as praças pública eram assumidas como lugares teatrais. Escolas, usinas, praças, mercados, na-
vios... é a representação que dá ao lugar físico seu caráter de lugar teatral, onde seres humanos 
representam para outros seres humanos, numa reunião de comunicação e intercâmbio.

Apesar disso, é inquestionável a importância do edifício teatral para o desenvolvimento do 
Teatro. Disto nos fala Louis JOUVET [1948, p. 14]:

Só, na minha opinião, o edifício dramático pode dar uma idéia do Teatro, só o 
edifício pode permitir meditar, aprender e compreender o que é o Teatro a par-
tir deste gosto, desta particularidade essencial a todo o individuo, qualquer que 
seja a época ou a civilização a que pertence.

O edifício teatral tem este poder centralizador, onde a meditação torna-se natural. Diversos 
cenógrafos, ao longo de suas vidas e carreiras, citam o quão fundamental é a meditação em um 
teatro com palco vazio para a criação de seus projetos.

Essa relação do cenógrafo e de qualquer pessoa que trabalha em teatro com a 
caixa vazia é uma relação extremamente luminosa e, ao mesmo tempo, mis-
teriosa... [...] O espaço para alguém que tem uma experiência religiosa, ou para 
o homem de teatro, não é homogêneo; ele apresenta dobras, porções qualita-
tivas diferentes. Quando você entra no espaço teatral [...], você se depara com 
um espaço de muitas outras possibilidades, ingressa num espaço que não é o 
espaço do cotidiano. [EICHBAUER, 2005, pp. 106 e 107]

É no espaço cênico que se localiza a cenografia do espetáculo e onde se desenvolvem os 
outros tipos de espaço anteriormente citados – espaço dramático, lúdico (ou gestual), textual 
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e interior – mais referentes ao jogos de cena, à dramaturgia e à ficção que à própria construção 
cenográfica.

O espaço cênico pode ser considerado de duas maneiras distintas: como um termo mais 
neutro para palco ou área de atuação, pois engloba as novas formas cenográficas e experimen-
tações palco-platéia, ou como o espaço que é percebido concretamente nas cenas [PAVIS, 1996, 

pp. 132 e 133]. Neste sentido, a Cenografia, desde que humanizada pelos atores e sendo vista por 
um público, pode ser, ela mesma, tomada como espaço cênico por definição.

Ao contrário do que muito se pensa, não existe manifestação teatral sem cenografia. 
Mesmo que a encenação opte por um espaço cênico vazio, esta idéia de vazio já é um fator se-
mântico, característico do pensamento cenográfico. Além disso, existem vários tipos de vazios a 
serem escolhidos – o uso da caixa preta de fundo infinito, com rotunda e pernas pretas fechan-
do as coxias, o vazio que não se preocupa em esconder as paredes do teatro, que carrega grande 
significação pois representa uma quebra brusca do ilusionismo latente à arte teatral. Em cena, 
até mesmo a falta de cenário se faz presente, muito perceptível pelos espectadores.

As possibilidades de criação do projeto cenográfico, participante do espaço cênico, são in-
finitas, mesmo dentro das mais rígidas limitações arquitetônicas do edifício teatral. Algumas 
especificidades deste tipo de projeto, entretanto, são  detectáveis e já foram alvo de alguns 
estudos.

Segundo a classificação de Etiénne SOURIAU [1948], o espaço teatral, com suas múltiplas 
possibilidades arquitetônicas no que diz respeito à organização palco-platéia, pode ser dividido 
em dois grupos distintos: o espaço cúbico e o espaço esférico.

O princípio cúbico da caixa cênica está diretamente ligado ao uso do espaço do teatro com 
palco à italiana, conhecido universalmente como cubo cênico. “Este cubo tem forma definida e 
limites precisos; limites imutáveis, tanto quanto uma mudança de cena, de lugar e de cenário, 
não vem apresentar-nos um outro cubo, destacado, aliás, do universo que nos dão.” [SOURIAU, 

1948, p. 34]

Faz-se necessário esclarecer que este artigo de SOURIAU foi escrito num momento de rea-
lização plena da Cenografia moderna, onde a negação do palco à italiana estava intimamente 
ligada à quebra dos antigos paradigmas da Cenografia realista-ilusionista. Por isso, ao descre-
ver o princípio esférico do espaço cênico, mostra-se tão parcial, a favor destes tipos de edifícios 
teatrais.

O princípio esférico existe em edifícios teatrais com organização em arena ou semi-arena, 
ou ainda elisabetanos, ou mesmo na organização circense. Neste tipo de espaço, não há enqua-
dramento fixo da cena, tampouco posição privilegiada de espectador. Ali, o centro do espaço é 
dinâmico e muda conforme a movimentação dos atores.

[...] esse lugar da teofania teatral não limita coisa alguma, não impõe a sua 
forma ao que se passa, não tem outro objetivo que não seja reunir atores e es-
pectadores em torno desse centro em que vibra e palpita mais ardentemente do 
que noutro lado a aventura de que se anima o universo da obra. [SOURIAU, 1948, 

p. 36]
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O espaço esférico, man-
tendo uma ligação multian-
gular com o espectador, pos-
sui características bem espe-
cíficas, uma vez que todos os 
elementos em cena são vistos 
por todos os lados.

As características esféri-
ca e cúbica podem ser aplica-
das a qualquer tipo de espaço 
teatral existente, não sendo 
totalmente excludentes en-
tre si. Segundo a classifica-
ção de SERRONI [coord., 1983], 
existem sete tipos básicos de 
espaço teatral, que podem ser desmembrados em suas variações de ocupação espacial arqui-
tetônica: teatro de arena, teatro elisabetano (ou isabelino), teatro italiano, palco circundante, 
espaço múltiplo, espaços arquitetônicos alternativos e espaços ao ar livre.

O teatro de arena, como visto, é um palco de característica esférica intrínseca. O palco cen-
tral, em plano mais baixo que a platéia que o envolve, obriga que a ocupação espacial seja tra-
balhada globalmente, pois sempre haverá espectadores em lados opostos do palco, observando 
a cena. A cenografia para este tipo de palco deve trabalhar a horizontalidade: qualquer ocupa-
ção espacial vertical fecharia a visão de parte do público. Geralmente, são desenvolvidos pisos 
com tratamentos especiais para criar a atmosfera, ou a divisão do palco em planos de ação não 
muito altos. Objetos flutuantes pendurados 
podem ser facilmente usados, como grandes 
móbiles, por exemplo, uma vez que, por suas 
características de escultura, devem ser vistos 
por todos os seus ângulos. Quando necessá-
rio, elementos cenográficos podem entrar em 
cena, deslizando sobre rodízios. É muito co-
mum, porém, que objetos cênicos e adereços 
do espetáculo funcionem como detalhadores 
da atmosfera cênica criada, completando o 
significado a ser passado.

O palco elisabetano costuma ser tratado 
por sua característica esférica, já que o públi-
co deste tipo de teatro circunda o grande pal-
co estendido, como uma ampliação de proscê-
nio. Entretanto, seu espaço fechado ao fundo 
possui características cúbicas, dando diversas 
possibilidades de criação cenográfica. Ao fun-
do, pode-se desenvolver uma cenografia verti-

img. 082: tipologias básicas do teatro de arena.
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img. 083: tipologias básicas do teatro elisabetano.
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calizada, porém ao centro, o espaço vazio de construções é essencial para não prejudicar a visão 
do espectador.

Espaço de característica cúbica, por definição, o teatro italiano é o que mais dá condições 
ao cenógrafo em pôr suas idéias em prática. Por sua visão frontal e enquadramento, possibilita o 
desenvolvimento de cenários que são facilmente modificados; panejamento com entrada e tro-
ca voadora pela manobra das varas do urdimento, cenários construídos que entram deslizando 
das coxias sobre o palco, ou mesmo em grandes elevadores escondidos no porão que se elevam 
sobre o palco. É a verdadeira caixa do mágico, com sistemas que facilitam a criação da ilusão e 
do encantamento, quando necessários.

O palco circundante é 
uma organização mais rara 
da relação palco/platéia, on-
de a dinâmica da arena se in-
verte e o público ganha a po-
sição central, circundado pela 
área de atuação. Tanto para 
este tipo de palco como para 
algumas possíveis conforma-
ções do espaço múltiplo (co-

mo o espaço de corredor ou o espaço total), a cenografia pode ser esvaziada, muitas vezes assu-
mindo o papel de não-existência. Entretanto, não raro, carros são construídos, praticáveis sobre 
rodas que deslocam-se pelo espaço, ajudando nesta complexa dinâmica e por vezes focando a 
situação dramática.

O espaço múltiplo ainda pode se conformar em pequenos palcos simultâneos, onde a re-
lação palco/platéia é dividida em várias ilhas de encenação e a experiência do espectador de-
penderá muito de suas escolhas na forma de seguir o espetáculo. São pontos cenográficos es-
palhados por uma sala ampla, geralmente montados sobre praticáveis, seguindo a composição 
teatral medieval. Entretanto, não necessariamente vistos frontalmente.

Espaços arquitetônicos alternativos e espaços ao ar livre podem contar com infinitas com-
posições cenográficas e diferentes possibilidades da relação palco/platéia. Relações que podem, 
sim, reproduzir aquelas já existentes nos edifícios teatrais, porém sem muito interesse, uma 

img. 084: tipologias básicas do teatro italiano.
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img. 085: tipologias básicas do teatro circundante.
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vez que o ideal é que o espaço 
alternativo seja aproveitado 
por suas características alter-
nativas: a relação entre o ator 
e seu público deve ser muito 
bem estudada, para que o 
espaço não se torne um pal-
co italiano, ou de arena etc., 
desconfortável.

As especificidades do 
projeto cenográfico, para a 
cenografia de caixa preta, po-
rém, foram melhor estudadas 
para o palco italiano. Por ser o 
mais confortável para o pú-
blico, que observa um enqua-
dramento específico; para os 
atores e para o diretor, que contam com as inúmeras possibilidades de entrada e saída, além de 
terem de se dirigir para apenas uma parte do campo do palco; e para o cenógrafo, por todos os 
mecanismos que esta caixa cênica proporciona, o teatro italiano é o tipo de palco mais comum, 
aquele que todos lembram quando se fala em teatro. E por sua “limitação” cúbica, é aquele que 
possui paradigmas de ocupação espacial mais diretos e fáceis de serem estudados.

COGNIAT [195-] lista três grandes grupos de problemas a serem resolvidos na cenografia 
do século XX: problemas de ordem psicológica, problemas de ordem plástica e problemas de 
ordem técnica. Considero mais adequado, no entanto, trabalhar com o conceito de partidos psi-
cológicos, partidos plásticos e partidos técnicos, por se tratarem de decisões antecedentes à 
criação cenográfica e que devem ser tomadas de antemão em conjunto com a equipe criadora 
do espetáculo.

O primeiro partido psicológico para um projeto de cenografia é a decisão, predefinida pelo 
conjunto criador do espetáculo, entre concentrar a ação no espaço do palco ou optar por expan-
di-la à platéia. O Teatro Moderno criou a tendência a quebrar a barreira imposta pela ribalta, 
levando a ação dramática para o meio dos espectadores, a fim de envolvê-los mais na ação, 
envolvimento que havia desaparecido desde o momento em que o Teatro perdeu sua dimensão 
cósmica, dirigindo-se ao puramente espetacular. Para muitos encenadores, todavia, a atenção 
dos espectadores será ainda mais acentuada se a barreira entre palco e platéia for ainda mais 
delimitada, de tal forma que o foco no enquadramento da boca-de-cena espantaria qualquer 
pensamento outro, e o espectador até mesmo esqueceria que está numa sala escura de teatro, 
“vivendo e vendo viver”.

Estando o espetáculo isolado no palco, o projeto cenográfico deve optar por um entre dois 
princípios opostos entre si: o de extensão e o de concentração. Um cenário excêntrico, ou, sim-
plesmente, aberto, trabalha o centro do palco como lugar de passagem. Suas formas passam a 
informação de um enquadramento – sempre feito pela boca-de-cena – dentre uma paisagem 
maior. Passa a idéia de que este espaço elaborado começou antes mesmo da coxia esquerda, 

img. 086: algumas possíveis ocupações do espaço teatral múltiplo.
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e terminará bem depois do espaço da coxia direita. “A cena é considerada como o lugar de pas-
sagem, onde as personagens se encontram quase por acaso; continuam a viver a aventura que 
começou nos bastidores e que continuarão ainda quando tiver terminado a sua cena” [COGNIAT, 

195-, p. 97].
Já o cenário concêntrico, ou fechado, baseia-se num princípio oposto. Toda a organização 

cênica e cenográfica é dirigida para aquele espaço teatral. Não há por quê demonstrar a existên-
cia de algo anterior aos limites do quadro da boca-de-cena, pois até mesmo a atuação começa 
quando este limite imaginário é rompido pelo passo do ator. Em muitos casos, a exemplo do te-
atro de Bertolt Brecht (1898-1956), um sobre-palco é construído no centro do palco, ampliando 
ainda mais a idéia de área de encenação, mostrando ao público o exato momento da transfor-
mação ator-personagem.

Quando a equipe criadora opta pelo rompimento das barreiras impostas pelo palco, o 
avanço em direção à platéia pode dar-se em algumas formas distintas. Um avanço central pode 
ser feito pelo prolongamento do proscênio, causando uma discreta penetração dentre o público, 
porém ainda respeitando um certo isolamento, definido pela nova ribalta. Já o avanço lateral, 
adotado pela primeira vez no Teatro de Antoine antes de 1914, consiste no prolongamento do 
palco e, conseqüentemente, do cenário, pelos dois lados do auditório. Este tipo de avanço, que 
ocupa as entradas do espectador, é ao mesmo tempo fascinante e perigoso, pois coloca os es-

imgs. 087 e 088: dois exemplos de cenários excêntricos: Platonov e Porgy and 
Bess. Em ambos os casos, a paisagem urbana parece estender-se 
além dos limites da caixa cênica.

[capítulo 1] Histórias de cenograf ia (e design).
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pectadores no centro da ação, excitando-os, 
mas exibe os atores de muito perto, denun-
ciando tudo aquilo que a distância da caixa 
cênica poderia esconder.

O avanço da cena no espaço da platéia 
não necessariamente precisa de uma exten-
são física do palco e da cenografia, porém. Já 
se tornaram comuns as entradas e pequenas 
encenações de atores misturados ao público, 
muitas vezes causando um efeito de surpresa, 
pela voz que de súbito aparece ou pelo supos-
to espectador que, em certo momento, se as-
sume como ator que é.

Uma outra questão muito importante de 
ordem psicológica é relativa à transposição da 
realidade. A despeito das importantes teorias 
e experiências de Antoine que, introduzindo 
um realismo extremo, fez uma revolução na 
ocupação do espaço teatral, ficou comprova-
do que a verdade no Teatro em nada tem a ver 
com realismo [COGNIAT, 195-, p. 99].

Mesmo quando se dizia que a Cenografia 
estava “copiando a realidade”, ela sempre es-
tava, na verdade, criando uma outra realida-
de: o oxímoro “realidade cenográfica”. É curio-
so imaginar como se pensou que um gabinete 
distorcido, buscando uma frontalidade a uma 
parede que não existe, sobre o palco de uma 
casa de espetáculos, pudesse ser uma cópia 
perfeita da realidade. Sobre este tema, Helio 
Eichbauer sempre diz, com muita proprieda-
de, que “não existe realismo no Teatro; se é 
Teatro, não é real”.

Assim como o design, mesmo pré-acadê-
mico, a Cenografia sempre buscou as melho-
res soluções para sua época. E o dito realismo, 
este encantamento das classes com o prazer 
voyeurístico de se ver a si própria, foi uma des-
tas possíveis soluções para a comunicação e o 
interesse do espetáculo.

Percebeu-se que realismo nunca é real o 
suficiente para copiar perfeitamente a vida, e 
o menor erro, nestes casos, ganha dimensões 

imgs. 089 e 090: dois exemplos de cenários concên-
tricos: O pequeno Mahagonny e Antônio e 
Cleópatra. A criação de um sobrepalco delimita 
a área de encenação.

img. 091: recriado de forma lúdica, o barco de Péricles 
ganha dramaticidade e dá infinitas possibilida-
des para o trabalho de corpo do ator.
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vultosas. É preciso tomar este partido quando do início de um projeto cenográfico: copiar a re-
alidade ou criar a realidade? O Teatro moderno tem o costume, resultante de uma evolução to-
talmente natural em suas teorias, de criar sua própria magia e sua própria realidade. Quando 
parte-se deste princípio, não existe o perigo da destruição da obra por simples comparações 
com a vida real, pois ela não está mais presente. 

Teatro não é arqueologia, e sua autenticidade deve existir na encenação, não nos cenários. 
É uma ambição errada querer a reprodução fiel de ambientes históricos, pois jamais haverá uma 
exatidão histórica nestes ambientes, o olhar distorcido do projetista sempre estará presente. 
Então, para quê fazê-lo?

Conclui-se que o cenógrafo deve-se basear na obra, nos conceitos, nos sons e gestos, e não 
na vida real, para criar seu espaço. Desta forma, estará ele próprio criando a realidade daquela 
encenação, e não transpondo uma realidade outra para o palco.

....

São quatro grupos os diferentes partidos plásticos possíveis: a ocupação do espaço em su-
as quatro dimensões, a luz em movimento, a ligação entre cenário e figurino e os possíveis ân-
gulos de vista.

A cenografia trabalha a ocupação espacial e, para tanto, deve prever que o espaço teatral 
possui quatro dimensões básicas: as três dimensões espaciais comuns e a dimensão temporal, 
que envolve movimentos, mutações, mudanças de cor e luz ao longo do tempo real do espetá-
culo, muitas vezes para acentuar o tempo psicológico do mesmo.

A ocupação mais antiga do espaço teatral, e ainda muito comum, principalmente em es-
petáculos de dança, é a de panejamentos. Pernas, bambolinas, tapetes, telões e rompimentos, 
trabalhados graficamente, em conjunto, criam uma atmosfera que pretende ir de acordo ao es-
pírito e ao conceito da obra teatral. O espaço vazio proveniente deste tipo de ocupação é im-
portantíssimo para as representações de dança, principalmente de balé clássico. A divisão do 
espaço em telões e rompimentos também pode ser válida para espetáculos operísticos, uma vez 
que cria planos de encenação, facilitando as trocas de cenário nas zonas escondidas e, ao bem 
fechar a caixa cênica, auxilia na projeção da voz para o auditório.

Quando não há a dança que, por sua coreografia, já ocupa totalmente o espaço, deve-se 
buscar, no projeto cenográfico, dar a cada parte deste espaço sua importância em relação ao 

Levar a ação à sala

Isolar o espetáculo no palco

Transposição da realidade

avanço lateral

avanço central

cenário aberto (ou excêntrico)

cenário fechado (ou concêntrico)

arqueologia estética

nova realidade

diagrama 001: PARTIDOS E QUESTÕES PSICOLÓGICAS DE UM PROJETO CENOGRÁFICO.
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conjunto. A chamada arqui-
tetura cênica19 pode, em dife-
rentes variações, dar volume 
construtivo ao espaço cêni-
co, adquirindo formas muito 
variadas.

Quando divide-se o es-
paço cênico em uma série 
de células, espaços dividi-
dos sobre praticável, em um 
ou mais andares, como uma 
construção onde a fachada 
frontal foi removida, uma 
“casa de pombos”, trabalhada 
cenograficamente de forma 
diferente em casa um de seus 
espaços, tem-se a divisão da 
cena em compartimentos. 
Esta ocupação espacial tem 
o inconveniente, se isso não 
for pensado na própria ence-
nação, de deixar vazios os es-
paços enquanto não estiverem sendo usados, 
e corre o risco de parecer-se demais com ceno-
grafias que também seguem esta fórmula.

Arquiteturas complexas podem ser de-
senvolvidas em cenografia, na representação 
de ambientes externos, ruas, fachadas, ou 
mesmo de grandes gabinetes com múltiplos 
planos de encenação. Já as arquiteturas abs-
tratas seguem o princípio criado no constru-
tivismo russo, onde grandes estruturas cons-
trutivas são criadas, mas sem a preocupação 
da representação realista. “Uma combinação 
de andaimes, escadas, estrados praticáveis, 
reduzindo a concepção da cenografia aos seus 
elementos construtivos, puros como um es-
quema, como uma abstração” [COGNIAT, 195-, 

p. 102].

19  Neste caso, o conceito de arquitetura cênica volta-se para o projeto de espaço cenográfico que envolva uma cons-
trução específica, sobre o palco. Há, ainda, um outro conceito para o termo, designando o trabalho específico da 
arquitetura ao projetar um espaço teatral, com todas as maquinárias necessárias para tal.

imgs. 092 e 093: A flauta mágica e A Floresta Amazônica: exemplos de ocupa-
ção espacial por panejamento.

imgs. 094 e 095: Noite de reis e O mercador de 
Veneza: cenários com divisão do espaço em 
compartimentos.
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Escadarias e planos inclinados, ocupan-
do parcialmente ou mesmo a totalidade do 
palco, trazem muita dramaticidade à encena-
ção. Requerem palcos muito vastos para que 
o efeito aconteça, porém podem contribuir 
de forma bastante significativa para a boa vi-
sibilidade de todos os sujeitos em cena. Para 
espaços pequenos, pelo contrário, uma boa 
saída é a distribuição vertical ou em pirâmide, 
onde planos se sobrepõem uns aos outros, dis-
postos em plano com alto grau de inclinação, 
criando um maior valor para a área do topo, 
mais destacada.

Ao contrário do que ocorre em composi-
ções bidimensionais, a luz no teatro, com sua 
ampla escala de cores, sempre trará diferen-
tes significados quando posta em movimento, 
através do tempo de espetáculo. As combina-
ções espaciais em uma criação teatral estão 
em constante mudança pelo deslocamento 
dos personagens no espaço; seus corpos, com 
seus figurinos próprios, criam continuamente 
zonas de tensão espacial. As tonalidades de 
cor do cenário, dos figurinos e do próprio es-
paço vazio – quando repleto de fumaça, por 
exemplo – estão em constante mudança atra-
vés do projeto de iluminação, cuja plasticidade 

é fundamental para o entendimento da mensagem que se deseja passar. A luz em movimento 
é um importante partido plástico a ser tomado, pois é parte integrante da composição cenográ-
fica. Quando não idealizada pelo próprio cenógrafo, este deve estar em contínua comunicação 
com o designer responsável pelo projeto de luz, uma vez que toda uma paleta pré-estabelecida 
pode ser destruída em frações de segundo por uma cor de gelatina mal estudada na frente de 
um holofote. Além da questão da cor, há ainda a intensidade luminosa, que criará a dinâmica 
de claros-escuros que pode ser essencial para o ritmo do espetáculo e sua contínua surpresa na 
combinação de formas plásticas em cena.

img. 096: arquitetura abstrata no cenário de Verão.

img. 097: uma imensa escadaria, que começava no urdi-
mento e terminava no fosso da orquestra, foi a 
cenografia concebida por Josef Svoboda para 
Édipo Rei, de Sófocles.

[capítulo 1] Histórias de cenograf ia (e design).

imgs. 098 e 099: espetáculos onde a projeção figurativa de cinema e diapositivos é parte fundamental da dramatiza-
ção: Polyvision e Diapolyécran - A criação do mundo, criados por Josef Svoboda, 1967.
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Quando a luz assume importância figurativa, ainda mais questões de significação são as-
sociadas: as projeções dinamizam a cenografia, podendo aumentar enormemente a fantasia te-
atral. Tem capacidade de trazer informação que era antes impensável, até seu desenvolvimento. 
Projeções que podem ser sugestivas, como sombras chinesas, gobos monocromáticos, gobos 
policromáticos; figurativas ou abstratas estáticas, como diapositivos; e figurativas ou abstratas 
em movimento, como as películas cinematográficas, projeções de vídeo ou o poliecrã20.

Assim como a iluminação é um aspecto muito importante a ser considerado na criação de 
uma cenografia, o mesmo se passa com os figurinos. A ligação entre figurino e cenário é inegá-
vel: como comprovaram as cenografias para os balés russos de Diaghilev, o figurino pode repre-
sentar uma extensão dinâmica da criação plástica cenográfica. Corpos em movimento que for-
mam composições de formas e cores, alterando significativamente a composição espacial origi-
nal. O cenário não necessariamente é um elemento fixo, estático, porém sua mobilidade jamais 
pode ser comparada àquela de um ator. Não se opõem, pelo contrário: se complementam, um 
não existe sem o outro. Novamente, a paleta de cores da cenografia tem de ser estudada para 
que os figurinos fiquem de acordo com a semântica do projeto. Através do estudo da paleta, po-
de-se criar figurinos que sumam ou que apareçam no espaço; contrastantes, ou em combinação 
de nuances. Através do estudo do estilo e da estética do cenário, os figurinos podem portar-se 
como auxiliares, complementares ou opositores àquele espaço. Cada uma destas possibilida-
des é portadora de um significado especial; nenhuma escolha deve ser ingênua.

Finalizando o grupo de partidos plásticos, vêm a questão dos ângulos de vista. O profissio-
nal de Cenografia concebe seus ângulos de vista ao colocar-se no lugar de seu espectador. E po-
de agir de duas maneiras distintas: projetar para um ponto de vista ideal, quando terá de refletir 
sobre qual tipo de perspectiva usará neste espaço, ou projetar para diversos pontos de vista. 
Neste último caso, o cenógrafo é sabedor de que é totalmente impossível querer que todos os 
espectadores vejam a mesma composição espacial. Por sua organização de lugares, a visão de 
cada espectador será distinta de seu vizinho, e totalmente diferente daquele que encontra-se a 
metros de distância. O projetista pode utilizar-se desta característica intrínseca à arte teatral e, 
em sua concepção, criar diversos pontos de encenação, que privilegiarão determinados pontos 
do auditório.

Por outro lado, pode o cenógrafo abstrair desta condição e estabelecer um ponto de vis-
ta ideal para que sua criação seja vista21. Geralmente, este lugar dá-se nas cadeiras centrais da 
primeira fila do primeiro balcão, um pouco acima do nível do palco e separado o suficiente para 
ter-se uma noção do conjunto. Não à toa, estes são os lugares mais valorizados do teatro e, du-
rante muito tempo, eram destinados apenas aos grandes nobres, príncipes e reis. Estabelecido o 
ponto de vista ideal, uma perspectiva é escolhida.

A perspectiva axial e simétrica, também conhecida como perspectiva de ponto de fuga 
central, é aquela que estabelece um eixo imaginário no centro do palco, dividindo-o em lados 
simétricos. O ponto final deste eixo, no encontro com o fundo do palco, delimita a linha do ho-

20  Polyécran: instalação multimídia criada pelo cenógrafo Josef Svoboda em 1967, que conjugava diversas projeções 
de diapositivos em um grande painel móvel. Tais projeções mudavam de acordo com uma composição musical pre-
cisa, criando um maravilhoso efeito de cinética.

21  Apesar de estabelecer um ponto de vista ideal, o bom cenógrafo jamais deverá esquecer-se dos outros pontos de 
vista do teatro, evitando a criação de pontos cegos na encenação.
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rizonte, de onde toda a organização espacial sairá – não por acaso, este ponto de horizonte cor-
responde, exatamente, ao horizonte do lugar de ponto de vista ideal. Esta concepção de pers-
pectiva é a mais tradicional, e durante muito tempo a única admitida em palco italiano, uma 
vez que a própria concepção deste tipo de palco, com panejamentos paralelos à boca de cena 
sugerindo perspectivação, segue este caminho.

A perspectiva desaxial, lateral, com três pontos de fuga, começa a ser trabalhada nos ce-
nários barrocos. Neste caso, dois pontos de fuga estão também localizados no horizonte, mas 
tão distantes um do outro que dificilmente são encontrados antes da área das coxias. É pela 
mudança do lugar destes pontos que se dá a dinâmica para a cenografia, inclinando-se para um 
lado específico do teatro. O terceiro ponto de fuga, aéreo, serve de complemento para o terceiro 
eixo espacial.

Outras deformações ainda podem ser trabalhadas com base em um ponto de vista ideal: 
as perspectivações por sobreposição, por diminuição, perspectivas aéreas e diversas outras ex-
periências que busquem uma indicação de profundidade para o espaço.

....

Mobiliar o espaço em todas 
as suas dimensões

panejamento

cena em compartimentos

arquiteturas complexas

arquiteturas abstratas

escadarias ou planos inclinados

cenografia vertical

cenografia em pirâmide

Luz em movimento

cor

intensidade

projeções

sugestivas

figurativas ou abstratas estáticas

figurativas ou abstratas dinâmicas

Ligação entre cenário e figurino

auxiliares

complementares

opositores

Ângulos de vista

perspectiva axial e simétrica

perspectiva desaxial

outras deformações

ponto de vista ideal

diversos pontos de vista

diagrama 002: PARTIDOS E QUESTÕES PLÁSTICAS DE UM PROJETO CENOGRÁFICO.
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Passemos agora aos problemas que um cenógrafo pode enfrentar ao longo do desenvol-
vimento de seus projetos. São partidos de ordem técnica, maneiras de encontrar soluções para 
idéias pré-concebidas. Obviamente, não se trata aqui de abarcar e propor soluções para todos 
os possíveis problemas que um projeto cenográfico pode encontrar: além de tarefa infinita, 
isto seria assunto para um tratado sobre cenografia, o que não é proposto nesta dissertação. 
Três grandes grupos de partidos técnicos, porém, representam importantes questões práticas 
que alteram profundamente a semântica do espetáculo: como mudar rapidamente o lugar de 
ação, como modificar as proporções da cena e como exprimir e sugerir certos tipos de ocupação 
espacial.

A grande maioria dos espetáculos sofre a necessidade  de mudar rapidamente o lugar de 
ação. Desde as primeiras manifestações teatrais, como já foi visto, soluções práticas foram en-
contradas e criadas para resolver este problema. Hoje em dia, nos deparamos com uma grande 
quantidade de opções, e a escolha de uma delas possui uma significação intrínseca que trará 
uma diferente qualidade para o conjunto do espetáculo. Novamente encontramos três possíveis 
caminhos: mudanças pela maquinária, mutação pela iluminação ou o estabelecimento de cenas 
simultâneas.

As mudanças pela 
maquinária dependem, ex-
clusivamente, da infra-es-
trutura do edifício teatral. 
Infelizmente, nos dias de 
hoje, quando os espetáculos 
contam com um processo de 
itinerância onde não há como 
prever em quais teatros de-
terminado espetáculo irá se 
apresentar, fica difícil confiar 
em estruturas de maquinária, 
sob o risco de ter-se de refa-

zer todo o projeto a cada adaptação. A arquitetura teatral, entretanto, produziu as mais diversas 
e maravilhosas soluções para as mudanças espaciais, como palcos móveis, elevadores, palcos 
giratórios, mutações aéreas, pelo auxílio do sistema de varas e roldanas do urdimento do tea-
tro, ou mesmo sistemas de cordas e roldanas para a movimentação lateral do telão de fundo. 
Apesar de o público teatral estar acostumado às convenções impostas por esta arte, deve-se 
decidir a priori se estas mudanças cênicas serão realizadas à vista dos espectadores ou escon-
dida dos mesmos, pelo fechamento da cortina. Quando se opta pela visibilidade, deve-se ter 
em mente o inconveniente da revelação do artifício cenográfico: inconveniente que poder ser 
muito conveniente, pois além de manter o ritmo de ação, ainda pode trazer mais interesse ao 
espectador, acompanhando ao vivo as mudanças espaciais.

As mudanças do lugar de ação não necessitam, obrigatoriamente, de todo este aparato 
mecânico que acaba de ser visto. A partir do desenvolvimento da luz elétrica e sua entronização 
na encenação teatral, as convenções de mudança espacial puderam convergir para o imaterial e 
o abstrato resultante da intensidade luminosa e variações de cor da mesma. O uso de holofotes 

img. 100: Porgy and Bess: através de um elevador do palco do Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro, um ambiente interno cenográfico, an-
tes escondido no fosso, aparece no palco
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coloridos para delimitar os espaços pela mudança das tonalidades já é muito comum. Outros 
efeitos de luz, como a luz negra e o raio laser, podem trazer detalhes importantes, mas não 
devem ser usados vulgarmente, pois demonstram uma estética extremamente específica. Já a 
projeção de cinema, vídeo ou diapositivos resolve de maneira muito fácil a mudança espacial. 
O cenário, porém, deve ser muito bem pensado para que receba estas projeções como mais um 
elemento em cena, e não dividindo-a em duas linguagens distintas.

Trabalhar com cenários simultâneos pode ser uma escolha do cenógrafo que irá impor 
uma organização espacial bem específica, além de uma construção cênica bastante elaborada. 
Conforme foi visto sobre as possibilidades de ocupação espacial, a cena pode ser dividida verti-
calmente em compartimentos. 

A estrutura dentro-fora sugere uma rá-
pida mudança entre um ambiente fechado 
– gabinete – e seu exterior, sua fachada. Para 
a transposição deste tipo de ocupação na ce-
na, pode ser realizada uma estrutura de pai-
néis giratórios, pivotantes sobre um eixo, ora 
mostrando a face interna de uma edificação, 
ora seu exterior. Uma solução mais prática 
para a mesma problemática é a eliminação 
completa da fachada construída, e sua subs-
tituição em um cenário transparente por uma 
pintura sobre tecido translúcido, que pode ser 
velado ou tornar-se totalmente transparente 
conforme a disposição dos focos de ilumina-
ção. Finalmente, a cena aberta resolve esta 
situação pela construção apenas da estrutura 
do lugar cenográfico, mantendo suas paredes 
vazias e, portanto, exibindo totalmente o am-
biente interno.

imgs. 101 e 102: Álbum de família em cenografia pensada para também ser suporte de projeção de cinema, especial-
mente preparada para este espaço.

imgs. 103 e 104: Exemplos de estrutura dentro-fora nos 
projetos de cenografia aberta para Tio Vânia e 
Vassa Geleznova.
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O cenário simultâneo 
totalmente visível é a busca 
cenográfica de acabar com a 
possível monotonia causada 
pela cena dividida em com-
partimentos. Neste tipo de 
ocupação espacial, todas as 
zonas cênicas estão comple-
tamente visíveis, dando dinâ-
mica à cena. As mesmas zonas 
de ação podem simplesmente 
não existir como criação ce-
nográfica, mas sim sugeridas 

pela representação ou ainda isoladas pela luz, quando lembram os efeitos cinematográficos.
O segundo grande grupo de partidos técnicos da Cenografia é a modificação das propor-

ções da cena, preocupação de encenadores e cenógrafos que gostariam de escapar do padrão de 
enquadramento do palco italiano, um retângulo horizontalizado, no centro do palco. As cenas 
em altura, desenvolvidas pela primeira vez por Gordon Criag, através do emprego do ciclorama 
e de panejamentos que valorizam a forma vertical, ganham grandeza e fogem do esmagamento 
da boca-de-cena. Em outros casos, pelo contrário, dá-se a acentuação das cenas em largura, 
aproximando-se, inclusive, da estética teatral oriental japonesa.

Pode-se ainda ter, em relação às proporções da cena, variações num mesmo espetáculo, 
com mudanças bruscas entre a verticalidade e a horizontalidade e também com relação aos pla-
nos de ação, desde o proscênio aos planos mais afastados da platéia. Finalmente, pode-se con-
seguir mudanças muito eficazes com o atravancamento do palco, onde complexas estruturas 
são projetadas para a ação e também para a descaracterização da convenção italiana de palco.

As possibilidades de temas a serem sugeridos e expressos em Cenografia são infinitas; de-
pendem apenas da imaginação de um dramaturgo e da vontade de criação e realização do binô-
mio encenador-cenógrafo. Qualquer tentativa de listagem de efeitos cenográficos seria inapro-
priada para o presente trabalho: dezenas de tratados sobre a arte cenográfica já esforçaram-se 
em realizar este feito. Entretanto, faz parte importante do grupo de questões técnicas do pro-
jeto de cenários a capacidade de exprimir e sugerir idéias e tipos de espaço, concretamente, e 
três dualidades básicas se formam neste sentido: o espaço vazio X o espaço ocupado, o próximo 
X o longínquo e o óbvio X o mistério. Será exercício de qualquer cenógrafo tomar partido nestas 
dicotomias. E, a partir de uma escolha feita, encontrar as melhores formas de expressá-las em 
cena.

É comum encontrar projetistas que tenham maior tendência na total ocupação espacial ou, 
pelo contrário, no minimalismo das formas e da área cênica. Geralmente, suas experiências so-
ciais indicarão que caminho seria este, uma vez que o apego ao excesso de objetos não é carac-
terística universal. Entretanto, o conceito deverá ditar que tipo de ocupação é necessária, e qual 
espaço precisará a obra cênica para aprimorar sua passagem de informação. De modo geral, o 
espaço vazio costuma ser mais difícil de se projetar que o espaço ocupado; porém, quando bem 
realizado, torna-se também mais eficaz na semântica do espetáculo, uma vez que não divide 

img. 105: cena velada por um telão semi-transparente decorado em Jardim 
das cerejeiras.
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o foco do olhar com outros corpos-objetos desnecessários. Muitas encenações, porém, pedem 
o acúmulo de objetos, pois tratam de questões sociais e das relações dos seres humanos com 
outros seres e com seus pertences. Para esta classe de espetáculos, os próprios objetos ganham 
vida e dramaticidade em cena.

Não existe, entretanto, 
espaço totalmente vazio em 
teatro. O conceito minimalis-
ta deve ser pensado, pois um 
palco realmente vazio encon-
tra-se apenas em um teatro 
fechado. Deve-se escolher 
pelo minimalismo atmosfé-
rico, onde poucos elementos 
de cor e textura nos paneja-
mentos e no uso do ciclorama 
são capazes de ambientar o espetáculo; por deixar a caixa cênica à mostra, sem divisões entre 
palco, coxias e urdimento – o palco livre, com seus espaços e suas maquinárias à vista do público; 
ou, finalmente, pelo vazio infinito, a caixa preta denunciada com o uso de pernas, bambolinas e 
rotunda pretas que escondem o palco mas nada mostram além de um grande vazio obscuro, a 
caixa do mágico levada às últimas conseqüências.

A segunda dicotomia relaciona-se com a expressão em palco do que é próximo ou de seu 
oposto, o longínquo. Tradicionalmente, evidencia-se a forte realidade dos primeiros planos para 
as perspectivas de fuga acusadas possam fazer efeito nos telões de fundo, criando a sensação 
de amplitude espacial pela pintura de arte. Efeito semelhante pode ser conseguido sem mesmo 

o auxílio de um pintor: o ciclorama infinito, 
evidenciado pelo efeito de luzes fortemente 
coloridas, criam distância da ocupação espa-
cial que está à frente dele, em um belo efeito 
atmosférico que mescla o realismo dos corpos 
e da com a pura abstração luminosa. Por últi-
mo, cria-se um forte efeito de distanciamento 
e profundidade com a reafirmação da quarta 
parede. Através de artifícios de iluminação 
ou mesmo com a criação desta parede, antes 
imaginária, pela ocupação total da boca-de-
cena com um véu semi-transparente, desloca-
se a ação para um plano afastado, que parece 
psicologicamente tão distante quanto as ce-
nas em uma tela de televisão ou cinema.

A total negação da quarta parede e o uso 
máximo do proscênio são opções que buscam 
o efeito oposto ao anterior. Não existe nada 
que torne o espaço e a encenação mais próxi-

img. 106: minimalismo atmosférico – o mundo azul nesta visão de A flauta 
mágica.

imgs. 107 e 108: efeitos de distanciamento: a fuga acu-
sada no gabinete de A noite dos assassinos e o 
ciclorama infinito em Macbeth.
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mos do público do que um ator, sentado sobre o proscênio, com as pernas balançando na área 
da platéia, dialogando com o público. Uma ocupação cenográfica e cênica que opte por remeter 
a ação aos planos mais próximos do auditório ganhará interesse quase familiar dentre os pre-
sentes na platéia.

diagrama 003: PARTIDOS E QUESTÕES TÉCNICAS DE UM PROJETO CENOGRÁFICO.
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Finalmente, a terceira dicotomia, que finaliza as especificidades do projeto cenográfico pa-
ra a caixa preta, diz respeito à escolha do cenógrafo entre trazer o óbvio ou criar o mistério. 
Elementos simples, como o silêncio demasiado, a imobilidade, o escuro, o jogo de contrastes só 
realçam a atmosfera misteriosa, quando pretendida. E a ambientação cenográfica, quanto mais 
informação direta der ao espectador, sem que ele passe pelo auxílio da palavra falada e da en-
cenação, mais óbvia será, o que não representa, necessariamente, um problema. Porém, ao ser 
descoberta através do jogo-de-cena, a cenografia ganha seu caráter misterioso, atraindo ainda 
mais o interesse do público.

....

Acredita-se que esta listagem de especificidades para a cenografia de caixa preta pos-
sa em muito auxiliar nos primeiros passos de um desenvolvimento projetual em Cenografia. 
Entretanto, nem a experiência profissional e teórica do autor, nem o tempo de criação textual 
foram suficientes para que estas especificidades fossem detalhadas por outros campos de atu-
ação da cenografia de caixa preta, como o cinema, a televisão, o mesmo a diversidade de outros 
espaços cênicos teatrais.

É de se esperar, porém, que este detalhamento de questões projetuais possam aplicar-se a 
qualquer projeto de cenografia da caixa preta, com os devidos ajustes e adaptações. Espera-se 
que, no intuito de ampliar o estudo da prática projetual em Cenografia, que este estudo possa 
ser complementado em trabalhos futuros.

....

Especificidades da Cenografia da caixa branca

Duas recentes importantes publicações brasileiras vêm confirmar o prolongamento da 
área de abrangência da Cenografia como profissão. A primeira, Entre cenografias: o museu 

e a exposição de arte no século XX, de Lisbeth Rebollo GONÇALVES [2004], trata da inserção 
do projeto cenográfico na ambientação de exposições de arte, especificamente de arte moder-
na. A segunda, Vitrina: construção de encenações, de Sylvia DEMETRESCO [2001], se ocupa da 
Cenografia em projetos de vitrinas de lojas e stands. 

A questão fundamental deste campo – a caixa branca – é a inserção do termo Cenografia 
para a denominação destes projetos espaciais, que não são destinados ao espetáculo. Segundo 
GONÇALVES [2004, p. 20], 

adota-se o conceito de “cenografia” no lugar do conceito de “museografia da 
exposição” porque se considera que há, na comunicação da exposição, uma 
aproximação muito direta com o que ocorre no teatro. É heurística a utilização 
do termo cenografia para fortalecer a compreensão do papel crucial que o de-
senho museográfico da exposição cumpre no processo de recepção estética da 
exposição de arte. 

De fato, como já foi visto no presente trabalho, as personagens envolvidas no projeto ex-
positivo, clientes, usuários e projetistas, em muito assemelham-se com aquelas envolvidas no 
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processo de criação cenográfica. A autora ainda cita a mudança do papel de espectador que, ao 
ver uma exposição, assume um papel de ator, sujeito ativo neste percurso espacial. 

O uso deste termo começou há não muito tempo na Europa, mais especificamente na 
França, e vem sendo utilizado em museus e centros culturais também no Brasil, de maneira mais 
substancial na cidade de São Paulo. Até então, era trabalho de designers ou arquitetos esta com-
posição espacial plena de formas comunicativas. É muito importante pensar que uma exposição 
não comunica apenas por suas obras; percurso interativo, elementos gráficos e seções mais lú-
dicas devem ser pensadas visando um público alvo que, ao término da experiência, sairá com 
um nível de conhecimento e aprendizado muito superior àquele que seria obtido apenas com as 
obras expostas.

Nomenclaturas à parte, este design de exposições deve ser tratado como uma concepção 
global de informação, história, estética e elementos de comparação, dicas que podem ser passa-
das ao espectador de forma direta ou indireta.

A organização clássica de exposições, a partir do modelo estabelecido no começo do século 
XX pelo Museu de Arte Moderna de Nova York – MOMA – é a cenografia de paredes brancas. Por 
este pensamento, o espaço expositivo de uma sala de museu deve ser uma eterna tentativa de 
chegar-se à total neutralidade, evitando qualquer competição informativa com as obras expos-
tas. Nas últimas duas décadas do século XX, entretanto, os projetos de exposição vêm ganhando 
força lúdica, com a aplicação de elementos de caráter dramático como uma tentativa de ampliar 
a comunicação, dando, assim, mais informação direta ao visitante-espectador.

É fato, porém, que assim como a Cenografia para espetáculos não deve tentar sobressair 
dentre os atores, o mesmo acontecerá nas exposições para com as obras expostas, principal ra-
zão da existência deste ambiente cultural.

O mesmo aspecto já não é encontrado nos projetos de vitrinas ou stands. Segundo 
DEMETRESCO [2001, p. 13],

a vitrina é uma manifestação discursiva que não se restringe apenas à comu-
nicação; abrange também uma construção textual de um mundo no qual um 
produto passa a existir por se colocar em relação com os que o percebem. [...] 
Exposto num espaço comercial, rodeado de um cenário inusitado, o produto 
entra no mundo dos consumidores que, enquanto observadores, investem nele 
determinados valores.

Neste caso, é perceptível que toda concepção cenográfica para espaços comerciais deve 
chamar a atenção do visitante-consumidor, para que este seja atraído a um mundo onde o pro-
duto ou serviço anunciado ganha, em um deslocamento semântico, ainda mais valor.

Não é a proposta desta dissertação estender-se ainda mais nestes casos fora do mundo 
espetacular. Os partidos projetuais para este tipo de produção também são inúmeros, e seu es-
tudo pode ser encontrado nas publicações especializadas. Não poderia, entretanto, a cenogra-
fia da caixa branca deixar de ser citada neste momento de expansão da comunicação espacial 
cenográfica.
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capítulo 2

Pensando um pouco sobre o ensino da Cenografia.1

“Levando-se em conta esse pouco espaço que lhe é dado no meio acadêmico te-
atral, e também pelo fato de não se enquadrar nos atuais parâmetros estéticos 
das artes plásticas, a cenografia no Brasil acaba por se apresentar carente de 
referências.” [MONTEIRO TEIXEIRA, 2004]

Afinal, aonde se enquadra a Cenografia no Brasil? O setor acadêmico tem, historicamen-
te, uma função de organização e estabelecimento das profissões, mesmo aquelas não-regula-
mentadas. E o que encontramos no Brasil é a ligação da Cenografia apenas aos cursos de Artes 
Cênicas. Mas isto não é uma realidade mundial.

É fato notável que o campo da Cenografia, no Brasil, é dominado por profissionais de áreas 
projetuais semelhantes, como a Arquitetura e o Design. Apesar de a formação universitária em 
Cenografia já existir neste país desde 1965, após regulamentação pelo Conselho Nacional de 
Teatro, deve-se perguntar a razão pela qual grandes empresas contratadoras de profissionais 
deste ramo, como a Rede Globo de Televisão, busquem, para seus quadros profissionais, arquite-
tos e designers e excluam os cenógrafos formados de seus processos seletivos.

COHEN [2007, p. 61] sugere que “este caráter fragmentado da formação do cenógrafo ocor-
re, em grande parte, como conseqüência da escassez de cursos superiores com esta habilitação 
específica”, que resumem-se na Escola de Teatro da Universidade do Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO), na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA-UFRJ) 
e na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).

Os horizontes da Cenografia expandiram-se enormemente nas últimas décadas e o cenó-
grafo não é mais um profissional exclusivamente dedicado ao fazer teatral, dentro de um edi-
fício teatral – ainda que haja cenógrafos com esta especialização [VIANA, 2004, p. 193]. Como foi 

1 Este capítulo pretende ser um pequeno ponto de discussão sobre as características técnicas e conhecimentos que 
um cenógrafo deveria receber no decorrer de seu aprendizado em curso superior, afim de demonstrar, mais clara-
mente, uma experiência didática sobre artes e Cenografia pensada e realizada por Helio Eichbauer nos anos 1970. 
Para um estudo mais abrangente sobre a localização da Cenografia como campo profissional relacionado às suas 
possibilidades didáticas, ler COHEN [2007].
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visto no capítulo anterior, a Cenografia desenvolveu-se dentro e com o Teatro, porém não res-
tringe-se mais às artes cênicas.

As exposições, seguindo um modelo mundial, ganham caráter cenográfico, promissor 
campo de trabalho para este profissional. As grandes feiras de novidades ou promocionais tra-
zem criações cenográficas na elaboração de seus stands, com a intenção de chamar a atenção 
do público visitante e envolvê-lo num processo cognitivo para que sinta-se tentado a adentrar 
o espaço e interagir com aquilo que é exibido ou vendido. Situação semelhante acontece nas 
vitrinas de lojas, espaço de construção do desejo de posse material, criação de ambientes onde o 
espectador-passante transforma-se de voyeur a agente ativo no mercado.

O design de ambientes interiores cada vez mais tem buscado a construção cenográfica es-
petacular, transformando o antigo caráter perene dos espaços arquitetônicos na dinâmica dos 
espaços com alta carga semântica e que, por esta mesma razão, estão em constante mutação. 
Deve-se contar ainda, é claro, com os campos de trabalho mais solidificados, como o cinema, a 
televisão e a publicidade.

É visível a amplidão que vem ganhando o termo “Cenografia” em áreas que antes perten-
ciam a arquitetos, designers, vitrinistas etc. O mesmo não se pode dizer, porém, do profissional 
de nível superior formado em Cenografia no Brasil. Este, caracterizado pela relação íntima e res-
trita destas faculdades com as artes teatrais, ainda é visto como o profissional de caráter artísti-
co, focado nesta arte milenar, o Teatro.

VIANA [2004], em artigo sobre a reabertura do curso de Cenografia da Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, trata desta característica multidisciplinar 
que deve ter o profissional cenógrafo e seu curso superior, lembrando que conhecimentos de 
pintura, escultura, desenho, relações dramáticas e dramatúrgicas, relações de espaço, luz, músi-
ca e dança devem fazer parte desta comunhão de pensamentos.

É certo que o cenógrafo deve ser introduzido em todos estes campos pois, como também 
já foi visto no capítulo anterior, é através do acervo cultural e estético de um profissional que se 
desenvolvem as ligações semânticas de um projeto. O fazer projetual, porém, não foi citado em 
tal artigo como conhecimento básico do cenógrafo. O fato de o aprendizado de projeto não ser 
citado como conhecimento fundamental reflete a situação brasileira do ensino da Cenografia: o 
pensamento dominante sobre esta profissão continua restrito à área teatral.

Muitas faculdades e escolas superiores estrangeiras, conscientes da abertura da Cenografia 
em outras áreas e sua dimensão projetual na elaboração de espaços dramático-conceituais, têm 
por costume trazer este curso como um braço do curso de Design e, desta forma, diferenciam-se 
claramente dos três cursos superiores em Cenografia no Brasil, que estão diretamente ligados 
a faculdades de Teatro. Não raro, trabalham o ciclo básico, espaço-tempo de nivelamento do 
conhecimento dos estudantes e de suas habilidades práticas, com disciplinas para o exercício de 
ferramentas de representação projetual. Quando ligadas a departamentos e escolas de Teatro, 
mantém uma forte dimensão projetual, que não é focada no Brasil.

Ainda segundo VIANA [2007], para o desenvolvimento da grade curricular deste novo 
curso de Cenografia, foram estudados os currículos de diversos cursos estrangeiros, como a 
Faculdade de Artes da Universidade do Chile, a Escola Superior de Teatro e Cinema de Portugal, a 
Royal Academy of Dramatic Arts de Londres e a Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova 
Iorque. Tais cursos apresentam, em seus ciclos básicos, disciplinas de Desenho livre, Desenho téc-

[capítulo 2] Pensando um pouco sobre o ensino da Cenograf ia.
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nico, Cor e espaço, Desenho e figura humana, Desenho aplicado, Tecnologia de materiais, Técnica 
de desenho e pintura, Fundamentos do desenho, Esboços e construção de modelos, Fundamentos 
conceituais do Design, entre outros, o que demonstra a valorização da linguagem projetual e 
seus métodos de representação para estes futuros profissionais. Pois só através do intenso e 
constante exercício projetual que desenvolve-se concretamente a capacidade de criação, de ma-
terialização de idéias em espaços, cores e formas.

Curiosamente, no currículo aprovado para a ECA-USP, o aluno tem que esperar cinco se-
mestres para que entre em contato, pela primeira vez, com métodos de representação proje-
tual através da disciplina Desenho e materiais cenográficos. Antes disso, recebe instruções em 
Improvisação, Jogos teatrais e Coro cênico, entre muitos outros cursos.

Um cenógrafo tem de ter consciência da relação corporal do homem-ator com o espaço 
dramático. Mas enquanto os cursos superiores em Cenografia brasileiros não tratarem profun-
damente da linguagem projetual, antes de tudo, o cenógrafo continuará sendo preterido por 
designers e arquitetos, profissionais experientes em processos comunicacionais, espaciais e 
construtivos.

Este assunto, obviamente, não se esgota aqui. Pelo contrário, acredita-se que ainda deve 
ser muito desenvolvido para a evolução da Cenografia em seu ensino universitário. Muitos pon-
tos desta discussão, inovações nas relações projeto/designer, espaço/homem, obra/artista, fo-
ram percebidos a partir de experiências pontuais de profissionais que, lecionando, levaram suas 
necessidades e considerações para o aluno em cursos livres de amarras acadêmicas.

A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, presenciou, na década de 1970, uma experiência 
didática muito pouco explicada e sempre controversa em suas intenções. O trabalho do cenó-
grafo Helio Eichbauer como professor do curso livre Oficina do corpo, criado em 1975 por ele e 
pela arquiteta Lina Bo Bardi por ocasião da reformulação da Escola de Artes Visuais do Rio de 
Janeiro que, então, começou a ser dirigida pelo artista plástico Rubens Gerchman.

Um curso que propunha a integração das artes cênicas e plásticas no contato e na redes-
coberta do homem com seu espaço e seus objetos e que foi definido num texto por Lina Bardi, 
em 1976, como sendo uma experiência de Design trabalhado como comportamento total, onde 
o objeto seria repensado numa nova consciência contra o consumismo da crescente industriali-
zação brasileira no período de milagre econômico.

Baseado nas experiências da biomecânica do encenador russo Meyerhold, o curso buscava 
alcançar  liberdade coletiva através da dança e do contato com o corpo, representação da cultu-
ra odara pós-tropicalista em andamento.

[capítulo 2] Pensando um pouco sobre o ensino da Cenograf ia.
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[2.1] Design como comportamento total – uma experiência didática holística

Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. [Caetano Veloso]

No ano de 1975, na cidade do Rio de Janeiro, uma radical mudança administrativa nomeou 
o artista plástico Rubens Gerchman2 diretor da Escola de Artes Visuais. A escola, com sede num 
palacete que pertenceu à cantora de ópera Besanzoni Lage, no centro de um dos mais belos 
parques do Rio de Janeiro, até então mantinha-se como uma entidade morta, sem qualquer en-
volvimento com o processo de renovação das artes plásticas por que a cidade passava.

O trabalho de reestruturação da escola começou imediatamente após a entrada do novo 
diretor, que, como uma de suas ações, substituiu grande parte do corpo docente, sofrendo enor-
me pressão das partes contrariadas.

A nova Escola de Artes Visuais, a partir de agora denominada EAV, passou algum tempo or-
ganizando seus currículos e traçando seus planos de funcionamento. Entre os novos professores 
contratados, estavam Lina Bo Bardi e Helio Eichbauer.

....

Havendo chegado ao Brasil em 1946, a italiana Lina Bo Bardi (1915-1992), uma apaixonada 
pelo Brasil e que teve sua vida dedicada à arte e à cultura, encontrou ambiente fértil para ino-
vações, uma vez que este país passava por seu projeto modernista de desenvolvimento de uma 
identidade nacional. A obra de Lina Bardi se apoiou basicamente na criação de museus, centros 
culturais, teatros e espaços de múltiplas utilidades relacionadas com a criação. Junto com seu 
marido, o jornalista, historiador, crítico, expositor e marchand italiano Pietro Maria Bardi (1900-
1999), Lina participou intensamente dos momentos de ruptura modernista que culminaram 
com a criação da Escola Superior de Desenho Industrial em 1962, no Rio de Janeiro, um projeto 
ambicioso que representava “a importação direta daquilo que havia de mais elevado no mundo 
ocidental em termos de valores artísticos e culturais”. [CARDOSO DENIS, 2004]

Helio Eichbauer começara sua carreira como cenógrafo no 
ano de 1961, quando ainda cursava Filosofia na então Faculdade 
Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, o 
grande cenógrafo tcheco Josef Svoboda, responsável por uma 
revolução estética do design de cenários para teatro durante 
o século XX, ganhava o prêmio de Cenografia da Bienal de São 
Paulo, categoria esta já extinta. Inspirado por seu trabalho, 
Helio partiu em 1963 para a Tchecoslováquia a fim de estudar 
Cenografia e Arquitetura Teatral em Praga, matriculando-se na 
Universidade 17 de Novembro e sendo aceito como o primeiro 
aluno de Svoboda. Trabalhou junto a ele no ateliê de cenogra-
fia da Ópera de Praga, estagiando nos três grandes teatros da 
cidade (o Teatro Nacional, o Teatro Tyl e o Teatro Smetana), dos 

2  Rubens Gerchman (1942-2008): pintor, desenhista, gravador e escultor.

img. 109: o cenógrafo Josef Svo-
boda e seu aluno Helio 
Eichbauer com seus proje-
tos. Praga, 1963.
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quais Svoboda era diretor técnico.
Em 1966, quando chega de volta ao Brasil, Helio possuía um importante diferencial teórico 

e estético em relação aos outros profissionais do país, pois havia passado por uma formação di-
ferenciada, particular e humanística, além de ter estagiado no Berliner Ensemble e na Ópera de 
Berlim, e de ter vivenciado uma experiência de um ano trabalhando no Teatro Studio de Havana, 
Cuba. Helio logo ganhou grande projeção nacional, ao realizar importantes projetos como a ce-
nografia do espetáculo O rei da vela, de Oswald de Andrade, encenado pelo grupo Teatro Oficina 
de José Celso Martinez Corrêa. Este espetáculo, e sua cenografia em particular, representaram 
uma das primeiras manifestações do movimento tropicalista: sua estética misturava referên-
cias operísticas, cores tropicais de quadros de Tarsila do Amaral, elementos de teatro de revis-
ta, tudo isso num teatro brechtiano, com palco giratório e mecânica aparente. Outro importan-
te espetáculo foi Álbum de família, dirigido por Martim Gonçalves, o primeiro espetáculo de 
Nelson Rodrigues representado fora do Brasil, na Venezuela, onde, num cenário cinético, mistu-
rava a atuação com cenas filmadas em película 35mm e projetadas no cenário. Por este último 
trabalho, Helio concorreu a premiação da Quadrienal Internacional de Cenografia e Arquitetura 
Cênica de Praga, Tchecoslováquia, em 1971, representando dois países – Brasil e Venezuela – nes-
te que ainda é o evento mundial mais importante da área. Helio ganhou, sozinho, a medalha de 
ouro, pelo conjunto de sua obra.

Treze anos depois de sua volta ao Brasil, Helio não se sentia mais capaz de limitar-se ape-
nas ao trabalho de cenografia. Segundo entrevistas dadas na época, acreditava que muitos dos 
espaços criados por ele haviam sido incompreendidos pelos diretores. Para ele, naquele mo-
mento, o espaço deveria ser criado pela experiência do ator, pois é de seu movimento e ritmo 
que ele depende. Com uma visão de projeto de design, Helio considerava muito arbitrário criar 
um espaço e impô-lo a um grupo para manifestar suas idéias, uma vez que este mesmo grupo 
seria o usuário de tal espaço. Helio encontrou, então, na atividade didática uma maneira de criar 
espaços coletivamente.

A aproximação de Lina Bardi e Helio Eichbauer se deu por intermédio do diretor teatral, 
cenógrafo e crítico Eros Martins Gonçalves, mais conhecido como Eros Gonçalves no começo de 
sua carreira, ou como Martim Gonçalves, em seus últimos anos de vida. Fundador, em 1956, da 
Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, Martim chegou a cidade de Salvador aos 37 
anos de idade, a convite do Dr. Edgar Santos, então reitor da universidade, após ter passado seus 
últimos anos, no período de guerra, na Slade School em Londres e no Ruskin College of Drawing, 
em Oxford, como estudante de cenografia do mestre Wladmir Polunin. Na Bahia, permaneceu 
até 1961 como diretor da primeira escola de teatro no Brasil ligada a uma universidade, tendo 
criado um corpo docente de professores e artistas de diversas partes do Brasil e do exterior. 
É deste período que vem seu trabalho com Lina Bardi, fundadora e diretora do Museu de Arte 
Moderna da Bahia. Juntos, desenvolveram dois importantes espetáculos: A ópera dos três tos-
tões, de Bertolt Brecht e Kurt Weill e Calígula, de Albert Camus. Durante estes eventos, organi-
zavam exposições no foyer do Teatro Castro Alves, sede provisória do museu, sobre alguns temas 
sugeridos pelas peças.

Durante a 5a Bienal de São Paulo, de 1959, Lina e Martim apresentaram na grande mostra 
sobre a Bahia uma exposição de objetos da vida cotidiana. Neste momento, assinaram juntos 
um texto para o catálogo:

[capítulo 2] Pensando um pouco sobre o ensino da Cenograf ia.
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[...] Este carinhoso amor pelos objetos de todos os dias não se deve confundir 
com o esteticismo decadente, é uma necessidade vital que se acha nos primór-
dios da vida humana. É um jeito de ser que se estende à maneira de olhar as 
coisas, de se mover, de apoiar o pé no chão, um modo não estetizante, mas pró-
ximo da natureza, do verdadeiro humano. Não por mero acaso esta exposição 
é apresentada por uma escola de teatro, pois o teatro reúne todas as necessida-
des do homem estético. [...]

Pode-se perceber, desde 
esta época, que Lina já man-
tinha um discurso em que 
estabelece uma nova relação 
homem-objeto e uma nova 
percepção dos últimos pelos 
primeiros. Para Lina, a criação 
de objetos, o Design, parte de 
uma necessidade básica do 
ser humano, que deve, então, 
se aproximar de sua natureza 
mais primitiva – palavra esta, 
aqui usada, sem qualquer ju-
ízo de valor intrínseco. O ho-
mem seria apuradamente es-
tético apenas se abandonasse 
seu esteticismo consolidado 
e voltasse às suas raízes, seus 
mitos e ritos. Homem fazen-
do parte da natureza, e não 
como um observador, usuário 
e extrator desta.

Helio Eichbauer colabo-
rara com Martim Gonçalves 
nos últimos cinco anos da 
vida do diretor – entre 1967 
e 1971 –, firmando uma im-
portante parceria para o te-
atro brasileiro, na criação de 
cenografias para oito espe-
táculos teatrais, como o já 
citado Álbum de família na 
Venezuela, A noite dos assas-
sinos, de José Triana e O bal-

imgs. 110, 111 e 112: Alguns espetáculos frutos da parceria entre Martim 
Gonçalves (direção) e Helio Eichbauer (cenografia): Álbum de 
Família, La Celestina e O Balcão.
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cão, de Jean Genet. Com Lina Bardi, Helio organizou, em 1973, uma exposição post-mortem re-
trospectiva da obra de Martim no Museu de Arte Moderna de São Paulo, mostrando registros de 
trabalhos como diretor e cenógrafo.

....

O diretor da EAV, Rubens Gerchman, desta forma justificava como fundamental a presença 
de Helio Eichbauer na nova e romodelada escola:

Quando concebi a nova Escola de Artes Visuais, pensei em sua estrutura como 
uma ampla rede comunicante, modificando e reorientando as diversas áreas do 
conhecimento. Formou-se, então, uma equipe para a realização dessa tarefa, 
contando com a importante participação de Helio Eichbauer, que desenvolve 
um trabalho coletivo na Oficina Puridimensional (ambiente/corpo).
Sua atuação como cenógrafo em 13 anos de intensa atividade profissional e 
sobretudo sua flexibilidade como artista/pesquisador, seu interesse por músi-
ca, dança, teatro e pintura (artes plásticas), possibilitaram a realização de uma 
proposta aglutinadora destas diversas manifestações da arte. Lembro-me de 
Jackson Pollock pintando com o corpo/gesto sobre telas estendidas no chão 
(action painting), dos calígrafos japoneses, das manifestações do body-art 
nos anos 70, tentativas de recuperação do equilíbrio mente-corpo, e observo a 
transformação desta informação em experiência vivida nos trabalhos de cria-
ção coletiva dos alunos de Helio Eichbauer.3

3 Fragmento do texto de Rubens Gerchman para o catálogo da exposição Helio Eichbauer: espaço-lúdico. Escola de 
Artes Visuais, Rio de Janeiro, 1976.

imgs. 113 e 114: fotografia e reportagem sobre a exposição concebida por Lina Bo Bardi e Helio Eichbauer em homena-
gem ao diretor teatral, crítico e cenógrafo Eros Martim Gonçalves.
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Na EAV, Helio e Lina co-
meçaram a desenvolver o 
projeto de um trabalho de ex-
ploração total do universo de 
cada indivíduo, procurando 
uma visão mais homogênea 
de todos os componentes de 
nossa cultura através de um 
trabalho integrado em que 
alunos e professor jogavam 
toda a carga de informações 
e vivências. Lina apenas par-
ticipou da conceituação e 
criação do curso; Helio foi 
efetivamente seu professor, 
convidando Lina a participar 
como palestrante de algu-
mas temáticas propostas, 
principalmente no que diz 
respeito ao pensamento de 
Design propriamente dito. 
Primeiramente, o objetivo da 
Oficina do corpo era formar 
uma espécie de centro de es-
tudos que abordasse os mais 
diversos problemas do espaço 
ambiental – a habitação do homem, os espaços rural e urbano etc. Sempre com a possibilidade, 
entretanto, da transformação e reestruturação do curso a partir do material trazido pelos alu-
nos. Alunos estes que, sem nenhum tipo de seleção ou preconceito, poderiam ser de arquitetos, 
artistas plásticos e designers até funcionários de lanchonete ou pessoas marginalizadas pela so-
ciedade. Ninguém precisava ser pintor, escultor ou tocar qualquer instrumento para participar 
dos trabalhos, que também incluíam projetos de pintura, escultura, moldagens, uso do corpo e 
música. Tudo era usado na medida em que a pessoa desejasse se expressar por uma destas for-
mas e pesquisar melhor determinado meio de expressão.

Para que todos os participantes deste corpo heterogêneo tivessem as mesmas possibili-
dades de reconhecer e demonstrar a carga de tradições e informações que possuíam, não im-
portando as diferenças de nível cultural, Helio abordava os mais diferentes temas em palestras 
sobre dança, filosofia, antropologia e arquitetura. As palestras não haviam, entretanto, o tom 
de conferência: tudo era exposto em conversas, onde os alunos ao mesmo tempo aprendiam 
coisas e trocavam experiências.

O projeto global de Helio Eichbauer dava muito mais ênfase à atividade didática e aos exer-
cícios com os alunos, deixando os projetos de cenografia num segundo plano. Chamava de jo-
gos rituais suas aulas e conferências ilustradas dentro do currículo aberto da Oficina do Corpo. 

imgs. 115 e 116: aulas matutinas do professor Helio EIchbauer na Oficina do 
corpo / Oficina pluridimensional, Parque Lage, Rio de Janeiro, 1975.
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Participavam de cerca de 60 alunos, duas vezes por semana, com aulas pela manhã e audições 
públicas, as chamadas conferências-espetáculos4, à noite. 

Em novembro de 1976, exatamente após um ano de trabalho na EAV, Helio Eichbauer mon-
tou na antiga sala de jantar da mansão do Parque Lage uma exposição retrospectiva de toda 
a sua obra, desde 1963, intitulada Espaço lúdico. Nesta exposição, Helio exibiu maquetes dos 
33 espaços cênicos que produzira até então, montagens com críticas e reportagens, fotogra-
fias e painéis destes 13 anos de trabalho, inclusive de sua experiência didática no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, no Teatro Ateneo de Caracas, Venezuela, na Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Teatro Martins Penna e na EAV.

Em uma exposição aparentemente caótica, sem ordem cronológica ou suportes conven-
cionais, o espectador perdia-se no “labirinto” formado pela disposição assimétrica de maquetes, 
painéis e tecidos de cores quentes e tropicais que pendiam do teto, tudo estranhamente ilumi-
nado por algumas dezenas de velas, além da iluminação elétrica do casarão. Como conceito, se-
guiu sua idéia básica de participação coletiva para se criar: transformou sua mostra num evento 
onde o espectador, com seu corpo e sua presença, também colabora no produto final.

Por ocasião desta exposição, Lina Bardi, sua companheira de trabalho escreveu o texto in-
tegralmente reproduzido abaixo.

Design como comportamento total

O Design tradicional (com a palavra design queremos definir não somente o 
Industrial Design, mas tudo aquilo que a palavra desenho significa, desde a 
arquitetura e urbanismo até os comportamentos), o Design está chegando à 
asfixia. Consumidas as raízes positivo-racionalistas, debate-se, sem mais oxigê-
nio, nas poucas águas daquilo que foi um oceano.
É preciso criar novas imissões, entender profundamente a luta do homem con-
tra as dificuldades ambientais: a situação de indulgência é a solicitação básica 
para a criatividade; os tempos ricos são criadores de produções espúrias.
Para fugir à asfixia, precisa recorrer a experiências originais, criar uma nova 
consciência. Este novo patrimônio cultural não pode ser inserido no mundo do 
Industrial Design e do consumismo, no mundo da cultura-como-poder, como 
arrogante mandato-social de poucos contra muitos. É necessário reunir todas 
as faculdades criativas atrofiadas pela sociedade trabalho-produto-consumo 
gerada pelo Capital.
Alcançar a liberdade: a liberdade coletiva, não a liberdade individual. Substituir 
ao Eu o Nós.
A América Latina tem mais possibilidades do que a Europa ligada a esquemas e 
tradições culturais de elite, difíceis de serem totalmente superados.
Através das atividades manuais (artesanato somente como documento: é im-
possível voltar no tempo), através da participação do corpo (corpo como tota-
lidade do homem), isto é, de todo um comportamento, uma pesquisa coletiva 

4 Hoje, conhecido como “espetáculo-meeting”.
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começa a descobrir um caminho, entre novidades efêmeras e resíduos culturais.
É o que Helio Eichbauer está tentando, com seus alunos na Oficina do Corpo, na 
Escola de Artes Visuais, no Parque Lage.

Lina Bo Bardi

Neste mesmo momento, a pioneira Escola Superior de Desenho Industrial, até então in-
dependente de atrelamentos acadêmicos, sofria enormes problemas de infra-estrutura, além 
de uma divisão entre seus professores e alunos na busca de uma melhor maneira de pensar e 
desenvolver seus objetos, num momento onde o país ainda consolidava seu setor industrial e 
tentava substituir as importações formais por algo legitimamente brasileiro. A questão da iden-
tidade nacional era muito colocada, numa discussão com um nível de abstração que perdura até 
hoje. Após anos de discussões internas sobre a melhor maneira de trabalhar um projeto de de-
sign que respeitasse as características de uma sociedade tão particular, continuava-se seguindo 
os mesmos critérios e metodologias importadas do Design alemão, da antiga Escola de Ulm.

Com a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara em 1975, a ESDI, que em anos 
anteriores já havia sido capaz de parar todas as suas atividades para se repensar como insti-
tuição de ensino consolidada, foi arbitrariamente integrada à Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – UERJ. “Da escola experimental e de vanguarda que se pretendia, transformou-se na 
mais isolada de todas as unidades de uma estrutura acadêmica contra a qual, a princípio, fora 
pensada”. [SOUZA, 1996]

Deste modo, um processo começou para que esta nova unidade se enquadrasse nos pa-
râmetros acadêmicos da universidade, o que mudou bastante a identidade original da escola 
e criou divisões no corpo docente. Entretanto, as idéias de formalismo técnico de Ulm continu-

imgs. 117 e 118: exercício buscando o envolvimento do corpo com a natureza e ocupação espacial em exercício 
sobre Mondrian: o bosque do Parque Lage era intensamente aproveitado na Oficina do corpo / Oficina 
pluridimensional.
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aram presentes e estrutura-
das, encontrando porto segu-
ro nos profissionais em ativi-
dade no Instituto de Desenho 
Industrial do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro 
– IDI-MAM. Algumas outras 
tendências ainda se desen-

volviam e buscavam seu espaço, como o tecnicismo, que gerou contrapartidas que nada mais 
eram que corruptelas do formalismo técnico – empirismo e pragmatismo – ainda incipientes na 
realidade profissional.

Deste modo, o trabalho experimental de Helio Eichbauer conceituado por Lina como uma 
alternativa ao pensamento e fazer de Design existente, tornou-se um ponto de fuga de alguns 
estudantes de Design – inclusive da ESDI – numa tentativa de se pensar um mundo diferente, de 
se trabalhar as relações homem-espaço, homem-objeto e homem-homem sem aquela metodo-
logia dita científica perpetuada pela faculdade e que não condizia com os anseios de uma socie-
dade de classe média que via uma imagem de Brasil sendo inventada com pouca relação com a 
realidade cotidiana. Sociedade de uma época pós-tropicalista, mas que ainda trazia os anseios 
de antropofagização do mundo. Uma época de revoluções e revoltas sociais contra o sistema 
vigente, contra a destruição aleatória das guerras. Uma época de alienações sócio-futebolísticas 
que assistia ao falso milagre econômico do país de um povo que, claramente, ainda ia mal das 
pernas.

A Oficina do corpo criada em 1975 mudou de nome no ano seguinte para Oficina 
Pluridimensional, visando separar-se dos trabalhos corporais que vinham sendo desenvolvidos 
na época por importantes profissionais da dança, como o coreógrafo Klauss Viana, então diretor 
da Escola de Teatro Martins Penna. O novo nome refletia a preocupação de se trabalhar holistica-
mente as diversas dimensões da vida do ser humano, o corpo, a casa, a cidade, o cosmos.

Todo o curso era feito com ilustrações do corpo e movimento, acompanhadas de projeções 
de diapositivos, sempre com a temática da integração das artes cênicas e plásticas no século XX. 
Helio propunha um tema e os alunos apresentavam o material. A partir do caminho percorri-
do pelas apresentações, o professor falava sobre o espaço e criava uma série de exercícios que 
mostrassem o corpo em movimento e a compreensão do espaço pelo movimento espontâneo 
do corpo – a dança sem preconceitos nem exigências físicas, cada um encontrando seu próprio 
movimento através de sua relação com o espaço e com a música que o preenche, um trabalho 
típico do movimento odara dos anos 1970.

Neste ponto, a proposta de seu curso era baseada no método Biomecânico do encenador 
russo Meyerhold. Segundo A. Levinski: 

O movimento biomecânico é um movimento cultural, ao contrário do movi-
mento espontâneo, emocional. A biomecânica é racional, o essencial dela é o 
princípio voluntário. O ator deve ter consciência de si no espaço.[...] O objetivo 
destes exercícios: movimentar-se com o máximo de economia, de laconismo, de 
funcionalismo. Os exercícios ensinam uma abordagem formal do movimento 

img. 119: exercício de dança espontânea ao ar livre.
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no palco. E ainda o culto ao desenho. O desenho se torna um valor em si e um 
dos recursos cênicos fundamentais.[...] É o movimento de um teatro onde quem 
age não é o personagem mas o ator que o representa.5 

O movimento corporal trabalhado na Oficina do corpo / pluridimensional não seguia à risca 
a racionalidade da biomecânica de Meyerhold, porém trabalhava o cultural a partir do emocio-
nal, buscando sempre a economia através de um valorizado desenho espacial. Além das influên-
cias e referências basilares na renovação do espaço cênico e técnicas de interpretação de Adolf 
Appia, Gordon Craig, Eisenstein, Brecht e Stanislavsky, as experiências de Oskar Schlemmer e 
Lazlo Moholy-Nagy em relação ao movimento na Bauhaus eram muito trabalhadas. Não eram 
espetáculos para serem perpetuados, por isso experimentais, mas muitos registros em docu-
mentação cinematográfica permaneceram, mostrando as tentativas de uma escola de design, 
uma escola da forma em seu sentido mais amplo, de retomada do teatro ritual visando a ade-
quação do homem moderno às leis do espaço. O espaço da dança contemporânea foi criado a 
partir das inovações de corpo e movimento do século XX, de áreas de ação e elementos com alto 
grau de abstração que determinaram o corpo como superfície de projeção espacial e ritual. O 
próprio quadrado desenhado no chão por Oskar Schlemmer, sobre o qual o bailarino desenvolvia 
sua atividade nas experiências da Bauhaus é a retomada do quaternário mandálico da tradição 
oriental.

Para Eichbauer, o baila-
rino devia exercitar-se como 
ator: em algumas manifes-
tações do teatro popular, no 
teatro oriental, há esta união 
da dança e do teatro6. O mo-
vimento e a dança eram usa-
dos como linguagem e meta 
para a descoberta dos aspec-
tos mais profundos de cada 
participante enquanto ser ge-
rador, criador.

Para as aulas diurnas, os espaços da casa, e depois dos terraços e do jardim eram utiliza-
dos nestes exercícios físicos de dança espontânea, uma vez que a primeira experiência humana 
é de seu espaço-interior, simbolizado pela casa. Só depois de uma total conscientização deste 
primeiro espaço, passariam para o espaço-exterior, visando o contato com a natureza, os pés 
descalços no estudo do gesto do cotidiano: consciência do lugar que ocupa no espaço o ser ani-
mado ao ouvir os sons e o silêncio da natureza ao redor, pontos de referência espacial. Eram 
improvisadas, ainda, histórias infantis universais, estudavam culturas comparadas e análises 
antropológicas de mitos e ritos.

5  Entrevista de A. Levinski, em Teatral’naja Zizn’,1989, n. 6 [apud PICON-VALIN, 1993, p. 53]

6  entrevista de Helio Eichbauer a Angela Loureiro de Souza para a Revista Opinião (edição semanal brasileira do jor-
nal Le Monde) em 4 de março de 1977.

imgs. 120 e 121: exercícios físicos de dança espontânea no salão nobre da casa.
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Como exercícios plásticos, Helio propunha maquetes orgânicas, visando a utilização da flo-
ra do Parque Lage, construção do cubo negro, que representa a caixa de surpresas do imaginário 
infantil, espaço onde o vazio se recria e se transforma; a casa-ninho e a casa-corpo.

Os alunos criavam mapas coletivos de cidades imaginárias como jogos rituais de passa-
gem, onde cada integrante, inscrito num círculo sobre suporte de papel Craft, desenhava o ma-
pa de cidades e comunidades ideais com técnicas de policromia: pintura e desenho a guache, 
giz de cera, pastel de óleo e pigmentos naturais. Com os círculos completos, as fronteiras eram 
estabelecidas, num trabalho de representação e desenho coletivos estabelecendo, assim, meta-
foricamente, as relações entre o espaço de cada ser humano, seus pontos de interesse e discor-
dância, e estabelecendo cartograficamente sentimentos de egoísmo e generosidade, amizade e 
antipatia, interesses político-pessoais numa discussão sobre habitação e área ritualística. Cada 
aluno encenava individualmente seu “mundo”, incluindo o projeto de uma vestimenta específi-
ca e a devida ambientação cenográfica.

Movimento e linguagem plástica eram combinados no comportamento do corpo em rela-
ção a espaços vivos, que eram preenchidos ou não por projetos de alunos em intervenções, tais 
como fios tencionados espacialmente, sólidos geométricos, desenho no plano das projeção das 
áreas de atuação, trabalho com luz, fogo e água. E análises críticas eram desenvolvidas a partir 
dos movimentos criados individualmente ou coletivamente, acompanhados dos chamados ma-
pas-itinerário de comportamento, desenhos e símbolos dos painéis coletivos. Eram movimentos 
catárticos coletivos, que redimensionavam o homem como ser ativo de seu tempo.

Durante pouco mais de três anos em que esteve comandando este curso (final de 1975, 
1976, 1977 e 1979), Helio propôs os seguintes temas, que eram trabalhados em períodos de cer-
ca de dois meses cada, apresentados ao final de cada temporada projetual como um espetá-
culo-meeting noturno, onde alunos e professor participavam juntos como atores, dançarinos e 
cenógrafos: 

- Adolphe Appia – o espaço musical; 
- Edward Gordon Craig – abstracionismo geométrico; 
- Maiakovski, Meyerhold e a Biomecânica; 
- Paul Klee – um ponto no caos; 
- Piet Mondrian - neo-plasticismo e o teatro da linha; 
- Uirapuru de Villa-Lobos; 
- Isadora Duncan – dança espontânea, dança sagrada; 

img. 122: maquetes orgânicas feitas pelos alunos do curso.
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- Commedia Dell’Arte e Bumba-meu-boi – relações arquetípicas e iconografia popular e 
erudita; 

- O cinema mudo e o ator-dançarino – Buster Keaton e Charlie Chaplin; 
- Josef Svoboda – cenografia contemporânea, cinética e raio laser; 
- Danças dramáticas no Brasil.

O professor Helio 
Eichbauer, o projetista gráfico 
e artista plástico Amador de 
Carvalho Perez e a arquiteta 
Denise Weller, seus alunos, 
fecharam um destes ciclos de 
trabalho na apresentação pú-
blica da conferência-espetá-
culo chamada Paul Klee – um 
ponto no caos. No pequeno 
auditório do casarão trans-
formado em escola, professor 
e alunos estavam de igual pa-
ra igual, assumindo cada qual 

um pacto de comunhão com a obra escolhida para reviver as cores, formas e figuras do suíço 
Paul Klee, um dos grandes mestres da Bauhaus.

Cada um representou um quadro do artista: Helio reviveu Senecio, pintado em 1922; 
Denise, O equilibrista, de 1923; e Amador, O professor de dança, também de 1922. As reproduções 
das três principais obras e muitas outras de Klee eram projetadas em diapositivos sobre uma te-
la transparente ao fundo do palco. Oscar Schlemmer também estava representado, uma vez que 
tudo se baseou numa aula dada pelos dois sobre o ser dançarino para um teatro futuro. Para que 
o público pudesse compreender a intenção desta criação coletiva, o texto da aula da Bauhaus 
estava reproduzido no programa do espetáculo:

É no espaço cênico que o “ser dançarino” se manifesta, oferece o movimento da 
forma, da cor, criando relações através de uma cadeia invisível de linhas, entre a 
matemática do seu corpo e as leis do espaço cúbico. A mecânica do movimento 
é conduzida pela inteligência, a geometria dos exercícios do corpo se revela, a 
ação se torna caleidoscópica, variável ao infinito. [...]
Conciliar a imagem projetada na superfície da tela, a integração do volume do 
corpo vivo, a palavra falada e a música significa participar do tempo teatral, da 
gênesis do espetáculo.
O mundo se constrói pela propagação da idéia, pela vibração da luz: as mãos do 
artista-artífice são aquelas dos primeiros escultores e dos heróis civilizadores. A 
linha é traçada, ilimitada e vigorosa: do ponto-encontro do grafite com o papel, 
surge, pelo movimento, a dança da linha e a revelação da linguagem esqueci-
da. O homem exerce então livremente a sua inteligência, cria o desenho com 
imagens que brotam de sua fonte mais profunda, envia, através da mecânica 

imgs. 123 e 124: alunos fantasiados para o esptáculo-meeting sobre O cinema 
mudo e o ator-dançarino: Buster Keaton e Charlie Chaplin.
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131Luiz Henrique Sá        Histórias de Cenograf ia e Design: a experiência de Helio Eichbauer.

de seu corpo, seu gesto para todas as regiões do espaço: intermediário entre a 
unidade e a diversidade, ação e inércia, luz e sombra.

Os três expositores-dançarinos refletiam em suas roupas, maquiagem, gestos e falas as 
idéias de Klee na busca do Grande Centro, um ponto no caos onde não existe mais contradição, 
buracos de tempo, limites da lógica, vida ou morte. Um ponto imutável, em torno do qual tudo 
existe, tudo dança.

Este curto movimento, na década de 1970 no Rio de Janeiro, visava a libertação do corpo  
em busca de uma melhor apreensão do espaço e de relações mais apuradas entre homens e seus 
objetos. Representou um hiato no sistema cada vez mais autoritário e industrializante da época. 
Bardi e Eichbauer constituíam uma via alternativa à orientação positivo-racionalista de então.

Esta postura foi, de certo modo, precursora dos movimentos e lutas pela qualidade do am-
biente. A volta à natureza e aos trabalhos manuais como forma de entender as bases das rela-
ções sociais e o conhecimento de si próprio. Um trabalho muito conceituado e sério, que nada 
possuía de alienação nem de volta ao passado: a resposta corporal sempre veio de uma consci-
ência social. 

Design como comportamento social. Design como comportamento total.

[capítulo 2] Pensando um pouco sobre o ensino da Cenograf ia.
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capítulo 3

A comunicação espaço-visual da Cenografia. Estudo de casos.

[3.1] Metodologia de análise

Tendo em vista o fato de esta dissertação discutir e relacionar os métodos projetuais de de-
signers e cenógrafos, torna-se necessário mostrar-se claramente a metodologia utilizada para o 
desenvolvimento da análise de criação cenográfica.

Por se tratar de um estudo com as particularidades temáticas já descritas e ligado a um 
curso de Design – uma área não teatral, porém fronteiriça à Cenografia – fez-se obrigatória a 
busca de um modelo de análise que direcionasse este projeto a um público de não-especialistas 
em teatro. Uma metodologia analítica comprovada pela literatura de teoria teatral é a desen-
volvida pelo teórico de teatro francês, professor da Universidade Paris VIII, Patrice Pavis, exposta 
em seu livro A análise dos espetáculos. Este livro propõe uma análise feita do ponto de vista do 
espectador para reconstituir, na leitura dramatúrgica, suas reações conscientes e inconscientes. 
O espectador é, aqui, tratado como objeto de pesquisa da mesma forma que o dramaturgo a ser 
estudado, em uma análise que busca uma semiologia1 e uma antropologia do espetáculo. 

No verbete Semiologia teatral do Dicionário de Teatro, temos a seguinte descrição:

A semiologia é a ciência dos signos. A semiologia teatral é um método de análi-
se do texto e/ou da representação, atento a sua organização formal, à dinâmi-
ca e à instauração do processo de significação por intermédio dos praticantes 
do teatro e do público.

1  Para entender melhor a discussão sobre o uso do termo semiologia teatral contra uma possível semiótica teatral, 
ver PAVIS, 1999; pp. 350 e 351.
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Entretanto, de nada serviria fragmentar a cena na busca de suas unidades mínimas se-
miológicas de um mesmo significante. Quebrando o conjunto redondo do universo cênico, esta 
atitude representaria um impasse a qualquer pesquisa teatral. Ainda no mesmo verbete, expli-
ca-se que

melhor seria destacar um conjunto de signos que formam uma Gestalt, signifi-
cando globalmente, e não por pura adição de signos. Quanto à distinção entre 
signos fixos e signos móveis (cenário e ator, elementos estáveis vs móveis), ela 
não é mais pertinente na prática contemporânea. [PAVIS, 1999, pp. 350 e 351]

Pavis inicia os espectadores com um background de técnicas de alfabetização em uma no-
va linguagem: a linguagem visual. Segundo LESSA [2006], “a linguagem verbal é falada por todos 
e, tendencialmente, está presente em todas as atividades humanas, enquanto a linguagem vi-
sual é por todos percebida, mas é falada pelos especialistas que dominam técnicas específicas”. 
Técnicas estas que garantiriam ao estudioso possibilidades de resposta para a pergunta “o que 
as imagens dizem?”, em que se operariam as maneiras pelas quais elas parecem falar – e falam 

– por elas mesmas. As imagens de um espetáculo, imagens verbais, dramatúrgicas, cenográficas, 
teatrais, estão sempre realçadas por um desejo de comunicação: por si só, estas imagens con-
tam histórias, descrevem situações, persuadem, criam dúvidas, trazem conflitos, apaziguam.

Para delinear o espaço e tempo em que estas imagens serão encontradas, deve-se concei-
tuar neste estudo o termo espetáculo. O livro Análise dos espetáculos fornece instrumentos sim-
ples e eficazes para identificar as áreas e organização de um espetáculo. Definindo melhor este 
termo e sobre a extrema diversidade dos espetáculos contemporâneos, Pavis afirma que

não é mais possível reagrupá-los sob um mesmo rótulo, mesmo sendo um tão 
complacente como “artes do espetáculo”, “artes cênicas” ou “artes do espetá-
culo vivo”. Está concernido tanto o teatro de texto (que encena um texto pre-
existente) como o teatro gestual, a dança, a mímica, a ópera, o Tanztheater 
(dança-teatro) ou a performance [...]. A encenação não é mais concebida aqui 
como a transposição de um texto em uma representação, mas como a produ-
ção cênica na qual um autor (o encenador) obteve toda a autoridade e toda a 
autorização para dar forma e sentido ao conjunto do espetáculo. Tal autor [...] 
é um “sujeito” parcial tanto em participação como em visão, desacerbado e de 
responsabilidade limitada, que se ramifica por todas as instâncias que levam a, 
no decorrer do processo de encenação, tomar decisões artísticas e técnicas, sem 
que tais decisões se reduzam a intenções que devam ser, uma vez o espetáculo 
desenvolvido e terminado, reconstituídas para testar sua realização ou fidelida-
de. [PAVIS, 2005, p. xvi]

Acrescento ainda, neste rol de possibilidades que não se encaixam mais em nenhum rótulo, 
os shows e concertos de música pop. Apesar de não serem incluídos em nenhuma área teatral, 
estes shows, além de serem um tipo de trabalho recorrente de Helio Eichbauer, possuem uma 
teatralidade implícita em um projeto ritmado por música e construído sobre textos poéticos. 

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.



134Luiz Henrique Sá        Histórias de Cenograf ia e Design: a experiência de Helio Eichbauer.

Rotulo-os, assim, para esta dissertação, de espetáculos presenciais.
Segundo os critérios de Pavis – para quem uma análise deve ser feita por quem realmente 

assistiu ao espetáculo “em tempo e lugar reais, sem o filtro deformante de registros ou testemu-
nhos” e dirigida a um leitor que, na maioria das vezes, também foi espectador –, as análises ou 
estudos de casos desta dissertação seriam “reconstituições históricas de espetáculos”. A gran-
de maioria dos espetáculos analisados, ou historicamente reconstituídos, aqui, não teve minha 
participação como espectador. Todavia, a ligação e recriação de uma unidade textual analítica 
consistente, baseada em tão diferentes meios de pesquisa e memória, faz, a meu ver, que os 
textos apresentados neste capítulo sejam mais do que propõe Pavis: são reconstituições históri-
cas analíticas das direções artísticas de uma amostra de espetáculos. Unidades que podem fun-
cionar sozinhas mas que, em conjunto, traçam um esboço das variadas possibilidades projetuais 
da criação cenográfica.

Reassumo aqui uma tese de meu trabalho: a partir da análise de certos projetos de Helio 
Eichbauer, profissional experiente e consagrado, pode-se abarcar uma série de soluções espa-
ciais para problemas comunicacionais que o apresentaria como um designer não somente do 
palco, mas também da cena. Um designer cênico.

Explico aqui o porquê de estas reconstituições históricas analíticas serem, como citei ante-
riormente, de direções artísticas e não de projetos cenográficos: em alguns casos, como o trata-
do e analisado nesta dissertação – o espetáculo O rei da vela –, a concepção imagética de Helio 
Eichbauer vai além do espaço. Pois Eichbauer, em sua carreira, buscou sempre uma coerência 
comunicacional e estética de todos os elementos não-textuais presentes em um espetáculo: 
além da cenografia propriamente dita, já trabalhou o figurino, a iluminação e a caracterização 
(maquiagem) de espetáculos. Este conjunto, sim, chamado de direção artística ou direção de ar-
te,  está intimamente ligado aos elementos do texto e da encenação, que não fazem parte de 
seu principal trabalho como profissional, mas que fazem parte fundamental de seus conceitos 
criados e partidos tomados.

Como percebe-se, o método analítico de Pavis sofrerá adaptações, tendo em vista o foco 
na temática desta dissertação. Primeiramente, todas as questões que não dizem respeito à or-
ganização visual e espaço-temporal do espetáculo serão vistas e passadas rapidamente. A parte, 
que diz respeito ao tema deste trabalho, de um questionário ideológico-estético desenvolvido 
pelo autor e utilizado durante análises de espetáculos com estudantes será usada. Debruço-me 
sobre este questionário, cuja função seria reconstituir a maneira como os espectadores cons-
troem sua significação, para um balizamento e um approach analítico inicial. Deve-se reiterar, 
entretanto, que as respostas desenvolvidas não farão parte de uma formação de significação 
primária em um espectador: estarão, sim, ancoradas em pesquisas, depoimentos, imagens ar-
tísticas, fotográficas e videográficas e análises prévias. 

As questões destacadas do questionário para o desenvolvimento deste trabalho dizem res-
peito às cinco possíveis áreas de criação de um diretor de arte em um espetáculo presencial. São 
elas: a cenografia, a iluminação, os objetos cênicos, o figurino e a caracterização (máscaras e 
maquiagem). Para um melhor entendimento e mais rápido direcionamento das questões espa-
ço-temporais e sua comparação às imagens-textuais propostas pelos dramaturgos, foi desta-
cado um item que trata da relação entre o que foi proposto pelo autor do texto dramático, seja 
nos diálogos, imagens verbais e didascálias ocultas, e o que se viu na dramatização.
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Questionário de PAVIS [2005, p. 33]

[...]
2. Cenografia

a. Formas do espaço urbano, arquitetural, cênico, gestual etc.
b. Relação entre o espaço do público e o espaço da representação.
c. Princípios da estruturação do espaço:
 1. Função dramatúrgica do espaço cênico e de sua ocupação.
 2. Relação do mostrado e do escondido.
 3. Ligação entre o espaço utilizado e a ficção do texto dramático 
encenado.
 4. Relação do explícito e do velado.
 5. Como evolui a cenografia? A que correspondem suas transformações?
d. Sistema das cores, das formas, das matérias: suas conotações.

3. SiStema de iluminação

Natureza, ligação com a ficção, com a representação, com o ator.
Efeitos sobre a recepção do espetáculo.

4. objetoS

Natureza, função, matéria, relação com o espaço e com o corpo, sistema de seu 
emprego.

5. figurinoS, maquiagenS, máSCaraS

Função, sistema, relação com o corpo.
[...]

10. o texto na enCenação

[...]
d. Relações do texto e da imagem, do ouvido e do olho.
[...]

Para o estudo de caso, uma série de documentos teve de ser pesquisada, recolhida e estu-
dada para que se pudesse entender a formação de significado das montagens em questão. São 
estas fontes de pesquisa a base para as respostas ao questionário estético acima destacado. 
Quanto mais diversa forem as fontes de pesquisa, melhor poderei discorrer sobre as questões es-
paço-temporais pelo texto demandadas e solucionadas na montagem do espetáculo. Separadas 
em categorias, estas fontes correspondem ao texto dramático (1), aos programas dos espetácu-
los (2), ao material de divulgação e reportagens (3), aos registros fotográfico (4), de projeto (5), 
e em vídeo ou película (6), às críticas (7), aos estudos universitários ou artigos posteriores (8) e, 
finalmente, às memórias de cenógrafos, encenadores, demais profissionais ou espectadores (9).
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[3.1.1] O texto dramático

Base da maioria dos espetáculos teatrais, o texto dramático é o texto a ser dito, muitas 
vezes introduzido por didascálias (ou indicações cênicas) que iluminam espaço, tempo, ação e 
personagens. 

Didascálias: Instruções dadas pelo autor a seus atores para interpretar o texto 
dramático. Por extensão, no emprego moderno: indicações cênicas ou rubricas. 

Indicações cênicas: Todo texto (quase sempre escrito pelo dramaturgo, mas às 
vezes aumentado pelos editores como para Shakespeare) não pronunciado pe-
los atores e destinados a esclarecer ao leitor a compreensão ou o modo de apre-
sentação da peça. Por exemplo: nome das personagens, indicações das entra-
das e saídas, descrição dos lugares, anotações para a interpretação etc. [PAVIS, 

1996, pp. 96 e 206]

As indicações cênicas espaço-temporais também são parte integrante do texto dramático 
e não podem ser ignoradas pelo leitor ou pelo espectador. Toda análise de espetáculo passa, 
portanto, por uma análise primária (de base) do texto dramático. Para o presente trabalho, se-
rão levadas em consideração, principalmente, as indicações que conduzem a uma construção 
espaço-temporal. A elaboração de um projeto cenográfico parte, todavia, muitas vezes da “al-
ma” do texto, que será descoberta através de uma análise do texto em seu conjunto. Assim, a 
análise do texto dramático oferece uma primeira abordagem sintética da representação e evita a 
dispersão do olhar, ao sublinhar as linhas de força do espetáculo. [PAVIS, 200, p. 4]

[3.1.2] Os programas

Presença quase que obrigatória em todos os espetáculos teatrais, o programa contém 
múltiplas informações de contexto do espetáculo. Sua ambição ultrapassa as necessidades da 
informação mínima, eles avançam na compreensão do espectador [PAVIS, 2005; p. 35]. Ainda po-
de conter os textos e as fontes artísticas aos quais a encenação se refere , um traço dos estudos 
e das discussões que precederam a criação, referências a outras obras do encenador, citações de 
estudos sobre a peça, parte do texto da peça, ou mesmo integral e todas as demais relíquias do 
espetáculo: fotos, trechos, exegeses etc.

Dentre estas “relíquias”, podem ser encontrados currículos resumidos dos artistas da ficha 
técnica,  explicações dos conceitos de encenação e cenografia, história da produção e imagens 
com função fática2 dos artistas envolvidos. Até a década de 1980, fazia-se programas patrocina-
dos ou com múltiplos patrocinadores, que garantiam sua presença em quase todos os espetácu-
los em cartaz mas que eram recheados de anúncios publicitários. Atualmente, apenas grandes 
produções conseguem bancar um programa bem feito e com informação consistente. Devido 
a questões orçamentárias, os programas têm sido substituídos por folders ou lâminas com o 

2 imagens extremamente belas, curiosas e detalhadas, cuja função é estabelecer um processo comunicacional cha-
mando a atenção do interlocutor: o leitor. Muito usada em peças publicitárias.
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registro da ficha técnica que não possuem, contudo, espaço físico para a divulgação de informa-
ção mais abrangente.

[3.1.3] O material de divulgação e as reportagens

Quando tem-se acesso ao material prévio de divulgação, geralmente feito por um assessor 
de imprensa, trata-se de uma documentação com notas sociais, idéias diferentes e, às vezes iné-
ditas, dos artistas envolvidos, release básico da peça e tudo o mais que possa seduzir o jornalista, 
o crítico e o futuro espectador.

Este material, porém, perde-se no tempo e o que fica de registro são as reportagens jor-
nalísticas para a divulgação das produções, que são escritas segundo edições daquilo que foi 
planejado pelo assessor de imprensa e, geralmente, com motes que diferenciam a reportagem 
de um jornal daquela de outro.

[3.1.4] As fotografias

Muito se pode discorrer acerca das fotografias de ambientes teatrais já que, desde sua des-
coberta e rápida difusão a partir de 1839, a fotografia esteve sempre, se uma forma ou de outra, 
atrelada ao teatro. Para esta dissertação, contudo, as fotografias são uma rica fonte de infor-
mação já que são o traço tangível do que foi, um traço, todavia, que não leva necessariamente a 
conhecer o objeto fotografado, mas que propõe uma visão sobre uma obra de arte. [Pavis, 2005, p. 

37]

Em fotografia teatral encontram-se três caminhos que podem ser tomados: o primeiro 
é o caminho de uma fotografia-reportagem, estetizante e que pretende contar uma história 
ou, ao menos, passar um significado por si só, independentemente do conteúdo dramático e 
da história que se contava no momento do registro visual. Esta fotografia é muito encontrada, 
principalmente para a divulgação em jornais: são closes nos atores, planos fechados de muita 
expressividade e contraste. Pretendem-se tomadas instantâneas de um momento contínuo, po-
rém podem expressar uma pose marcada de determinado momento cênico.

Em seguida, mais raro ao público leigo, estão as foto-documentações: são imagens mais 
impessoais, onde o fotógrafo se posiciona na platéia usando uma objetiva normal e registrando 
planos abertos da cena em contínuo. É um registro espacial das cenas, com as possibilidades 
gestuais, atitudes e movimentações dos atores, modificações da cenografia, desenho de luz e 
tudo o mais que possa ser fixado pelo olho da objetiva, muito importante para uma futura re-
montagem sob mesma direção e, além disso, riquíssimo material para analistas e estudiosos da 
montagem. Por “congelarem” o tempo, podem, pois, captar as relações bilaterais imperceptí-
veis no contínuo da ação, como o espaço e o gestual, o objeto e o espaço, a iluminação e a ma-
quiagem etc.

A terceira opção, menos interessante para o presente trabalho, são as fotografias publicitá-
rias, com representações, luz e poses que em quase nada lembram a montagem mas que, como 
toda imagem fática publicitária, chamam a atenção pela beleza, nitidez e iluminação intensa, 
atraindo o desejo do espectador em potencial.

As fotografias cênicas fornecem para o analista uma referência visual para sua descrição 
verbal, que dará significado às imagens. Ele se esforça, ao mesmo tempo, para “desestetizar” as 
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fotos artísticas, salientando sua dimensão documentária, e apreciar a estética fotográfica para 
imaginar o que essa visão revela do objeto reproduzido. [PAVIS, 2005, p. 37]

[3.1.5] Os registros de projeto

Não é fácil encontrar profissionais como Helio Eichbauer, preocupados em guardar organi-
zadamente todo o material relativo a seus projetos, tenham sido realizados ou não. Apesar das 
possíveis perdas, resultado de fatos da vida como mudanças, mofo ou cupins, grande parte do 
material concebido por ele para seus projetos está guardada e catalogada. São croquis de idéias 
iniciais, imagens de referência, desenhos de cenário, plantas-baixas, esquemas de montagem, 
artes-finais, maquetes e tudo o mais, divididos em pastas cuidadosamente embaladas e catalo-
gadas por Eichbauer, cujo acesso me é ilimitado.

Este material, além de serem obras de imensa beleza e interesse gráfico, demonstram o 
traço de um processo de trabalho que torna riquíssima esta pesquisa. 

[3.1.6] O registro áudio-visual

A imagem em movimento, seja o vídeo ou o registro em película (8, 16 ou 35mm) para as 
produções mais antigas, é a mídia mais completa para reunir o maior número de informações, 
particularmente sobre a correspondência entre os sistemas de signos e entre a imagem e o som 
pois restitui o tempo real e o movimento geral do espetáculo. [PAVIS, 2005, p. 37]

Este tipo de registro, assim como a fotografia, pode ser meramente documental – como 
o registro, feito da platéia, do campo de visão de um espectador comum – ou pode ser adapta-
da, trazendo em si as transformações necessárias quando se muda a mídia: cortes, iluminação 
especial, closes, visões que não são de um espectador comum, mas de alguém que tem a opor-
tunidade de controlar as situações e criar uma nova unidade de apresentação, que pode existir 
independentemente do espetáculo presencial.

[3.1.7] As críticas

As críticas dramáticas são textos analíticos geralmente escritos por jornalistas especializa-
dos e que funcionam como um relato imediato da reação a uma encenação vista. Apesar de seus 
critérios de julgamento variarem, obviamente, de acordo com as preferências e escolas estéticas 
do crítico, representam uma ótima fonte de pesquisa para a reconstituição dos partidos de uma 
encenação, principalmente se os juízos e partidos estéticos do crítico forem conhecidos.

[3.1.8] Os estudos posteriores

Os artigos para revistas especializadas e estudos de cunho universitários – mais bem docu-
mentados, como o presente trabalho – não devem ser muito diferenciados das críticas, uma vez 
que têm um viés analítico semelhante. Ao contrário das críticas, porém, estes estudos não en-
tram muito no território dos juízos de valores e buscam, dentro de uma metodologia, solucionar 
questões previamente colocadas. 

Para cada um dos casos estudados, procurarei a ocorrência de estudos – artigos, dis-
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sertações ou teses – que tratem de algum elemento da montagem. Informação científica 
deve ser construída: desnecessário seria começar do zero análises que já foram dissecadas 
anteriormente.

[3.1.9] A lembrança...

Além de todas estas possibilidades de fontes de pesquisa, tenho ainda uma que é muito es-
pecial: a lembrança. Os pesquisadores mais céticos podem duvidar da importância de uma en-
trevista sobre um acontecimento que há muito não era relembrado. Pode não parecer científico 
confiar em depoimentos que envolvem questões emocionais, nomes, fatos, datas e  tantas ou-
tras coisas que podem ser confundidas. Pode parecer cientificamente incerto, mas toda história 
é feita de incertezas. Uso desta fonte valhendo-me do termo de física quântica de Heisenberg, o 
princípio científico da incerteza.

A lembrança, em análises teatrais, só vem confirmar a natureza fenomelógica desta arte, 
seu caráter efêmero e, por isso, especial, em o que vale é o “vivido”. Em pouquíssimos casos, po-
rém, esta lembrança parte do autor. O contato com Helio Eichbauer, fonte de inspiração deste 
trabalho, torna fácil o acesso a seus arquivos internos. Além disso, quando possível, esta pesqui-
sa se vale da lembrança de espectadores ou de outros profissionais envolvidos nas produções 
analisadas, como diretores, atores e figurinistas.

[3.2] Estudo de caso: O rei da vela, 1967

[3.2.1] Fontes de pesquisa

Para esta análise, dois textos de Sábato Magaldi foram essenciais, pois trabalhavam dife-
rentemente a análise do texto dramático: O país desmascarado é uma análise focada no entorno 
social, político e cultural da época em que Oswald de Andrade escreveu a peça e também uma 
completa crítica ao espetáculo estudado; a segunda análise de Magaldi utilizada foi extraída do 
livro Teatro da ruptura: Oswald de Andrade, e é constituída por uma dissecação estética do texto 
dramático.

O programa da peça disponibiliza um imenso material sobre Oswald de Andrade: uma 
breve autobiografia, trechos do Manifesto Pau-Brasil e do Manifesto Antropófago, o prefácio 
escrito por Serafim Ponte Grande, críticas e depoimentos de outros autores como Guilherme 
de Almeida, Tristão de Ataíde, Raul Bopp, Augusto de Campos e Otto Maria Carpeaux; além do 
texto Rei da Vela: Manifesto do Oficina, que foi reproduzido na parte introdutória da edição do 
texto dramático usada.

Reportagens e críticas jornalísticas de diferentes fontes e datas foram consultadas. 
Algumas tratando da estréia do espetáculo; outras, de sua re-estréia, anos depois, no Rio de 
Janeiro; e uma terceira parte exaltando os 10 ou 20 ou 30 anos de estréia de O rei da vela, com 
entrevistas feitas a diversas personalidades importantes para a história.

Ainda foi consultada uma monografia de final de curso da Escola de Teatro da Universidade 
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Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO, onde a autora Maria Odette Monteiro Teixeira faz 
uma análise da cenografia do dito espetáculo, do ponto de vista da teoria teatral.

Para uma maior compreensão da encenação, uma cópia em DVD do filme O rei da vela, 
gentilmente cedida (e copiada) por José Celso Martinez Corrêa, foi consultada diversas vezes.

Finalmente, as imagens fotográficas de desenhos feitos pelo cenógrafo e de algumas cenas 
foram copiadas do acervo pessoal de Helio Eichbauer e também do Centro de Documentação da 
Fundação Nacional de Arte (CEDOC/FUNARTE).

Além, é claro, da fonte primária e principal: o livro O rei da vela, de Oswald de Andrade!

[3.2.2] Histórico: Teatro Oficina, Helio Eichbauer e o espetáculo

No ano de 1966, um atentado terrorista de direita incendiou o prédio do Teatro Oficina, 
na rua Jaceguai, cidade de São Paulo, interrompendo as atividades no local por alguns meses. 
Considerado patrimônio da cidade de São Paulo, um novo projeto de teatro é feito pelos ar-
quitetos Flávio Império e Rodrigo Lefèvre. Sobre este projeto, José Celso comentou seu pedido 
no texto que escreveu para o catálogo da exposição comemorativa de 40 anos de profissão de 
Helio Eichbauer, em 2006:

Eu havia pedido um teatro brechtiano (estava totalmente colonizado pelo 
Berliner Ensemble) a Flávio Império, contra a vontade dele, que tinha se encan-
tado com teatro incendiado, sem teto, e nos escombros berrava feliz: “Acabou a 
casinha dos pequeno-burgueses, olhem o céu!” [...]
O teatro de O rei da vela tinha o, muito em moda, palco giratório elétrico, uma 
arquibancada frontal de cimento, tudo à mostra, refletores, urdimentos, araras… 
[MARTINEZ CORRÊA, 2006, p. 18]

O rei da vela representou uma renovação do grupo após o incêndio. Entre tijolos, sacos de 
cimento, latões de tinta e telões sendo pintados, a peça que estrearia o novo prédio – projeto 
moderno, com paredes de tijolos e concreto, sem revestimento, poltronas novas, tudo cheirando 
a início das coisas� – era ensaiada. 

A despeito da muito cuidadosa encenação que em breve seria demonstrada, O rei da vela 
foi uma das peças menos ensaiadas até então no Teatro Oficina: um mês de trabalhos.

[...] Muito soltos, confiantes, como se o incêndio que havia um ano antes des-
truído tudo, também tivesse queimado nossas fraquezas, nossas couraças, fa-
zendo desaparecer os tons cinzas e remetido à tona todas aquelas cores que 
explodiam no espetáculo em forma de cenário e roupas do Helio Eichbauer [...]. 
Era como se tudo estivesse pronto dentro de nós. [...]4

Para o grupo do Teatro Oficina, a necessidade do momento era voltar a fazer teatro como 

3  Depoimento de Ítala Nandi, atriz protagonista do espetáculo, à revista Boca de cena, 1997.

4  Idem.
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criação artística, podendo, assim, competir com o cinema. Com isso, explica-se a retomada de 
tantos elementos cênicos: maquiagem, figurinos e cenários elaborados, palco giratório, ilumi-
nação, cortinas, telões, músicas.

Durante muito tempo fizemos do teatro o veículo de nossas ideologias políticas; 
isso não basta. Não adianta ter um conteúdo bom e não encontrar a forma 
ideal e revolucionária para transmiti-lo. [...] dei asas à imaginação e explorei de 
cada cena o máximo que ela pudesse render em críticas anticonvencionais, em 
todos os sentidos.5

O grupo estava cansado de produções que mostravam a realidade histórica mas não con-
tagiavam a platéiae o depoimento de José Celso reflete a idéia já propagada por Maiakovsky 
de que “não há arte revolucionária sem forma revolucionária”. Este tipo de espetáculo acabava 
se tornando, de certa maneira, conformista e dedicado a um público também conformista, por 
sempre mostrar o Brasil como o país do futuro.

Uma intensa pesquisa de textos dramáticos escritos na época foi feita para encontrar al-
gum que fosse representativo deste movimento crítico. Nenhum texto do ano de 1966 corres-
pondia ao que se esperava. José Celso, então, releu O rei da vela. E a peça de Oswald de Andrade, 
escrita em 1933, mostrou-se muito mais atual que todos os textos escritos em 1966: passados 
30 anos, o texto não havia envelhecido. Oswald, um escritor do passado, foi então redescoberto, 
sem preconceitos e sua peça foi tida como um espetáculo-manifesto.

Uma leitura da peça na casa de Luís Carlos Maciel revelou aos componentes 
do Oficina todas as possibilidades d’O rei da vela. José Celso já conhecia o texto, 
mas o achava “modernoso e futuristóide” demais. Aquela leitura e a situação 
do país revelaram novas possibilidades para a peça. [MONTEIRO TEIXEIRA, 2004, 

p. 44]

A produção cultural brasileira vivia, em sua maioria de casos, uma apologia de mitos na-
cionais que era incentivada pelo governo golpista militar. Falsos mitos eram criados originando 
uma falsa ilusão de que o amanhã seria melhor, como o folclore de luxo de Guimarães Rosa, 
chamado por José Celso de Dostoievski do sertão, ou de Euclides da Cunha: o sertanejo é antes de 
tudo um forte!. [RODRGUES, 1967. P. 5.]

Uma cultura brasileira revolucionária penetraria na miséria e nos problemas do povo com 
uma posição crítica pois esta seria a finalidade da arte: motivar discussões, levantar problemas, 
mostrar a realidade, criticá-la com coragem. Sempre com uma posição experimental, já que uma 
arte nunca poderia ser passiva, ou seja, mostrar aquilo que o espectador quer ver. Deste ponto 
de vista, o espetáculo deu certo: cada pessoa do público era atingida de uma maneira diferente 
e especial ao fim da peça. 

A comunicação de massa, que poderia ser representada pelo apresentador de televisão 
Chacrinha ao resumir em sua figura o oportunismo e o ufanismo da realidade nacional, seria 

5  Depoimento de José Celso Martinez Corrêa [in RODRIGUES, 1967. p. 5.]
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muito criticada pela proposta estética do espetáculo, resumida em uma palavra: espinafração.  
Chacrinha tornava-se o ícone de uma mentalidade a ser combatida através de sua reprodução 
descontextualizada. Desde sua estréia, em agosto de 1967, O rei da vela provocou as mais di-
versas e surpreendentes reações como manifestações durante as apresentações, telefonemas 
insultuosos, ameaças de destruição do teatro. Suas platéias eram heterogêneas e a divisão da 
opinião dava-se, inclusive, dentro da própria classe teatral. Por ser uma revolução no teatro, re-
cebia a visita da Polícia em todas as apresentações e cortes diários da Censura.

Esta peça estava esteticamente atrelada a outras manifestações artísticas e foi parte in-
tegrante do movimento Tropicalista, que trazia como teoria a possibilidade de assimilação de 
tudo o que era de mau-gosto, resgatando-o e incorporando-o. O rei da vela apóia-se na imagem 
do grotesco para criticar a realidade e criar algo artisticamente belo. O espetáculo trazia perso-
nagens grotescas muito comuns ao espectador brasileiro, como o homossexual fantasiado, a 
mulher gorda que usa maiô, a tia solteirona, a moça que casa para manter e sustentar sua famí-
lia tradicional e decadente, o escritor de linha política indefinida, o burguês lúcido que defende 
seus interesses.

Tendo em vista sua integração com o Cinema Novo, com os músicos tropicalistas e com as 
artes plásticas, era de se esperar reações parecidas em todos estes campos artísticos. O filme 
Terra em transe, de Glauber Rocha – a quem a peça é dedicada – sofreu a mesma censura, as 
mesmas críticas e causou as mesmas polêmicas. É a primeira experiência brasileira que mostra a 
posição de um intelectual situado num país estático. O poeta, quase fascista, caminha para o fan-
tástico, desejando Justiça, Moral e Beleza, com letras maiúsculas, em vez de cair na realidade.6

Foram estes intelectuais situados, como José Celso Martinez Corrêa, Helio Eichbauer, 
Renato Borghi, Hélio Oiticica, Glauber Rocha, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros, que, 
retomando a idéia do Manifesto Antropófago do mesmo Oswald, fizeram uma revolução na 
cultura brasileira.

Quando Gilberto Gil cantou Domingo no parque em um festival da canção, a música com-
posta e letrada por ele mesmo em 1967 também foi muito vaiada pelo público por romper com o 
separatismo dos instrumentos musicais, misturando em sua orquestração sons tradicionalmen-
te brasileiros, guitarras elétricas e vozes iê-iê-iê.

Para os críticos, entretanto, desde sua estréia, O rei da vela foi considerado um grande 
acontecimento para o teatro brasileiro, uma revolução cultural. Isso pode ser provado com a lei-
tura de uma reportagem feita por Tereza Cristina Rodrigues para o Jornal do Brasil em 1967: por 
inovar a apresentação do conteúdo e forma de um revolucionário brasileiro, está sendo definida 
por críticos como um marco na história do nosso teatro. [RODRGUES, 1967, p. 5]

Após a primeira temporada de sucesso de O rei da vela, o Teatro Oficina se viu em um pro-
cesso retrógrado, devido às dificuldades impostas pela Censura do governo militar, tolhendo as 
propostas de seus espetáculos subseqüentes. Para Roda Viva, o espaço do teatro já não era mais 
suficiente:

O palco que o artista Flávio fez para Helio fazer O rei da vela, sim, um palco 
onde somente foi feita esta peça, porque, depois de tudo, aquele palco não ti-

6 Idem.
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nha mais sentido, a ação precisou se expandir pelo espaço todo, como o próprio 
Flávio sacou, quando fizemos juntos o filho do Rei, Roda viva, expandindo a ce-
na por todo o espaço do teatro e fora dele. [MARTINEZ CORRÊA, 2006, p. 18]

O rei da vela tinha marcada uma grande turnê pela Europa no ano de 1968. Sua estréia em 
Paris, porém, seria no dia 10 de maio do mesmo ano, dia das barricadas na cidade. Todos os tea-
tros fecharam e o grupo, que certamente faria grande sucesso em Paris, teve de voltar ao Brasil.

Galileu Galilei e Na selva da cidade foram as duas peças de Brecht montadas em seguida. 
Apesar de terem recebido elogiosas críticas à direção e às atuações, estas últimas produções 
encerraram uma fase de cerca de 10 anos da companhia em grande crise. O teatro, da maneira 
como estava sendo levado, era totalmente ineficaz. A antes muito unida equipe estava cada vez 
mais separada. O ódio por aquele tipo de fazer teatral era presente, e a vontade de José Celso 
era de destruição total.

A realização do filme Prata Palomares em 1969/1970, com roteiro de José Celso, foi o es-
topim da crise que levou ao esfacelamento da companhia. José Celso e Renato Borghi, líderes 
e remanescentes patrocinam a vinda para um trabalho conjunto do grupo experimental norte-
americano Living Theatre. Com os valores passados em revista, era necessário um outro com-
portamento frente às opções teatrais: ou se destruía o Oficina, ou se daria continuidade a um 
trabalho já desgastado. Uma solução mais realista foi a excursão pelo Brasil com a remontagem 
de espetáculos antigos do repertório. O grupo queria crescer e voltar a ganhar popularidade re-
volucionária, procurando maneiras de expressão também em cinema e nos jornais.

Apesar de ser considerada a mais perfeita encenação stanislavskiana já feita no teatro bra-
sileiro, José Celso agora achava que sua montagem de Pequenos Burgueses incorporava uma lin-
guagem tradicional, com respeito aos modelos importados. Este tipo de visão poderia ser apli-
cado a todas as outras produções da companhia, com exceção de O rei da vela, mais importante 
produção do Oficina até aquele momento, pois foi um dos pólos de eclosão de um movimento 
liberador muito grande na cultura brasileira [MARTINEZ CORRÊA, 1971], uma tentativa de decifrar 
os enigmas político e social do Brasil.

Por conta de suas expressões formais e ideológicas muito revolucionárias, quebrando pa-
drões anteriores, este espetáculo ainda trazia algum tipo de força a José Celso em 1971. Sua visão 
pode ser comprovado por este depoimento, onde traz a sensação de destruição como se fosse 
parte integrante do espetáculo (o que na verdade, não acontecera em 1967): um trabalho muito 
pessoal, que rompia com as estruturas do teatro, uma espécie de destruição do meio teatral, da 
maneira como ele se apresentava até então [MARTINEZ CORRÊA, 1971].

Em 1971, por ocasião da apresentação do espetáculo O rei da vela no Teatro João Caetano, 
na Praça Tiradentes, Centro do Rio de Janeiro, José Celso comenta o grande sucesso que a peça 
havia feito anos antes, já com outros olhos e certamente abatido pelo desgaste de um trabalho 
que estava sempre sendo cerceado por poderes abusivos. 

Todos os atores haviam sido substituídos, com a exceção de Renato Borghi que, segundo o 
diretor, estava muito melhor que na época da estréia pois agora era um retrato fiel de Oswald, o 
próprio rei da vela encarnado.

A cenografia de Helio Eichbauer permaneceu a mesma: José Celso sempre a considerou 
maravilhosa para o espetáculo, apesar de todas as mudanças de ponto de vista. Porém, é evi-
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dente o desgaste da criação visual de cenários e figurinos, resultado de uma vontade de des-
truição latente no grupo. Apenas alguns ajustes tiveram de ser feitos para a encenação no João 
Caetano, como a construção de um palco giratório especial. A trilha sonora também não mudou, 
apenas uma música de Caetano Veloso, cantando a saga de um cachorro vira-latas socialista 
num quartel, foi acrescentada (Caetano já vivia seu exílio político em Londres).

Neste momento, José Celso vê que, após uma fase de total incompreensão do público, ape-
sar de seu conteúdo direto e popular, O rei da vela passou por uma fase de muito sucesso, mas 
muito apegado às coisas superficiais, virou verde-amarelo [MARTINEZ CORRÊA, 1971]. Ou seja, assim 
como o movimento do qual participara – o Tropicalismo, que teve seu fim decretado em 1968 
por Caetano Veloso e Gilberto Gil – o espetáculo havia sido assimilado pela cultura de massa 
que tanto criticava, e se tornou pop.

O Festival de Nancy, na França, pedia uma apresentação do espetáculo, que não pôde ser 
feita anos antes. O grupo, porém, tinha a idéia de viajar pelo interior do Brasil e pela América 
Latina levando o espetáculo, que continha dados passíveis de serem compreendidos por qual-
quer sul-americano, a preços populares – diferentes daqueles cobrados em 1967 – para que pu-
desse ser visto por qualquer tipo de público. Para a Europa, mandariam um filme. A última apre-
sentação de O rei da vela em um teatro brasileiro foi no Rio de Janeiro, após uma temporada 
curta, de três semanas, que foi filmada em co-produção com o Museu da Imagem e do Som de 
São Paulo. 

Este filme só terminou de ser editado mais de dez anos depois, após a volta de José Celso 
de seu exílio. Não é uma cópia fiel do que foi o espetáculo. É, sim, um registro do comportamen-
to de um grupo artístico durante mais de 15 anos. Nele, imagens capturadas na temporada de 
estréia se misturam a outras filmadas em 1971 e a imagens feitas na rua, em praias, no cemitério. 
A decadência, o ódio pelo sistema e a destruição são evidentes nas imagens, exibidas em vídeos-
clubes no mundo todo, na década de 1980. Os cenários de Helio Eichbauer, queimados no túmu-
lo de Mario de Andrade – já que o de Oswald não havia sido encontrado. O rei da vela ganhava, 
nas ruas, vida; e com ela, sua morte.

[3.2.3] O enredo da peça

Escrita por Oswald de Andrade em 1933, depois da crise mundial de 1929 (que o arruinara), 
da Revolução de 19�0 e da Revolução Constitucionalista de 19�2 (quando ele já aderira ao comu-
nismo) [MAGALDI, 2004 (II), p. 66] e publicada pela primeira vez somente em 1937, O rei da vela é o 
segundo texto dramático do autor em português: suas publicações anteriores foram Leur Âme e 
Mon coeur balance, em língua francesa, e O homem e o cavalo. 

Dividida em três atos, faz paródia à história do século XII de Abelardo e Heloísa, um sím-
bolo do amor romântico e desesperado. Na peça de Oswald, porém, a história se desenrola em 
torno do noivado de interesse entre Heloísa – pertencente a uma família falida da antiga aristo-
cracia – e Abelardo – um empresário bem sucedido que vive da prática de agiotagem, escondida 
pela fachada de uma empresa de produção de velas.

Quando perde seu dinheiro e status, é substituído nos negócios por Abelardo II, seu antigo 
empregado. Abelardo II, na verdade, trapaceia seu chefe para subir na vida e termina casando-
se com Heloísa. A peça mostra que, mesmo  mudando as pessoas, a situação de exploração e 
luta no poder permanece.
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[3.2.4] As personagens

As personagens são: Abelardo I, industrial bem sucedido do ramo de velas e agiota; 
Abelardo II, seu empregado mais próximo, representa uma crítica às diferenças sociais: sofre 
explorações de seu chefe, luta por sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, garante o enriqueci-
mento dos integrantes das classes mais abastadas.

Heloísa de Lesbos, noiva de Abelardo I e irmã de Joana, conhecida por João dos Divãs, de 
Totó Fruta-do-Conde (ambos com natureza homossexual exacerbada) e Perdigoto, sem nenhum 
escrúpulo político. Coronel Belarmino e Dona Cesarina, pais dos três irmãos, e Dona Poloquinha, 
irmã de Cesarina, tia solteirona, fechando a velha família aristocrática e falida.

O Americano representa o capital estrangeiro, que comanda o industrial tupiniquim; o 
Cliente representa uma classe proletariada submetida à extorsão da agiotagem burguesa; o 
Intelectual Pinote representa uma crítica à classe artística, pois aceita servir à burguesia ao per-
ceber que, caso contrário, se entregaria ao compromisso social e ficaria sempre lutando contra 
a maré, sem dinheiro nem condições de expor sua criação; a Secretária sofre abusos sexuais de 
seu patrão. Devedores, Devedoras e o Ponto.

[3.2.5] As indicações espaciais

As principais didascálias do texto fornecem as seguintes indicações espaciais, divididas por 
ato da peça:

1o ato
Em São Paulo. Escritório de usura de Abelardo & Abelardo. Um retrato da 
Gioconda. Caixas amontoadas. Um divã futurista. Uma secretária Luís XV. Um 
castiçal de latão. Um telefone. Sinal de alarma. Um mostruário de velas de to-
dos os tamanhos e de todas as cores. Porta enorme de ferro à direita corren-
do sobre rodas horizontalmente e deixando ver no interior as grades de uma 
jaula. O Prontuário, peça de gavetas com os seguintes rótulos: MALANDROS 

– IMPONTUAIS – PRONTOS – PROTESTADOS. Na outra divisão: PENHORAS 
– LIQUIDAÇÕES – SUICÍDIOS – TANGAS.
Pela ampla janela entra o barulho da manhã na cidade e sai o das máquinas de 
escrever da ante-sala. [ANDRADE, 2004, p. 37]

2o ato
Uma ilha tropical na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Durante o ato, pássaros 
assoviam exoticamente nas árvores brutais. Sons de motor. O mar. Na praia ao 
lado, um avião em repouso. Barraca. Guarda-sóis. Um mastro com a bandeira 
americana. Palmeiras. A cena representa um terraço. A abertura de uma escada 
ao fundo em comunicação com a areia. Platibanda cor-de-aço com cáctus ver-
des e coloridos em vasos negros. Móveis mecânicos. Bebidas e gelo. Uma rede 
do Amazonas. Um rádio. Os personagens se vestem pela mais furiosa fantasia 
burguesa e equatorial. Morenas seminuas. Homens esportivos, hermafroditas, 
menopausas.
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Com o pano fechado, ouve-se um toque vivo de corneta. A cena conserva-se 
vazia um instante. Escuta-se o motor de uma lancha que se aproxima.
Pela escada, ao fundo, surgem primeiramente, em franca camaradagem sexual, 
Heloísa e o Americano. Saem pela direita. Depois, Totó Fruta-do-Conde, tétri-
co. Sai. Em seguida, d. Poloca e João dos Divãs. Saem. Depois, o velho coronel 
Belarmino, fumando um mata-rato de palha e vestido rigorosamente de golfe. 
Sai. Segue-se-lhe um par cheio de vida: d. Cesarina, abanando um leque enorme 
de plumas em maiô de Copacabana e Abelardo I com calças cor-de-ovo e cami-
seta esportiva. Permanecem em cena. [ANDRADE, 2004, pp. 65 e 66]

3o ato
O mesmo cenário do 1o ato, à noite. A cena está atravancada de ferro-velho pe-
nhorado a uma Casa de Saúde. Uma maca no chão. Uma cadeira de rodas. Um 
rádio sobre uma mesa pequena. A iluminação noturna vem de fora, pela am-
pla janela. Heloísa se lastima prendendo com os braços as pernas de Abelardo I. 
[ANDRADE, 2004, p. 93]

[3.2.6] Ficha técnica do espetáculo e elenco original

Título: O rei da vela
Autor: Oswald de Andrade
Direção: José Celso Martinez Corrêa
Cenografia, figurinos e caracterização: Helio Eichbauer
Produção musical: Domiano Cozzela e Rogério Duprat
Coreografia: Maria Esther Stockler
Produção: Renato Dobal
Assistente de direção: Carlos Alberto Christo
Técnicos: Gilberto P. Da Silva, Domingos Fiorani e Adolfo Santanna

Elenco:
Abelardo I: Renato Borghi
Abelardo II: Fernando Peixoto
Heloísa de Lesbos: Ítala Nandi7

Joana (João dos Divãs): Liana Duval
Totó Fruta-do-Conde: Edgar Gurgel Aranha
Coronel Belarmino: Francisco Martins
D. Cesarina: Etty Fraser
D. Poloquinha: Dirce Migliaccio
Perdigoto: Otávio Augusto
O Americano: Abrahão Farc

7  Em novembro do mesmo ano de estréia, Ítala Nandi foi à Paris estudar, sendo substituída em seu papel de Heloísa 
por Dina Sfat.
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Seu Pitanga (o Cliente): Francisco Martins
O Intelectual Pinote: Edgar Gurgel Aranha
A Secretária: Liana Duval
O Ponto: Adolfo Santanna
Índio das Bolachas Aymoré: Renato Dobal
A Bahiana: Etty Fraser
O apresentador: Otávio Augusto

[3.2.7] O cenário

Conforme já foi visto, o novo Teatro Oficina, projetado por Flávio Império em 1967, tra-
zia todos os elementos físicos e engrenagens necessários a uma apresentação aos moldes do 
Berliner Ensemble de Brecht. Em um palco como este, o espectador tem a real consciência de 
estar sempre dentro de um teatro: com os mecanismos para as trucagens teatrais sempre apa-
rentes ao público, não há espaço para produções ilusionistas, capacitando a teatralidade.

Curioso pensar que, mesmo dificilmente tendo conhecido Brecht, Oswald usa de recursos 
em seu texto que foram muito desenvolvidos pelas teorias do dramaturgo alemão em seu rea-
lismo crítico, evitando uma estética ilusionista.

Sobre a proposta de encenação, o diretor José Celso explicou em seu texto para o 
programa:

A direção será uma leitura minha do texto de Oswald. E vou me utilizar de tudo 
que Oswald utilizou, principalmente de sua liberdade de criação. Uma monta-
gem tipo fidelidade ao autor em Oswald é um contra-senso. Fidelidade ao autor 
é tentar reencontrar um clima de criação violenta em estado selvagem na cria-
ção dos atores, do cenário, do figurino, da música etc. [MARTINEZ CORRÊA, 2004, 

p. 26]

Percebe-se assim que, segundo Martinez Corrêa, ser fiel a Oswald de Andrade seria exa-
tamente ser livre para criar. Liberdade esta que, claramente, foi dada ao diretor de arte Helio 
Eichbauer. Entretanto, apesar de uma criação tão livre e pessoal, a cenografia encaixa quase que 
perfeitamente com o que foi proposto pelo autor em suas indicações cênicas.

A propósito das indicações da cenografia e da indumentária, e do espírito da 
peça, cabe evocar como foi fiel e ao mesmo tempo criativo o espetáculo realiza-
do em 19�7 por José Celso Martinez Corrêa para o Teatro Oficina, sendo toda a 
parte visual concebida por Helio Eichbauer. [MAGALDI, 2004 (I), p. 12]

Cenografia, figurinos e máscaras (caracterizações) foram concebidos de maneira a exaltar 
o partido de realismo crítico: irônicos e críticos, exaltavam o mau-gosto e o grotesco de uma ma-
neira extremamente rigorosa – um rigor que, pode-se pensar, veio emprestado da encenação 
brechtiana, mas que seria encontrado em todas as futuras produções de Helio Eichbauer.

“Expressionismo tropicalista” é como o cenógrafo costuma classificar seu projeto em O rei 
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da vela. Assim, uma reflexão individual e subjetiva, porém anti-romântica, é trabalhada com  a 
ironia e assimilação de símbolos externos, características do Tropicalismo. A concepção é trági-
ca, no sentido de que tudo o que está sendo mostrado tem um destino certo, que é o mesmo 
de todos aqueles avatares da falida sociedade brasileira, do espetáculo de massas, da usura, do 
sexo exacerbado, das falsas imagens. É uma tragicidade irônica, porém, sem as angústias psico-
lógicas habituais.

O anúncio de jornal feito por ocasião da estréia de O rei da vela no “mais moderno teatro 
do Brasil”, o Oficina reconstruído, já deixa claras as propostas de encenação para os três atos 
mais epílogo:

REALISMO – REVISTA – ÓPERA
E ainda MISSA NEGRA
Para exprimir o surrealismo brasileiro!
VIDA, PAIXÃO E MORTE DE UM BURGUÊS BRASILEIRO!

José Celso deixa claro, em seu texto no catálogo, suas propostas. A vida de Abelardo I, 
tratada no primeiro ato por suas atividades rotineiras, em uma metonímia na qual apenas um 
exemplo basta para representar um cotidiano repetitivo e interminável, é tratada em um realis-
mo crítico exagerado.

O segundo ato, passado em uma ilha paradisíaca da Guanabara, comprada por este mes-
mo burguês para alimentar suas paixões, é encenado em forma de teatro de revista, com muita 
comédia, música e tensão sexual.

Para o terceiro ato, o ato trágico, em que morre o personagem principal mas um substituto 
logo é encontrado, recebendo nome, dinheiro e mulher do falecido, traz o estilo interpretativo 
das grandes óperas românticas.

Terminando o espetáculo, um casamento entre o novo burguês e a filha da aristocracia é 
celebrado em pleno ambiente de missa negra, ritual satânico de magia negra.

O primeiro ato

Em seu texto no programa, José Celso explica suas propostas de encenação para o primei-
ro ato:

O primeiro ato se passa numa São Paulo, cidade símbolo da grande urbe subde-
senvolvida, coração do capitalismo caboclo, onde uma massa enorme, estabe-
lecida ou marginal, procura, através da gravata ensebada, se livrar ao mundo 
civilizado europeu. Uma São Paulo de dobrado quatrocentão, que somente o 
olho de Primo Carbonari8 consegue apanhar sem mistificar. O local da ação é o 
escritório de usura, que passa a ser a metáfora de todo um país hipotecado ao 
imperialismo. A burguesia brasileira lá está retratada com sua caricatura – um 

8 Morto em 2002 aos 86 anos, Primo Carbonari foi um famoso documentarista de São Paulo que, desde 1950 até os 
anos 1990, foi responsável pelo Cinejornal exibido nas salas de cinema antes dos filmes.
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escritório de usura onde o amor, os juros, a criação intelectual, as palmeiras, as 
quedas d’água, cardeais, o socialismo, tudo entra em hipoteca e dívida ao gran-
de patrão ausente em toda ação e que faz, no final do ato, sua entrada gloriosa. 
É um mundo kafkiano, onde impera o sistema da casa. Todo ato tem uma for-
ma pluridimensional, futurista, na base do movimento e na confusão da socie-
dade grande. O estilo vai desde a demonstração brechtiana (cena do cliente), ao 
estilo circense (jaula), ao estilo de concorrência, teatro de variedades, teatro no 
teatro. [MARTINEZ CORRÊA, 2006, pp. 26 e 27.]

O que mostra o cenário de Helio Eichbauer para este ato é um respeito à maioria das in-
dicações cênicas dadas pelo autor. Nela, vemos as sugestões de um escritório, simples e pouco 
pensado em sua decoração. A escolha dos móveis e objetos mostra bem a classe do dono de tal 
estabelecimento: alguém apenas preocupado com a praticidade de seu ambiente. Percebe-se 
bem, pela escolha do mobiliário, que o dono daquilo ali possui algum dinheiro mas não pertence 
a uma classe social que seja capaz de fazer escolhas estilísticas coerentes. Neste escritório, em 
nada combina a poltrona com a mesa “Luís XV” à sua frente, com o “divã futurista” reservado 
aos clientes ou convidados ou com o horroroso candelabro rococó próximo à parede do fundo.

A presença de uma reprodução da Gioconda, que Oswald já anunciara para demonstrar 
o mau gosto, é muito bem substituída por uma imagem do ex-presidente Getúlio Vargas. O 
primeiro sorriso burguês, segundo José Celso, Getúlio é a representação histórica de tudo o que 

está exposto: um burguês 
que conseguiu governar para 
sua classe, criar uma ditadu-
ra e ainda ser adorado pelos 
populares.

O mostruário de velas 
proposto por Oswald é subs-
tituído (ou representado) por 
uma série de apliques: gigan-
tescas velas, de variados ta-
manhos e  formatos, flutuam 
sobre a cena. É um símbolo 
sempre presente, fálico, que 
lembra o porquê de existir 
aquele escritório aos olhos da 
lei – uma vez que a prática da 
usura é proibida. E não pode-
ria haver melhor escolha para 
a função daquele escritório: a 
vela representa todo o atraso 
do país, atraso tecnológico 
e também social: Abelardo, 
vendendo suas velas, ganha 

img. 125: desenho de Helio Eichbauer para o cenário do primeiro ato de O rei 
da vela. Por ele, tem-se idéia da paleta de cores usada no projeto.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.



150Luiz Henrique Sá        Histórias de Cenograf ia e Design: a experiência de Helio Eichbauer.

um tostão para cada morto do Brasil. Através do símbolo da vela, a morte é um elemento sem-
pre presente no espetáculo.

Ainda lembrando as velas penduradas como carne de açougue sobre os atores, um ele-
mento à direita do proscênio muito chama a atenção: um enorme boneco, uma gigantesca ma-
rionete vestida de terno como Abelardo I. Do meio de suas pernas, tal qual o boneco da cultura 
popular, um falo-canhão erguia-se nos momentos em que o chefe do escritório puxava o alarme 
para executar seus clientes devedores e mal pagadores.

Ao lado direito da boca de cena, um bonecão tomando todo pé direito do 
teatro, 
tendo escondido debaixo das calças um Abelardão, canhão caralho que somen-
te se revelava quando tesudo, ereto, esporreando luzes de fogo e fuzilando os 
Clientes Devedores Inadimplentes.

Assim como o telefone e uma série de 
objetos de escritório, este alarme ficava so-
bre a mesa de Abelardo I. Espécie de disjuntor 
antigo, este alarme bem lembra os sistemas 
usados para se eletrocutar um condenado, a 
assim fazia parecido: ao ser acionado, o falo-
canhão cuspia luzes de sua ponta para matar 
o condenado.

Ao fundo, à esquerda, o chamativo 
prontuário com os mesmos rótulos pedidos 
por Oswald: MALANDROS, IMPONTUAIS, 
PRONTOS, PROTESTADOS, PENHORAS, 
LIQUIDAÇÕES, SUICÍDIOS e TANGAS. No cená-
rio de Eichbauer, a gaveta de LIQUIDAÇÕES é substituída por uma de FIRMES, talvez para de-
monstrar que ainda há uma parcela, mesmo que pequena, que mantém seus pagamentos em 
dia pois PRONTO pode significar “o que não tarda”, mas também adjetiva o indivíduo sem ne-
nhum dinheiro. A fim de curiosidade, a expressão estar de tanga significa estar em má situação 
financeira.

À direita deste prontuário está uma porta de entrada para convidados, como o Americano 
e Heloísa de Lesbos, e de onde saem os empregados Abelardo II e a Secretária. Mais à direita, 
uma outra porta de correr em forma de grade de jaula abria-se para os fundos do teatro. Ali 
é que ficavam amontoados como animais os Devedores, aguardando uma oportunidade para 
entrar e suplicar por mais tempo e menos juros. Juntamente com o figurino de Abelardo II – que 
se veste de domador de feras, com chicote inclusive – tem-se uma clara alusão e paródia ao circo, 
indicações muito interessantes do posicionamento do cenógrafo e do encenador ao realismo 
crítico de Brecht, que se vale de simbolismos para mostrar de maneira crítica uma realidade 
social.

A cenografia de Helio Eichbauer para este ato não traz as muitas caixas amontoadas sugeri-
das pelo autor, talvez por sua possível redundância, tendo em vista as enormes velas já expostas 

img. 126: detalhe do cenário mostrando a escolha do 
mobiliário. Sobre a mesa, o telefone e o alarme. 
Ao fundo, à direita, o castiçal kitsch e as ima-
gens de Nossa Senhora Aparecida e de Getúlio 
Vargas.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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no alto. Traz, todavia, uma estrutura sobre o palco giratório que guarda a enorme janela atrás 
da mesa. Uma janela que se abre para o nada, que se abre para dentro de seu próprio espaço 
interno. Uma janela em que não há nada para ver, a não ser o próprio local de trabalho. Apesar 
de nenhuma outra indicação, uma janela assim só poderia indicar uma cidade – perdoem-me os 
paulistanos – como São Paulo.

Sobre o proscênio, várias latinhas de óleo Shell faziam a iluminação de ribalta. Além de 
mostrar o teatro como criação artesanal, é curioso pensar, após a leitura da carta de José Celso a 
Eichbauer, o porquê de estas latinhas não terem sido da Petrobrás na ambientação de uma peça 
que quer mostrar o Brasil vendido ao capital estrangeiro americano.

Finalizando a compreensão da cenografia deste primeiro ato, resta comentar o tapete 
que cobre o palco giratório. Neste setor circular, que concentra a área da sala de Abelardo I pro-
priamente dita, existe um grande tapete que forma uma espécie de grande mancha vermelha. 
Mancha esta que pode ser a de uma gota de sangue, ou a de cera de vela vermelha – muito usa-
da em rituais afro-brasileiros – derretida. Esta mancha se repetirá várias vezes, na caracteriza-
ção dos personagens, em volta dos olhos, como uma mancha de um soco bem dado. No final do 

ato, para a entrada do grande 
chefe de tudo, o Americano, 
personagem representan-
te do capital estrangeiro, 
Abelardo II estirava um tape-
te que reproduzia as ondas 
em banco e preto do calça-
dão de Copacabana, símbolo 
de um país que mais existe 
para o mundo exterior.

imgs. 127 e 128: estudos a grafite para a cenografia do primeiro ato mostram a evolução das idéias realizadas, como 
o grande boneco canhão, primeiramente pensado para ficar sobre a boca-de-cena e, em seguida, já em sua 
localização final, à direita do palco.

img. 129: Abelardo II controlando as “feras” com seu chicote de domador de 
circo.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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imgs. 130 e 131: o cenário do primeiro ato em dois tempos, onde percebe-se a movimentação do palco giratório. Em 
primeiro plano, a luz de ribalta feita com latas de óleo Shell. A grande marionete “capada” pela Censura 
Federal: seu falo-canhão encontra-se à esquerda do palco. Sobre o tapete circular, os móveis e a grande ja-
nela do escritório. Ao fundo, o prontuário, o castiçal, a entrada principal e a jaula de devedores. Descendo do 
urdimento, os apliques em forma de velas gigantescas. Estas fotos foram feitas por ocasião da temporada 
carioca do espetáculo em 1971.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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O segundo ato

Este ato representa a imagem que o espetáculo O rei da vela, pelo Teatro Oficina, deixou 
para a história. É aí que o telão pintado concebido por Helio Eichbauer deixaria o palco e seria 
símbolo de um movimento muito maior da cultura brasileira, o Tropicalismo, e que, anos mais 
tarde, seria relembrado por Caetano Veloso em seu disco e show O estrangeiro (1989).

Passando a palavra a José Celso:

O segundo ato é o da Frente Sexual Única passado numa Guanabara de far-
ra brasileira, uma Guanabara de telão pintado made in the States, verde e 
amarela.
É o ato de como vive, como é o ócio do burguês brasileiro. O ócio utilizado para 
conchavos. A burguesia rural paulista decadente, os caipiras trágicos, persona-
gens de Jorge de Andrade e Tennessee Williams vão para conchavar com a nova 
classe, com os reis da vela e tudo sob os auspícios do americano. A única forma 
de interpretar esta falsa-ação, esta maneira de viver pop e irreal, é o teatro de 
revista, a praça Tiradentes. Assim como São Paulo é a capital de como opera 
a burguesia progressista, [...] o Rio, ao contrário, é a representação, a farsa de 
revista de como vive o burguês, a representação de uma falsa alegria, da vita-
lidade que na época começava na Urca e hoje se enfossa na bossa de Ipanema. 
[MARTINEZ CORRÊA, 2004, pp. 27 e 28]

img. 132: desenho de Helio Eichbauer para a cenografia do segundo ato de O rei da vela.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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A imagem caricatural do Rio de Janeiro 
como balneário, lugar onde não se trabalha, 
apenas diverte-se, é levada às últimas conse-
qüências. Reza a lenda que Oswald de Andrade 
teria escrito a presente peça durante uma tem-
porada na Ilha de Paquetá, no meio da Baía de 
Guanabara, Rio de Janeiro. Pois este ato apre-
senta os momentos de lazer de Abelardo I na 
ilha paradisíaca da Guanabara que acabara de 
comprar para sua noiva Heloísa. Ali, uma rede 
de situações acontece entre o burguês convic-
to e a família aristocrática de sua noiva, que 
bem aproveita a farra tropical.

José Celso anuncia que a única manei-
ra possível de se encenar este ato seria no 
formato de um teatro de revista. Segundo o 
Dicionário do Teatro Brasileiro, teatro de revis-
ta é

um espetáculo ligeiro, misto de prosa e verso, música e dança, que passa em 
revista, por meio de inúmeros quadros, fatos sempre inspirados na atualidade, 
utilizando jocosas caricaturas, com o objetivo de fornecer crítica e alegre diver-
são ao público. O terreno revisteiro é o domínio dos costumes, da moda, dos 
prazeres e, principalmente, da atualidade.
Algumas características lhe são típicas [...]: a sucessão de cenas ou quadros bem 
distintos; a atualidade; o espetacular; a intenção cômico-satírica; a malícia; o 
duplo-sentido; a rapidez do ritmo. [GUINSBURG et al, 2006, p. 270]

Apenas a leitura deste ato já comprova a presença de muitas destas características: todas 
as cenas são rápidas e distintas; as personagens – todas muito caricaturais – são apresentadas 
em busca dos seus prazeres, principalmente sexuais, onde os diálogos são sempre maliciosos e 
recheados de duplos-sentidos; a crítica à velha oligarquia falida é clara; o ato é cômico e se pres-
ta à diversão do público. 

A encenação segue, então, este caminho espetacular com o tratamento musical e ceno-
gráfico. O famoso telão, de desenho naïf e cores berrantes, acompanhado das bambolinas re-
cortadas como folhas de bananeiras, é um cenário que bem poderia estar em um espetáculo 
de revista brasileiro. E com este telão, Eichbauer apresenta a ilha tropical da Guanabara, com 
os cartões-postais – Corcovado, Pão de Açúcar, enseada de Botafogo e, até mesmo, o calçadão 
de Copacabana – vistos ao fundo, do outro lado do mar. Como o próprio diretor afirmou, este 
cenário representa uma visão estrangeira – americana – do Rio de Janeiro. Por isso, a presença 
constante do calçadão de Copacabana, seja indevidamente colocado em toda a orla da Baía, se-
ja no maiô de D. Cezarina, seja no padrão estilizado dos coqueiros, palmeiras e bananeiras. Para 
o mundo, o Rio de Janeiro – a Guanabara na época – resume-se a Copacabana.

img. 133: esboço a grafite para a cenografia do segundo 
ato de O rei da vela.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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O projeto de cenografia deste ato opta 
por não apresentar alguns elementos citados 
pelo autor, como uma possível escada ao fun-
do que se comunicaria com a areia da praia, 
ou o guarda-corpo cor-de-aço do terraço ou 
mesmo a rede do Amazonas. Elementos como 
o mastro exibindo a bandeira norte-america-
na e o avião em repouso foram propostos por 
Helio, como mostram seus desenhos iniciais 
de projeto, mas tirados da cenografia final. 
O avião torna-se um dirigível sobrevoando a 
Guanabara. E a invasão americana é fato sen-
tido em todos os momentos, até mesmo no 
verde-amarelismo exagerado, nesta identida-
de criada e vendida pelo malandro Zé Carioca 
do desenho animado estadunidense.

O palco giratório com seu tapete cor de 
sangue continua sendo o centro da ação. E é 
ali que se encontra o simples e significativo 
mobiliário de terraço de veraneio: um grande 
guarda-sol, uma cadeira de praia de madeira 
com uma mesinha de apoio, sobre a qual re-
pousa o rádio e as bebidas frias, para comple-
tar o ambiente de diversão e alienação.

O primeiro ato de uma peça de teatro de 
revista costuma terminar com uma apoteo-
se. No segundo ato de O rei da vela não é di-
ferente: ele termina com Abelardo I conquis-
tando sexual mente a tia de sua noiva, Dona 
Poloquinha, com apenas uma promessa – le-
vá-la a Petrópolis! Quando um beijo sela este 
compromisso, ao som de O descobrimento do 
Brasil de Villa-Lobos, o último elemento ceno-
gráfico deste ato é mostrado: um telão com 
o verso de Olavo Bilac, “Criança, nunca verás 
um país como este” pintado. É esta a apoteo-
se deste Brasil passado em revista, o re-desco-
brimento de uma canalha que apenas existe 
aqui.

img. 134: maquete posicionada no segundo ato do 
espetáculo. Descendo do urdimento, o telão 

“Criança... nunca, nunca verás um paíz como 
este”, usado para encerrar o ato.

imgs. 135 e 136: fotografias do segundo ato de O rei da 
vela no Teatro Oficina, em 1967, onde pode-se 
encontrar o telão, as bambolinas recortadas 
como folhas de bananeiras, palmeiras e coquei-
ros, e os móveis de casa de veraneio sobre o 
palco giratório.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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O terceiro ato

É a partir deste momento que se concretiza a tragédia do sistema social que é mostrado 
na peça. Estas personagens existem para serem passadas para trás e logo substituídas. Um dia 
após o outro, aquele que antes era subordinado vira chefe e comete os mesmos abusos que 
antes sofria. Nada pode ser mais claro, pois até mesmo o nome dos personagens é o mesmo. 
Depois de Abelardo I e Abelardo II, é certo que muitos outros abelardos virão para continuar a 
rodas esta engrenagem social. Assim sendo, José Celso concebe o terceiro ato como

a tragicomédia da morte, da agonia perene da burguesia brasileira, das tragé-
dias de todas as repúblicas latino-americanas com seus reis tragicômicos víti-
mas do pequeno mecanismo da engrenagem. Um cai, o outro o substitui. Forças 
ocultas, suicídios, renúncias, numa sucessão de Abelardos que não modifica em 
nada as regras do jogo. [...] A ópera passou a ser a forma de melhor comunicar 
este mundo. E a música do Verdi brasileiro, Carlos Gomes, O escravo e o nosso 
pobre teatro de ópera, com a cortina econômica de franjas, douradas e pinta-
das, passa a ser a moldura desse ato. [MARTINEZ CORRÊA, 2004, p. 28]

A cena se abre ao som da Alvorada, da ópera O escravo de Carlos Gomes. Esta música é uma 
parte célebre desta ópera: não há canto, apenas a orquestra tocando a partitura que lembra o 
canto dos primeiros pássaros do amanhecer, enquanto efeitos de iluminação são pensados para 
criar a impressão de uma alvorada na floresta. Em todas as montagens desta ópera, esta é tal-
vez a cena mais aguardada.

Carlos Gomes é um ídolo de Helio Eichbauer. Desde sua infância, o cenógrafo acompanhava 
as montagens de ópera do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e desenvolveu grande admiração 
pela obra deste compositor brasileiro do século XIX. E O escravo é sua ópera preferida em Carlos 
Gomes. É muito mais que provável que esta abertura de ato tenha partido de sua cabeça. O al-
vorecer de um novo dia revelando a decadência e morte de um, e a ascensão de outro. Durante 
a música, um telão de veludo vermelho com uma barra de franjas douradas exibe as tradicionais 
máscaras da Tragédia e da Comédia. Este telão corre horizontalmente, recriando um sistema 

de cortinas usado em teatro 
mambembe. Começa o ter-
ceiro ato. Um ato de comédia 
sobre a tragédia anunciada.

Com a música ainda em 
andamento, uma cena de 
amor impossível romântico 
se passa entre Abelardo I e 
Heloísa de Lesbos. No clímax 
da música, as cortinas se fe-
cham e novamente o canhão-
falo é usado, representando o 
suicídio de Abelardo I frente a 
sua noiva.

img. 137: ao som de Carlos Gomes, a cortina de veludo vermelho com as más-
caras da Comédia e da Tragédia se abre, revelando a “alvorada”.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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Com o pano reaberto, o cenário é o mesmo do primeiro ato. O ambiente é noturno e não 
se vêem mais os móveis sobre o palco giratório. Apenas a parede ao fundo e a cadeira de rodas 
usada pelo protagonista vinda do ferro-velho da Casa de Saúde anunciado por Oswald em suas 
indicações. Nada mais é necessário para mostrar sua decadência.

Abelardo I morre com seu antigo empregado enfiando-lhe uma vela pelo ânus, segundo a 
encenação do Oficina. O ex-socialista agora torna-se burguês. Uma simbologia bem popular de 
como o populacho é tratado quando interesses internacionais estão presentes. O ato se encerra 
com o casamento de Abelardo II com Heloísa, apadrinhados pelo Americano que exclama: Oh! 
Good business! Um telão com desenhos de caveiras baixa do urdimento, transformando esta 
cerimônia religiosa em uma missa negra dos rituais macabros de magia negra.

O palco girava. A música Aquarela do Brasil é executada. E um telão marginado por um fri-
so preto, como um cartão de luto, desce, fechando a cena, com as falas do Hiorofante da peça A 
morta, também de Oswald de Andrade:

Respeitável Público!
Não vos pedimos palmas. Pedimos Bombeiros! Se quiserdes salvar as vossas tra-
dições e a vossa moral, ide chamar os bombeiros ou se preferirdes a polícia!
Somos como vós mesmos, um imenso cadáver gangrenado!
Salvai vossas podridões e talvez vos salvareis da fogueira acesa do mundo!

img. 138: desenho final de Helio Eichbauer para o cenário do terceiro ato de O rei da vela, onde está representado o 
telão com desenhos de caveiras segurando velas, que anuncia a missa negra so casamento entre Abelardo II 
e Heloísa de Lesbos.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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O elenco, com medo das reações, nunca voltava para agradecer. Ficava atrás, protegido pe-
las paredes, apavorado, mas se deliciando com as reações. Helio quis completar soltando enxofre 
ou algum cheiro que trouxesse a sensação do cadáver gangrenado, podre, brazyleiro. O elenco o 
convenceu a desistir da idéia. [MARTINEZ CORRÊA, 2006, p. 26]

img. 139: esboço a grafite do cenário para o terceiro ato 
do espetáculo.

img. 140: Abelardo I na cadeira de rodas vinda do ferro-
velho da Casa de Saúde.

img. 141: com o texto da peça A morta, de Oswald de Andrade, o espetáculo terminava. Como esta fotografia foi feita 
em 1971, no Rio de Janeiro, o espetáculo já não causava tanta consternação. Vemos, assim, o elenco agra-
decendo no final, sem medo de ser agredido pela audiência. À direita, o falo-canhão da marionete gigante, 
finalmente liberado pela censura.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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[3.3] Considerações finais

Fica ainda mais clara, após esta análise, a riqueza de detalhes que tem este projeto ceno-
gráfico. Helio Eichbauer fez este projeto tendo apenas 26 anos de idade e com um conhecimen-
to primoroso e uma cultura geral que lhe era latente. O trabalho com outro grande artista do 
teatro brasileiro, José Celso, conseguiu fazer com que toda sua criatividade fosse dedicada às 
ligações dos símbolos visuais apreendidos com seus respectivos possíveis significados.

Este projeto não é apenas uma transformação/digestão de elementos aprendidos na 
Europa com os trazidos de sua experiência em Cuba. É o resultado de um pensamento projetual 
engajado de um jovem que conseguiu ter, em muito pouco tempo, contato com os mais impor-
tantes artistas e movimentos sua época. Um jovem que queria voltar a seu país para, de alguma 
forma, contribuir para a melhoria da sociedade presa pelo regime ditatorial militar e fazer um 
teatro que realmente trouxesse algo de novo para o Brasil. E trouxe.

Em seu texto El sol rúbio, José Celso Martinez Corrêa presta grande homenagem a Helio 
Eichbauer. Impossível seria informar o que ele informa usando mais belas palavras ou sendo 
mais específico.

Dois Sóis iluminaram o Tropicalismo,
dois Helios Cosme & Damião:
o Oiticica,
que libertou as artes plásticas do quadro, 
trouxe pro corpo dançante no parangolé 
e pro espaço todo,
na instalação ambiental,
tropical;
e 
o Eichbauer = agricultor de carvalhos9, 
EL HELIO, Éliogabalo10

que de uma velinha de sebo, 
acesa no Rei da vela,
na escuridão da ditadura militar,
acendeu o SOL no Teatro 
Oficina, brasileiro e mundial.
Como o outro Hélio nas artes plásticas, 
no Teatro, esse Helio,
trouxe, pro corpo do ator, a pintura modernista,
conseqüentemente pro corpo do mundo,
aquilo que somente os quadros coloridamente pintavam.
[...]

9  “Agricultor de carvalhos” é a tradução para o nome Eichbauer.

10  Referência ao imperador romano da dinastia Severiana Marco Aurelio Antonino, conhecido como Eliogabalo (for-
ma de Deus, ou deus da forma), que reinou entre os anos de 218 e 222.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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Sua “Cenografia” e seus “Figurinos” antropofagiaram todos os teatros e modas,
do mundo: dos construtivistas russos 
ao teatro de revista da Praça Tiradentes,
até o da Sociedade de Espetáculos, [...]
revolucionaram todo visual brazyleiro,
descolonizaram totalmente a imagem cega 
que tínhamos de nós mesmos
e contagiaram: 
o Cinema – vide “Macunaíma” de Joaquim Pedro, e muitos outros filmes;
a Moda – vide o desfile da Rhodia em 19�8, lançando a Linha Internacional 
Tropicalista;
a Arquitetura – vide o Novo Teatro Oficina, terreiro eletrônico de Lina Bardi e 
Edson Elito;
o comportamento – a religação teatro-arte popular orgyástica brazyleira 
and pop global e
muito mais. [MARTINEZ CORRÊA, 2006. p. 26]

Este projeto cenográfico foi, assim, o resultado de uma antropofagia pessoal de Helio 
Eichbauer e serviu de inspiração para muitos movimentos culturais e comportamentais da cul-
tura brasileira pós-1967.

[capítulo 3] A comunicação espaço-visual da Cenograf ia. Estudo de casos.
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Conclusões

Últimas palavras sobre o espaço e a informação.

Através de seus sentidos – visão, audição, odor e tato, principalmente – o ser humano tem 
a capacidade física de perceber o espaço. É pelo deslocamento de seu corpo que esta dimensão 
infinita torna-se mensurável. Como delimitar o espaço se, por sua natureza, ele não tem fim? 
Este fenômeno misterioso sempre fascinou homens e mulheres de todos os tempos vividos.

Trabalhado e pensado pelo ser humano, o espaço tem porções qualitativas, aspectos que 
participam de uma dinâmica entre a constante mudança do espaço real para o espaço fantásti-
co, do mundo espiritual da imaginação para o mundo visual das aparências.

Por sua experiência visual, cultural e corpórea, o ser humano pôde comparar o espaço real 
– espaço vital, espaço construído – com o espaço aparente – espaço de ilusão, espaço mágico. 
Talvez seja nesta dualidade que exista o caráter sublime da Cenografia: em uma só porção es-
pacial, a comunhão do espaço onírico com o espaço real, construído; ali, homens e mulheres 
espectadores mantêm esta constante alternância perceptiva em um processo de comunicação 
que gera informação, conhecimento e reflexão.

Na comparação dos espaços, na reflexão entre esta dualidade, o ser humano pode definir 
em seu pensamento formas múltiplas qualitativas, tais como espaço central, espaço de circu-
lação, espaço estático, espaço dinâmico, espaço-luz, espaço-cor e espaço-tempo. A arte teatral 
revelou-se, na experiência humana, o lugar propício para esta dinâmica espacial. Ali, o homens 
e mulheres, ao mesmo tempo, vivem e vêem a vida sendo vivida. Conjugam fantasia e realidade, 
recriando espaços reais em espaços mentais, viajando no tempo e no espaço através da palavra, 
da ação e da imaginação – imagem em ação.

A Cenografia, através do trabalho de seu profissional-artista-projetista, o cenógrafo, é 
quem dá vida a este espaço. Um designer do espetáculo que deve ter o conhecimento do passa-
do para chegar ao futuro.

Como em toda atividade humana, é através da tradição que as revoluções tiram informa-
ção. Cenógrafos e designers não podem das as costas ao passado pois, sem ele, não existe futu-
ro. Devem digerir o que herdamos de outros tempos para transformá-lo de forma criativa, pois é 
o passado que dá formas ao futuro.

Graças ao espaço sugestivo do mundo grego da Antiguidade que a mente pôde viajar pela 
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poesia da palavra falada. Graças à vida espetacular da sociedade romana, os homens e mulheres 
puderam desligar-se totalmente de uma visão cósmica do Teatro para encontrarem o simples 
divertimento. Graças aos espaços simultâneos do mundo medieval que o corpo pôde acompa-
nhar trajetórias cósmicas em tempo real, na vivência de espaços sagrados e religiosos. Graças às 
fórmulas matemáticas de concepção espacial da Renascença, o real ganhou métodos para tor-
nar-se fantástico. Graças ao infinito pintado da cenografia barroca, o sonho virou espaço. Graças 
às possibilidades da tecnologia e maquinária teatral, combinadas às possibilidades técnicas de 
iluminação artificial a partir do século XIX, que o espaço onírico pôde ser representado e a ilusão, 
calculada.

O cenógrafo, ao longo da história, estabeleceu contatos e relações com diversas áreas pro-
fissionais. O desligar-se de sua qualidade de pintor de telas gigantescas e dirigir-se a projeto, fez 
o mesmo caminho dos designers, posição que nunca mais largou a partir da Modernidade.

Graças aos tratados de história e à experiência dos mais velhos, hoje sabemos de tudo isso 
e podemos fazer isso e muito mais.

O espaço cênico pode ser comparado a um campo de forças onde as figuras humanas deli-
mitam os pontos de interseção das linhas de força, e cujos percursos são marcados por signos. É 
através das distâncias entre estes pontos de interseção e pontos fixos do espaço que nasce o es-
paço cênico. E é na combinação dos signos espalhados por este espaço que nasce a cenografia.

O lugar de ação cênica não obedece leis, mas tem características próprias, hoje se sabe: 
jamais será uma cópia perfeita do real, mas dará indicações dobre lugar, tempo e ação. Pois a 
Cenografia nada mais é que o projeto e a concretização da imagem cênica, imagem carregada 
de semântica, despertadora de conhecimentos no espectador: emoções, informação histórica, 
espacial, temporal, psicológica.

Nas artes cênicas, para manter seu espaço ao lado da poesia e da música, a Cenografia não 
deve ser apenas um enquadramento do espaço, nem um fundo para o jogo-de-cena, nem um 
ambiente naturalista, tampouco um espaço abstrato repleto de símbolos. Muito mais que isso, 
a Cenografia deve complementar e/ou transformar o sentido imediato da poesia e da música 

– regidos pelo corpo e pela voz do ator – em uma atmosfera que se refere à imagem e ao espaço, 
ajudando o espectador a se orientar e provocando nele uma colaboração ativa. A Cenografia, 
assim, tona evidentes os hábitos tradicionais de ver, sentir e pensar. Porque antes da palavra, 
está a imagem.

Fora do Teatro, a Cenografia participa da criação de espaços semânticos onde ator e es-
pectador confundem-se em um só gênero. Espaços que podem propor uma dramaticidade mas 
que, principalmente, motivam conhecimento através do percurso interativo do espectador, da 
experiência espacial pelo corpo e pela mente.

Cenografia da caixa branca, cenografia da caixa preta. Cenógrafos projetistas, clientes 
primários e secundários. Usuários ativos e passivos. Todos sujeitos deste processo informacio-
nal amplo em que a criação espacial é a mídia principal deste tipo de Design. Campo específico 
que propõe a criação de espaços para ambientes espetaculares como passagem de conteúdo e 
informação.

Alguns podem servir-se da fidelidade histórica, arqueologia estética; outros, da virtuosida-
de artesanal no tratamento dos materiais escolhidos; outros, ainda, das formas abstratas e do 
uso da cor como mensagem. Alguns podem atravancar o espaço, recheá-lo de informações com-

[conclusões] Últimas palavras sobre o espaço e a informação.
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plexas; outros, talvez, prefiram a mensagem minimalista da atmosfera criada pelo vazio. Alguns 
podem optar por compor fundos para a ação; outros, modificam completamente a ação através 
da ocupação espacial por planos e escadas, num espaço-lúdico complexo feito para o uso do 
corpo. Alguns podem optar pelo enquadramento horizontalizado; outros podem demonstrar a 
pequenez humana verticalizando seus espaços e mudando, assim, a relação padrão do homem 
com o quadro teatral. Não importa. Pelo acordo da equipe criadora, são encontradas as soluções 
que corresponderão à visão da obra. Em qualquer caso, a hegemonia de todos os componentes 
espaciais cria uma imagem simbólica do mundo, onde a ação se desenvolve.

São partidos projetuais, paradigmas necessários e em constante transformação que aju-
dam nesta organização das infinitas possbilidades que a mente bem trabalhada de um cenógra-
fo-designer, com extenso acervo cultural, pode criar.

Como ensinar? Talvez, a melhor pergunta seja “como aprender?”. Incógnitas a serem de-
senvolvidas, pensamentos a serem experimentados. Mas é fato que sem uma visão holística do 
mundo, sem a compreensão da inserção corporal no espaço e sem as habilidades de desenvolvi-
mento de projeto e representação projetual, não há cenógrafo.

Helio Eichbauer, cenógrafo brasileiro, profissional experiente, acervo vasto. O melhor 
exemplo encontrado de como o conhecimento global é fundamental para a orientação e o de-
senvolvimento das ligações semânticas. O caso de O rei da vela foi apenas um, guardando den-
tre os primeiros de sua experiência profissional. Centenas de processos como este o sucederam 
e acontecem ainda hoje. E daqui para frente.

[conclusões] Últimas palavras sobre o espaço e a informação.
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Glossário

ADERECISTA: Profissional que executa os adereços cênicos do espetáculo. Faz escultura, 
entalhe, molde em gesso, bonecos etc.

ADEREÇOS: Acessórios cênicos de indumentária ou decoração de cenários. Objetos de 
cena.

ALÇAPÃO: Abertura disfarçada no chão do palco, para encenar efeitos de aparição e desa-
parição de atores ou objetos cênicos.

AFINAÇÃO: Em cenotécnica, é o ajuste das varas para nivelamento de suas alturas e 
distâncias.

BALCÕES: Níveis de assento para o público localizados acima da platéia, geralmente dis-
postos no fundo da sala. 

BAMBOLINA: Faixa de pano, normalmente preta, que se une às pernas para completar o 
contorno do espaço cênico. Quando em série, organizadas paralelamente à boca-de-cena, fa-
zem o acabamento na parte superior do palco, não permitindo que sejam visíveis para a platéia 
as varas de luz e demais equipamentos.

BAMBOLINA MESTRA: Equivalente à primeira bambolina do palco, é utilizada quando não 
é necessária ou possível a instalação de um regulador horizontal junto à boca de cena.

BASTIDOR: Armação feita de madeira e forrada de tecido, disposta na lateral do palco. Os 
bastidores podem substituir as pernas ou formar com elas um conjunto para a definição das 
coxias.

BOCA DE CENA: Abertura frontal do palco que enquadra o espaço visual da cena.
BIOMBO: Dois ou mais painéis/tapadeiras montados em ângulo, autoportantes.
CAIXA CÊNICA: Volume do palco. A caixa onde se situam todas as estruturas do palco e os 

maquinismos cênicos.
CENÁRIO DE GABINETE: Nome dado geralmente a cenários realistas que, através do uso de 

paredes cenográficas, reproduzem quase sempre um interior de casa ou apartamento.
CENOTÉCNICO: Profissional que domina as técnicas de execução e funcionamento dos ce-

nários e demais dispositivos cênicos para espetáculos teatrais.
CICLORAMA: Grande tela semicircular, geralmente branca, situada na última vara do urdi-

mento, fechando o fundo da cena, sobre a qual se projetam tonalidades luminosas.
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CONTRA-PESO: Sistema usado em teatro para aliviar o peso das varas que prendem cená-
rios, cortinas, pernas ou bambolinas.

CONTRA-REGRA: Profissional encarregado de cuidar dos cenários e objetos de cena, indicar 
as entradas e saídas dos atores, dirigir as movimentações cenográficas.

CORTINA: Peça em tecido que resguarda o palco. Abre e fecha lateralmente, ou sobe e des-
ce por mecanismo apropriado,  nas mudanças de atos, encerramentos ou aberturas das sessões. 
Também chamada em teatro de pano-de-boca.

CORTINA CORTA FOGO: Cortina confeccionada em tecido anti-chamas para proteção con-
tra incêndios. Uma variação desse equipamento é a porta corta fogo, elaborada em material 
rígido com os mesmos propósitos.

COXIA: Espaço situado atrás e ao lado da cena, escondido da vista do público.
EDIFÍCIO TEATRAL: Edifício construído especialmente para a encenação teatral em condi-

ções técnicas ideais.
ELEVADORES: Divisões do piso do palco com movimentação para cima e para baixo. Pode 

alcançar toda ou parte da largura ou comprimento do palco; podem ser movimentados juntos 
ou separadamente, sempre com espaços certos de parada, formando degraus acima ou abaixo 
do nível normal do palco. Existem elevadores que, além de subir e descer, possibilitam inclina-
ção e montagem de rampas.

FOSSO DE ORQUESTRA: Espaço em nível mais baixo localizado à frente do proscênio nos 
palcos italianos, destinado ao posicionamento da orquestra.

LINÓLEO: tapete de borracha especial para forração do piso do palco, muito utilizado em 
espetáculos de dança.

LUZ DE SERVIÇO: Luz que é usada quando se está montando um cenário ou trabalhando no 
palco fora do horário de espetáculo.

MANOBRA: Conjunto de cordas ou cabos de aço, roldanas e contra-pesos, que pendem do 
urdimento e onde se fixam as varas de cenário. 

MAQUINISTA: Profissional encarregado da manipulação dos maquinismos de um teatro. 
Profissional que monta cenários.

MAQUINISTA DE VARANDA: Profissional encarregado do controle das manobras e demais 
equipamentos do urdimento. Seu trabalho é geralmente executado da varanda.

MAQUINÁRIA: Toda a estrutura dos maquinismos cênicos de palco de teatro. Varas manu-
ais, contra-pesadas ou elétricas, elevadores, alçapões, quarteladas, manobras, pontes etc.

PALCO: Espaço destinado às representações; em geral são tablados ou estrados de madei-
ra que podem ser fixos, giratórios ou transportáveis. 

PALCO GIRATÓRIO: Palco movido por mecanismos pivotantes, para troca rápida de 
cenário.

PANO-DE-FUNDO: Último telão de um cenário.
PANO-DE-BOCA: Primeiro telão de um cenário.
PERNA: Pano solto, desde acima da boca de cena até o chão, usado para demarcar lateral-

mente o espaço cênico, evitando o vazamento lateral.
PINTURA DE ARTE: Tratamento de pintura feito em telões, por um pintor de arte, a partir 

de um modelo em escala.

[glossário]
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PLANTA BAIXA: Projeção horizontal, em desenho, que localiza o cenário espacialmente no 
palco em que será implantado.

PLATÉIA: Parte do edifício teatral destinada a receber o público, que se acomoda em pol-
tronas, cadeiras, bancos ou arquibancadas.

PORÃO: Parte da caixa cênica situada abaixo do palco, escondida da vista do público. Serve 
para movimentação de maquinária cênica ou como recurso cenográfico.

PRATICÁVEL: Estrutura, usualmente em madeira, com tampo firme, usada para criar pla-
nos mais altos nos cenários. 

PROSCÊNIO: A parte da frente do palco, que avança em direção à platéia a partir da linha 
de projeção do arco de boca-de-cena nos palcos italianos.

QUARTA PAREDE: Nome dado à parede imaginária resultante da projeção no palco do arco 
da boca-de-cena, e seu efeito psicológico de separação das áreas do palco e platéia.

QUARTELADA: Divisão do piso do palco em pranchas modulares que podem ser removidas 
manual ou mecanicamente.

REFLETORES: Equipamentos para iluminação cênica, montados em varas, tripés ou posicio-
nados no chão.

REGULADOR HORIZONTAL: Uma espécie de bambolina rígida que, localizada junto à boca-
de-cena, regula sua altura.

REGULADORES VERTICAIS: Dois bastidores móveis, geralmente correndo em trilhos, locali-
zados logo atrás da boca-de-cena, definindo sua largura.

RIBALTA: Borda do proscênio, limite entre palco e platéia. Luzes da ribalta são aquelas dis-
postas nessa área ocultas do público por um anteparo horizontal.

ROMPIMENTO: Conjunto de pernas e bambolinas que mascara a cena. Também nome da-
do ao telão com passagem aberta para os atores.

ROTUNDA: Pano de fundo preto que delimita o espaço cênico em sua profundidade.
TAPADEIRA: Painel rígido, usado para composições de cenografia.
TAPETE: Elemento cenográfico colocado sobre o piso. Usado também para absorver ruídos.
TELÃO: Pano com pintura, manobrado nas varas, verticalmente à grelha.
TRAINEL: Uma espécie de tapadeira ou bastidor, sempre armado com tecido ou lona esti-

cada e pintado.
URDIMENTO: Espaço superior do palco, escondido da visão do público, onde acontecem as 

manobras e ficam escondidos os elementos cenográficos.
VARA: Madeira ou cano longitudinal preso no urdimento, onde são fixados elementos ce-

nográficos, equipamentos de luz e vestimentas cênicas.
VARANDA: Passarela que contorna todo o urdimento, às vezes, também atravessando-o, 

por onde circulam os cenotécnicos e de onde controlam-se as manobras cênicas.
VENTO: Deslocamento manual de elementos cenográficos quando é necessário abrir um 

espaço no urdimento.

[glossário]
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DERAIN, André (1880-1954)     83 
artista plástico francês fundador do movimento 
Fauvista

DESPLÉCHIN, Edouard Desiré Joseph (1802-1870)  72

DETHOMAS, Maxime (1867-1929)    83 
pintora e cenógrafa francesa

DIAGHILEV, Sergei (1872-1929)    78

DIÉTERLE, Jules Pierre Michel (1811-1889)   72
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DRÉSA, Jacques (1869-1929)     83 
pintor francês

DUFY, Raoul (1877-1953)      83 
artista plástico francês fundador do movimento 
Fauvista

ÉSQUILO (525-465 a.C.)     48 
dramaturgo grego

FEINIGER, Lyonel (1871-1956)     84 
um dos pintores expressionistas mais reconhecidos 
de sua época, responsável na Bauhaus pela Oficina de 
Tipografia

FEUCHÈRES, Leon (17??-18??)   72 
arquiteto e cenógrafo parisiense

FRANCINI, Tommaso (1571-1651)    70 
arquiteto, engenheiro, cenógrafo e paisagista italiano

GARNIER, Charles (1825-1898)    72 
arquiteto francês

GIRANDOLE, Bernardo Delle (1536-1608)   61 
conhecido como Bernardo Buontalenti, cenógrafo, ar-
quiteto, engenheiro militar e artista florentino

GOLOVIN, Alexander Yakovlevich (1863-1930)   82 
cenógrafo e designer russo que realizou projetos para 
Diaghilev e Meyerhold, entre outros

GONCHAROVA, Natalia Sergeevna (1881-1962)  82 
pintora russa da vanguarda cubo-futurista, cenógrafa 
e figurinista. Participou do grupo Der Blaue Reiter em 
Munique, 1912

GONCOURT, Edmond de (1822-1896)    76

GROPIUS, Walter (1883-1969)    83

GROTOWSKY, Jerzy (1933-1999)    90

GRUNOV, Gertrud (1870-1944)    84 
musicista alemã, colaboradora de Itten, praticava com 
seus alunos a teoria da hamonização, onde equilíbrio 
pessoal de cor, música, percepção e forma poderiam ser 
encontrados por exercícios físicos e de concentração, 
pois apenas o homem harmonioso seria capaz de criar
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ITTEN, Johanes (1888-1967)     84

JONES, Inigo Jones (1573-1652)    63 
primeiro grande cenógrafo inglês que introduziu o con-
ceito italiano de cenários em perspectiva no teatro da 
corte de James I no começo do século XVII

JOSÉ, Paulo (1937)      22 
ator e diretor brasileiro

JOUVET, Louis (1887-1951)     43 
professor e encenador francês

KANDINSKY, Wassily (1866-1944)    84 
pintor russo que ganhou nacionalidade francesa, intro-
dutor da abstração nas artes visuais, ministrava curso 
de design sobre as cores, estudos de síntese e análise e 
efeito das cores em diferentes formas

KLEE, Paul (1879-1940)     84 
pintor alemão, porém nascido na Suíça, de estilo abs-
trato expressionista, ministrava cursos de análise pictó-
rica com suas próprias telas, estudo de formas e cores 
elementares e de organização da multiplicidade em 
unidade

KOROVIN, Konstantin (1861-1939)    82 
pintor impressionista russo, que produziu cenários 
de balé e ópera para produções do Teatro Mariinsky, 
em São Petesburgo, e também para o encenador 
Constantin Stanislavski

LARIONOV, Mikhail Fyodorovich (1881-1964)   82 
pintor russo de vanguarda que passou pelos estilos im-
pressionista, pós-impressionista e neo-primitivista

LAURENCIM, Marie (1883-1956)    83 
uma das poucas artistas mulheres do movimento 
cubista, lembrada como a musa do poeta Guillaume 
Apollinaire (1880-1918)

LeBRUN, Charles (1619-1690)     70

LÉGER, Joseph Fernand Henri (1881-1955)   83 
pintor, escultor e filmmaker francês

LOPE DE RUEDA (1510-1565)     64 
ator e dramaturgo espanhol, um dos maiores de seu 
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tempo, escreveu muitas comédias e farsas

LOPE DE VEGA (1562-1635)     64 
Félix Lope de Vega y Carpio, ou Lope Félix de Vega 
Carpio, dramaturgo espanhol

LOUTHERBOURG, Philip de (1740-1812)   72 
Nascido Philippe-Jacques de Loutherbourg, em 
Strasbourg, na França, mas conhecido por Philip James 
de Loutherbourg, o Jovem, por seu extenso trabalho em 
Cenografia na Inglaterra

LUGNÉ-POË, Aurélien-François-Marie (1869-1940)  81 
ator e produtor teatral francês

MARINARI, Gaetano (173?-181?)    72

MARÉ, Rolf de (1888-1964)     83

MARKS, Gerhard (1889-1981)     84 
escultor alemão, célebre por seus relevos em madeira 
e esculturas cerâmicas, responsável na Bauhaus pela 
Oficina de Olaria

MATISSE, Henri (1869-1954)     83 
artista plástico francês fundador do movimento 
Fauvista

MEDICI, Catherine de’ (1519-1589)    62 
nascida Caterina Maria Romola di Lorenzo de’ Medici, 
foi rainha consorte do Rei Henri II da França entre 1547 
e 1559

METIMNA, Aríon de (583-543 a.C.)    50 
primeiro a compor, denominar e ensinar o ditirambo, 
organizando um coro e fazendo-o cantar

MEYERHOLD, Vsevolod Emilevich (1874-1940)   80 
nome artístico de Karl Kasimir Theodor Meyerhold

MOHOLY-NAGY, Lazlo (1895-1946)    84 
designer, fotógrafo e pintor húngaro influenciado 
pelo movimento construtivista russo, foi o sucessor 
de Itten no comando do vorkurs, incentivando o uso 
total da tecnologia disponível na construção de objetos 
tridimensionais
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MOLIÈRE (POQUELIN, Jean-Baptiste) (1622-1673)  45 
dramaturgo francês

MUCHE, Georg (1895-1986)     84 
arquiteto e pintor expressionista alemão, seguidor de 
Johannes Itten

NERONI, Bartolomeo Neroni (1500-1571)   61 
arquiteto italiano, também chamado Riccio Sanese ou 
Maestro Riccio

ORSINI, Baldassare (1732-1810)    69 
arquiteto italiano que trabalhou muito em sua cidade 
natal, Perugia

PALLADIO (GONDOLA, Andrea di Pietro della) (1508-1580) 61 
arquiteto italiano

PANNINI, Giovanni Paolo (1691-1765)    70 
pintor e arquiteto italiano, conhecido por suas vistas de 
locais ou cidades

PERUZZI, Baldassare Tommaso (1481-1537)   61 
pintor e arquiteto italiano

PICASSO, Pablo (1881-1973)     83 
artista plástico espanhol, criador do movimento 
Cubista

RATTO, Gianni (1916-2005)     44 
cenógrafo e diretor teatral italiano, radicado no Brasil

REPIN, Ilya Yefimovich (1844-1930)    82 
pintor realista russo

ROUAULT, Georges (1871-1958)    83 
pintor e gravurista francês, participou dos movimentos 
Fauvista e Expressionista

ROUCHÉ, Jacques (1862-1957)    83

SANGALLO, Antonio - o Jovem (1484-1546)   61 
arquiteto florentino

SANGALLO, Antonio da - o Velho (1453-1534)   61 
arquiteto florentino

SANGALLO, Giuliano da (1443-1516).    61 
arquiteto florentino
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SANTA ROSA, Tomás (1909-1956)    43 
cenógrafo, designer e artista plástico brasileiro

SCAMOZZI, Vincenzo (1548-1616)    61 
arquiteto e teórico de arquitetura italiano

SCHLEMMER, Oskar (1888-1943)    85

SCHREYER, Lothar (1886-1966)     84

 SÉCHON, Charles Polycarpe     72

SEGONZAC, André Dunoyer de (1884-1974)   83 
ilustrador francês

SERLIO, Sebastiano Serlio (1475-1554)    61 
arquiteto italiano

SERVANDONI, Jean-Nicholas (1695-1766)   70

SHAKESPEARE, William (1564-1616)    22
 poeta e dramaturgo inglês

STANFIELD, Clarkson (1793-1867)    72

 STANISLAVSKY, Constantin (1863-1938)   80

 STEINLEN, Théophile-Alexandre (1859-1923)   83 
pintor, desenhista e gravurista suíço

SVOBODA, Josef (1920-2002)    44 
cenógrafo tcheco 

TERRY, Ellen (1847-1928)     77

TÉSPIS DE ÁTICA (séc. V a.C.)     50 
poeta lírico e ator grego

TORELLI, Giacomo (1608-1678)    68 
também conhecido como Il gran stregone – o grande 
mágico –, foi um dos mais influentes cenógrafos de seu 
tempo

TOULOUSE-LAUTREC, Henri de (1864-1901)    81 
pintor e desenhista francês da boemia parisiense do 
final do século XIX

UTRILLO, Maurice (1883-1955)    83 
pintor francês especialista em panoramas urbanos
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VIGARANI, Carlo (1637-1662)      70 
cenógrafo italiano que trabalhou para a côrte francesa

VIGARANI, Gaspare (1588-16--)    70 
cenógrafo italiano que trabalhou para a côrte francesa 

VITRÚVIO (VITRUVIUS POLLIO, Marcus) (c. 80 a.C. - c. 15 a.C.) 52 
arquiteto romano

VUILLARD, Edouard (1868-1940)    81 
pintor francês, um dos fundadores do grupo Les Nabis, 
de pós-impressionistas da vanguarda do final do século 
XIX

WAGNER, Wagner (1813-1883)    78

 ZIEMBINSKI, Zbigniew (1908-1978)    43 
ator e diretor refugiado da Polônia

ZOLA, Émile (1840-1902)     76
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Apêndice

Histórias de uma vida plena de som e fúria1…

“Pronto! É isso o que eu quero fazer!”, disse o jovem estudante de Filosofia em sua visita 
à Bienal Internacional de São Paulo, no ano de 1961. Em toda sua vida, jamais havia visto uma 
exposição de obras com tamanha importância e magnitude. Jamais havia visto espaços tão fa-
bulosos, organização tão bem pensada de abstração, luz e cinética, representados em maquetes 
que, apenas por sua existência, já representavam objetos de arte.

Encantado com as criações do já grande cenógrafo Josef Svoboda, que iria ganhar o grande 
prêmio da seção de Teatro desta mesma Bienal – e das outras duas subseqüentes – Helio viu em 
fotos, maquetes e desenhos a possibilidade de concretizar espacialmente todas suas inquieta-
ções. Ali, o espaço era outro, diferente do mundo real. Ali, encontrava materializadas todas as 
questões existenciais e filosóficas que procurava nos livros. Percebia, então, que suas paixões e 
interesses poderiam ascender a um novo plano: da decoração à reflexão; da ilustração à comu-
nicação; da busca do belo à busca do encantamento.

....

Helio Eichbauer nasceu sob o signo de Libra, a 21 de outubro do ano de 1941, na bela ci-
dade da Guanabara. Filho de Yvette Palumbo com o oficial da Aviação Naval Brasileira2, João 
Eichbauer, chegava ao mundo em um tempo de grande guerra. Dentro uma família onde a pre-
sença feminina era muito importante e destacada, foi muito querido por sua única irmã3, Diana, 
cerca de dois anos mais velha; por sua avó Heloïsa, suas tias, e por Dona Yvette, é claro. E assim, 
desde cedo, adentrava a sociedade carioca.

Como em qualquer outro ser humano, para aquele jovem o convívio com sua família teve 
participação muito importante em suas escolhas futuras. Seu avô paterno, também chamado 

1 “...a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, e que não significa nada”, de William 
Shakespeare (in Macbeth).

2 No ano de 1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica, a Marinha Brasileira se viu privada de seu componente 
aéreo: João Eichbauer passa a pertencer, então, aos corpos da Força Aérea Brasileira – FAB.

3 Helio também tem uma meia-irmã, nascida do segundo casamento de seu pai: Wanda Cristina Eichbauer que, du-
rante muitos anos, foi harpista da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
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João Eichbauer, de origem alemã, trouxe-lhe o gosto pela mecânica, seu ofício. Na casa dos avós 
João e Martha, a música era sempre presente; e a partir de seus tios alemães, Helio conheceu e 
ganhou fascínio pelos brinquedos artesanais de madeira.

Mas é certo que os avós maternos habitam um espaço especial no coração do artista. Com 
eles, Helio morou grande parte de sua infância; com eles, aprendeu histórias maravilhosas, de 
uma época já esquecida, de vidas dedicadas à arte e à beleza no eixo Brasil-Europa. 

....

Giácomo Palumbo, arquiteto greco-italiano, chegou ao Brasil no ano de 1919, a princípio 
de passagem em uma viagem maior, cujo destino final era Buenos Aires. Para lá, pretendia ir 
com seu irmão, o engenheiro Vitor Palumbo, a fim de procurar trabalho e começar nova vida no 
continente onde a Grande Guerra não chegara. Mas seu destino foi mesmo aqui e, ao conhecer 
a jovem Heloïsa, apaixonou-se. 

Heloïsa, nascida no Brasil, porém de ascendência italiana, da família Francioni de Pavlova, 
era de curiosa linhagem nobre: neta do poeta parnasiano João Cardoso de Meneses e Sousa, o 
Barão de Paranapiacaba (1817-1915), a jovem fora batizada pelo poeta popular, músico, composi-
tor, cantor e teatrólogo Catulo da Paixão Cearense (1863-1946), um boêmio incorrigível, grande 
responsável por trazer o violão para as rodas da alta sociedade carioca e pela reforma da “mo-
dinha”. Teve a sorte de freqüentar as grandes festas e reuniões, conhecendo as personalidades 
mais incríveis da sociedade brasileira e européia, abençoada por um ícone da cultura popular 
brasileira, que publicava seus textos sob forma de cordel.

O casamento não tardou e o casal mudou-se, de imediato, para a cidade do Recife, no 
estado de Pernambuco, onde Giácomo passa a trabalhar para o governo. Ali, os projetos de 
Palumbo ganharam vida: desenhou prédios importantes para a cidade, como Tribunal de Justiça 
de Pernambuco, de estilo neo-clássico, em 1924; o prédio da Faculdade de Medicina do Recife 
(Escola de Medicina do Derby), entre 1925 e 1927; o Hospital Centenário do Recife e a Ponte 
Duarte Coelho. Seu projeto mais importante, entretanto, realizou-se em outra cidade: convida-
do em 1929 pelo prefeito da cidade de Natal, Omar O’Grady, Palumbo traça o chamado “Plano 
Geral de Sistematização”, um plano urbanístico para a expansão da cidade. Com certa influência 
do urbanismo americano, este projeto urbano é caracterizado por avenidas largas e arboriza-
das, tornando Natal uma cidade cujo urbanismo é até hoje bem diferente das outras capitais 
nordestinas.

Após a Revolução de 1930, Giácomo viu suas oportunidades de trabalho ficarem cada vez 
mais escassas: as condições econômicas do casal nunca mais voltaram a ser as mesmas, fazen-
do-os tornar à Guanabara.

....

Da parte de Heloïsa Palumbo, deve-se salientar ainda seus dois irmãos, que terão, embora 
de formas diferentes, participações importantes para a formação de Helio Eichbauer. Sua tia-
avó Marina, casada com o famoso diplomata brasileiro, crítico de literatura – fora jornalista nos 
anos 1920 – e grande colecionador de obras de arte, especialmente de impressionismo francês, 
Jayme de Barros. E o tio-avô músico, Nilton.

Nilton Meneses de Pádua era compositor e músico violoncelista. Foi um dos fundadores da 

[apêndice] Histórias de uma vida plena de som e fúria...
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Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e ali permaneceu até sua morte, em 
meados da década de 1960, sendo, durante muitos anos, o primeiro violoncelo da orquestra. É a 
Tio Nilton que Helio deve sua primeira entrada nos bastidores de um espetáculo teatral: durante 
os intervalos das apresentações operísticas ou de bailados, Helio atravessava a portinhola que 
liga a platéia ao fosso de orquestra do grande teatro e ia ao encontro do tio, que lhe apresentava 
aos cantores de ópera, bailarinos e músicos, além de mostrar-lhe a movimentação das coxias e 
troca de cenários, escondida pela pesada cortina de veludo vermelho.

Na praça Serzeledo Corrêa, onde morava, Helio assistia aos espetáculos de fantoches em 
um dos teatros de Guignol que a prefeitura mantinha por praças e coretos da cidade. Sua fas-
cinação pelos teatrinhos de brinquedos, fantoches e marionetes o levavam, também, às apre-
sentações dos marionetistas da Sociedade Pestalozzi do Brasil, no Leme. Alguns importantes 
intelectuais do Brasil faziam apresentações de teatro de bonecos para crianças como parte do 
trabalho pedagógico e de arte-educação desenvolvido por Helena Antipoff. Dentre eles, Cecília 
Meireles, Martim Gonçalves, Ivete Vasconcelos e a jornalista francesa Olga Obry.

Helio foi construindo, assim, em sua infância, um entorno artístico e cultural de amigos e 
familiares que lhe são referências até os dias de hoje. Entorno este que foi incrementado quan-
do, pela primeira vez, entrou em contato com a floresta e seus povos. No ano de 1949, seu pai 
foi transferido pela Força Aérea Brasileira para a cidade de Belém, no estado do Pará, e lá Helio 
e sua família viveram durante um ano. Conheceram, nesta época, o futuro cineasta Luiz Carlos 
Barreto, então fotógrafo da revista O Cruzeiro, assim como seus colegas fotógrafos Jean Manzon, 
que realizava um trabalho inédito de revelação fotográfica de desconhecidas tribos indígenas 
no Xingu, e José Medeiros, que dois anos mais tarde fez, para a mesma revista, um trabalho pio-
neiro de fotorreportagem sobre os rituais do Candomblé, Marcel Gautherot e Pierre Verger.

De Belém, cidade dividida entre uma arquitetura art nouveau, de origem francesa, e outra 
mais portuguesa, Helio tem a lembrança dos cheiros, das pessoas perfumadas em banhos de 
patchouli tomados nos entrepostos de ervas de cheiro na parte baixa da cidade. E dos sons, da 
sonoridade das manhãs, do canto dos passarinhos anunciando a alvorada, a mesma alvorada 
tão bem traduzida por Carlos Gomes, em sua ópera O escravo, que Helio tanto viu e tanto ama. 

De lá, também guardou o gosto pela Língua Portuguesa bem falada, bem pronunciada, se-
melhante àquela falada em São Luís, no Maranhão. Lembra-se da grande influência indígena da 
cidade, com um jeito amazônico de se falar, muito calmo e baixo, educado. Lembra-se de suas 
visitas constantes ao Museu Goeldi, importante centro de pesquisa científica da América Latina, 
por onde passaram alguns dos mais ilustres cientistas do século XIX.

Ao trocar o Colégio Anglo-Americano, no Rio de Janeiro, pelo Colégio Marista Nossa 
Senhora do Nazaré, em Belém, teve de enfrentar uma rígida educação durante este ano. Ali, 
teve muitos bons momentos, mas viveu situações que hoje parecem absurdas, porém comuns 
para a época: todos os dias, Helio era obrigado a ficar depois do horário de saída, para treinar a 
escrita com a mão direita, pois a canhota deveria ser evitada – além de ser “demoníaca”, o uso da 
caneta bico-de-pena era problemático para os de escrita sinistra. Deste tempo, Helio Eichbauer 
herdou o costume de escrever sempre em letra bastão, maiúscula. E a grafite, é claro. Mas foi 
exatamente nesta escola que o jovem ganhou uma paixão: ao visitar o teatro do educandário, 
sua atenção é atraída para os grandes telões pintados, com motivos amazônicos, usados nas 
apresentações dramáticas estudantis.

[apêndice] Histórias de uma vida plena de som e fúria...
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....

De volta ao Rio de Janeiro, de volta à sua casa em Copacabana. Ali, freqüentavam amigos 
da família que também eram importantes nomes da cultura nacional, como a dançarina Eros 
Volusia4 e a declamadora Margarida Lopes de Almeida5. Para estas e outras personalidades, a 
desinibida criança cantava e dançava, tentando reproduzir cenas que via em óperas ou bailados 
no teatro, ou musicais do cinema, como Os sapatinhos vermelhos6 ou Os contos de Hoffmann7, 
até hoje seus filmes preferidos, cenografados por Hein Heckroth, a partir da direção de arte 
de Arthur Lawson. O trabalho de Heckroth, um realismo fantástico extremamente barroco e 
ilusionista, é uma importante referência para o desenvolvimento de cenografias para balé, mais 
contemporâneas, de Helio Eichbauer.

Estes filmes foram uma influência decisiva para o caminho que levaria, profissionalmente. 
A pequena criança se encantava com este mundo de sonhos e, assim, sonhava com a possibili-
dade de, um dia, vir a ser bailarino ou cantor de ópera – e, por que não, os dois ao mesmo tempo 

– e ocupar as telas de cinema ou o palco de seu teatro favorito.
Como o avô, Giácomo, e com o pai, João – que desenhava muito bem, mesmo sem nunca 

ter-se dedicado mais profundamente – Helio ganhava o gosto e a habilidade no desenho livre. O 
avô ainda lhe construía pequenos teatros de madeira, para bonecos, com os quais Helio brinca-
va e se imaginava comandando um mundo de fantasia. Com o tio Nilton, e também com o avô 
alemão, veio o gosto e o respeito à musica. E de sua tia Marina, o convívio com os artistas.

Marina de Barros foi a primeira pessoa que levou Helio ao teatro, em 1951, especificamente 
para uma ocasião muito especial: iria debutar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro assistindo 
à Maria Callas cantar a ópera Norma, uma tragédia lírica em dois atos composta por Vincenzo 
Bellini. Na época, a estréia internacional das óperas naquele teatro dava-se às noites de sextas-
feiras, quando apenas adultos podiam entrar, e era transmitida ao vivo pelas ondas da Rádio 
MEC. Helio ouvia a transmissão, lia avidamente o libreto trazido do teatro por sua tia e aguarda-
va, ansioso, a sessão matinê no domingo. Lembra perfeitamente como se sentiu ao ouvir e ver, 
ao vivo, aquela que foi a maior diva do canto lírico. Ao chegar em casa, uma forte febre o acome-
teu, tamanha a emoção do momento de catarse. 

4 Filha da poetisa Gilka Machado, Eros Volusia estudou balé clássico com a bailarina Maria Olenewa. Desenvolveu 
sua própria dança, chamada Cascavelar, que misturava, num único gesto, movimentos de braço, tronco e cabeça, 
lembrando o movimento da serpente. Sua coreografia de braços, inclusive, foi copiada por Carmem Miranda, com 
o consentimento total de Eros. Foi a primeira bailarina que ousou levar para o palco do Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro a dança popular brasileira, sempre trazendo elementos da natureza e da cultura deste país. Muito aprecia-
da, por seu estilo inovador e sua liberdade artística, pelos intelectuais brasileiros – um de seus mais importantes 
admiradores foi o ex-presidente Getúlio Vargas – chegou a ser chamada de Isadora Duncan do Brasil. Escandalizava 
a sociedade conservadora por sua dança e por seus trajes, sempre criados por ela. Foi a única sul-americana a ser 
capa, em setembro de 1941, da revista americana Life.

5 Margarida Lopes de Almeida foi uma importante escultora e diseuse (declamadora de poemas) do século XX. Filha 
de Julia Lopes de Almeida (1862-1934) – famosa escritora com mais de 40 volumes publicados, entre contos, roman-
ces, literatura infantil, crônicas, teatro e jornalismo, além de importante defensora dos direitos femininos –, e irmã 
dos também escritores Afonso Lopes de Almeida e Albano Lopes de Almeida. 

6 The red shoes, musical escrito e dirigido por Michael Powell e Emeric Pressburger em 1948, a partir da fábula de 
Hans Christian Andersen, estrelado pelos famosos bailarinos Moira Shearer, Robert Helpmann, Léonide Massine, 
Ludmila Tcherina, entre outros.

7 The tales of Hoffmann, musical dirigido por Michael Powell e Emeric Pressburger em 1951, a partir de contos do 
escritor E.T.A. Hoffmann, e da ópera homônima de Jacques Offenbach. Entre suas estrelas do balé, Moira Shearer, 
Ludmila Tcherina, Robert Helpmann e Léonide Massine, no papel de Spalanzani.
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Também de sua tia, ganhou um pequeno caderno, conservado até hoje, que deveria usar 
para guardar autógrafos e dedicatórias dos artistas do Theatro Municipal. Ali, encontra-se um 
belo desenho, datado de 1952, da artista plástica brasileira Sofia Magno de Carvalho, colecio-
nadora de indumentária e professora da Escola de Belas Artes da então Universidade do Brasil. 
Autógrafos, também de Fedora Barbieri, Renata Tebaldi, Clara Marisi, Tito Schipa, Nilton de 
Meneses Pádua, Beatriz Consuelo, George Skibini, Rosela Hightower, entre muitos outros mú-
sicos e bailarinos. E duas dedicatórias premonitórias. A primeira, de Diva Pieranti, data de 1953: 

“Ao meu colega Helio, desejo um grande e brilhante futuro”. E de Margarida Lopes de Almeida, 
em 1956: “Ao Helio, em quem vislumbro um talento fora do comum, votos para que venha a 
realizar seu sonho de artista”.

....

Helio e sua irmã, Diana, assistiram, em 1954, à separação do casal Yvette Palumbo e João 
Eichbauer. 

Em janeiro do ano seguinte, Yvette inscreve Helio, com então 13 anos de idade, no curso 
de Cenografia e Arte Dramática do Conservatório de Artes, em Copacabana, Posto Seis. Toma 
lições de interpretação para crianças e trabalha a cenografia dos espetáculos ensaiados com a 
turma. O professor era Pere Benet Domingo (1914-1969), artista plástico catalão, formado em 
Barcelona em pintura e arquitetura. Benet Domingo chegara ao Rio de Janeiro no ano de 1952, 
trazendo uma grande experiência de seu trabalho desenvolvido na Espanha. Foi, durante 16 anos, 
cenógrafo da Companhia Teatral Os Artistas Unidos, do antigo e luxuoso Teatro Copacabana, no 
interior do Hotel Copacabana Palace. Teve grande participação no Cinema Novo, como diretor 
de arte de seis filmes, e ainda foi figura importante no processo de criação de uma identidade 
nacional nas alegorias do carnaval carioca, com seus desfiles na Avenida Presidente Vargas.

Helio se dedicava com muita paixão aos trabalhos de seu curso. Seus cenários faziam su-
cesso dentre aqueles desenvolvidos em sua classe e o jovem gabola apressou-se a escrever car-
tas contando as novidades a seus tios artistas e amigos de artistas. 

....

Jayme e Marina de Barros foram morar em Nova Iorque em 1954, quando o diplomata foi 
nomeado Chefe da Comissão de Organismos Internacionais da Embaixada do Brasil nos Estados 
Unidos da América – e mais tarde, Ministro Plenipotenciário do Brasil na Organização das Nações 
Unidas, ONU. O embaixador era Cyro de Freitas Valle8; a consulesa, Dora Vasconcelos9. 

Entusiasmado com a possibilidade de morar fora do Brasil, Helio adolescente partiu para 
os Estados Unidos em 1957, e lá passou cerca de doze meses vivendo com os tios. Neste mesmo 
ano, Jayme de Barros intercedia perante a ONU para que os painéis Guerra e Paz, de Cândido 

8  Cyro de Freitas Valle (1896-1969) foi Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo. 
Fora nomeado Segundo Secretário em 1918; Ministro Plenipotenciário de Primeira Classe, por merecimento, em 
1938; Ministro de Estado das Relações Exteriores, interino, em 1949.

9  Cônsul-Geral do Brasil em Nova Iorque em 1954, Dora Vasconcelos, além de diplomata era poetisa, e teve várias 
de suas poesias musicadas por Heitor Villa-Lobos. Em especial, fez as letras da sinfonia Floresta do Amazonas, on-
de, em sua abertura, inventa uma língua imaginária dos povos amazônicos, baseada na sonoridade dos dialetos 
existentes. 
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Portinari, fossem instalados no hall dos delegados da Assembléia Geral da ONU, em sua sede 
na cidade. Por ser comunista declarado, Portinari não pôde entrar nos Estados Unidos para ver a 
inauguração de sua obra; teve de contentar-se com a aclamação dos brasileiros, que os viam em 
exibição pública na boca-de-cena no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, pouco antes de segui-
rem viagem à América. Curiosamente, Helio estava presente nos dois momentos: no teatro do 
Rio de Janeiro, e no grande evento em Nova Iorque.

A perspectiva de ir para o interior dos Estados Unidos, estudar num high-school regular e 
elitista, soou extremamente não-proveitosa para o rapaz: mantendo-se no apartamento dos 
tios, uma imensa penthouse construída no começo do século XX, com teto gótico, no centro de 
Manhattan, na Quinta Avenida, em frente ao Central Park e ao lado do Metropolitan Museum, 
poderia aproveitar todas as atrações que a cidade oferecia, como museus, teatros, concertos e 
cinemas da cidade. Dentre seus vizinhos de prédio, Arthur Miller e Marilyn Monroe10...

Helio decidiu, desta forma, interromper seus estudos regulares e aproveitar tudo o que a 
cidade e as pessoas poderiam oferecer. No apartamento, vivia cercado de obras de arte fantás-
ticas, pinturas de Monet, Renoir, Henrique Cavalleiro, Elyseu Visconti, Portinari, esculturas de 
Rodin, entre tantas outras obras de artistas tão ilustres que faziam parte da grande coleção de 
seu tio.

Além disso, havia os amigos próximos do casal da diplomacia, amigos estes que Helio co-
nheceu profundamente, e de quem pôde captar muita informação e genialidade: o compositor 
Villa-Lobos e sua esposa Mindinha11, a cantora lírica Bidu Sayão12, o violinista Andrés Segovia13 
com sua esposa, a cantora Olga Praguer Coelho14, a dançarina e coreógrafa Martha Graham15 
são alguns exemplos. Ministros e demais pessoas ligadas ao governo Juscelino Kubitschek tam-
bém freqüentavam o apartamento, como Augusto Frederico e Yedda Schmidt16, Leão Gondin e 

10 Arthur Asher Miller (1915-2005), dramaturgo norte-americano, autor de peças como Death of a Salesman (Morte de 
um caixeiro viajante), de 1949, e The Crucible (As bruxas de Salém), de 1953. Entre os anos 1956 e 1961, esteve casado 
com a atriz Marilyn Monroe (1926-1962), nome artístico de Norma Jean Baker, talvez a mais famosa estrela de cine-
ma de todos os tempos, símbolo de popularidade e sensualidade para a cultura de massa do século XX.

11 Heitor Villa-Lobos (1887-1959), compositor brasileiro que, apesar de influências européias, sempre mesclava aspec-
tos da música brasileira em suas composições, utilizando sons da mata, indígenas, africanos, caboclos, sambas e 
choros. Casou-se com Arminda Neves D’Almeida, a Mindinha, em 1936, com quem viveu até sua morte. A partir dos 
anos 1940, seu trabalho começa a ter ótima aceitação nos Estados Unidos, recebendo várias encomendas de com-
posições. Sua vida passa a ser no eixo Rio-Nova Iorque. 

12 Balduína de Oliveira Sayão (1902-1999), mais conhecida como Bidu Sayão, foi uma célebre cantora lírica brasileira, 
que fez parte do elenco do Metropolitan Opera House, de Nova Iorque, durante muitos anos. Era muito admirada 
pelo compositor Arturo Toscanini, que se referia e ele como “la piccola brasiliana”. Chegou a cantar para o casal 
Roosevelt, em 1938, na Casa Branca. O timbre de sua voz, combinado à sua baixa estatura, a tornava adequada aos 
papéis femininos mais graciosos. Em 1959, Bidu Sayão naturalizou-se cidadã americana.

13 Andrés Segovia (1893-1987) foi um grande violinista clássico espanhol, considerado o patrono do movimento mo-
derno de violão clássico. Muitos foram os compositores que escreveram especificamente para Segovia, entre eles, 
Villa-Lobos.

14 Casada, a partir de 1944 com o violinista Andrés Segovia, quando passou a residir em Nova Iorque, a cantora sopra-
no e violonista brasileiro Olga Praguer Coelho (1909-*), ganhou fama internacional por seu belo canto, freqüen-
tando a elite musical européia e americana. Vários compositores escreveram obras para ela, destacando-se as 
Bachianas nº 5, de Villa-Lobos, destinada a Olga a pedido de Mindinha.

15 Martha Graham (1894-1991), dançarina e coreógrafa americana, foi uma das fundadoras da dança moderna ou, 
como ela própria preferia definir, da “dança contemporânea”, pois, para ela, o termo “moderno” era passível de mu-
danças sazonais. Seu tecnica era baseada em contrações pélvicas através da respiração controlada e movimentos 
fortes e precisos, carregados de emoção e beleza.

16 O casal Augusto Frederico Schmidt (1906-1965) e Yedda Ovalle Schmidt era muito amigo do presidente Juscelino 
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Oswaldo Aranha.
A brasileira Nita Brandão, radicada nos Estados Unidos após casar-se com um americano, 

mudando, pois, seu nome para Nita Brandon, era freqüentadora assídua da casa de Marina e 
Jayme. Amiga de importantes artistas, como da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da 
Silva e seu marido, do pintor húngaro Arpad Szenes, da poetisa Cecília Meireles, e do cenógrafo, 
crítico e diretor teatral Martim Gonçalves – com quem Helio desenvolveria, anos mais tarde, um 
grande trabalho de cooperação no  Teatro –, Nita, que estudava dança na companhia de Martha 
Graham, ficou muito amiga de Helio Eichbauer, e lhe contava mil histórias sobre a cultura artís-
tica que se produzia na época. Outra grande amiga do jovem, a filha de embaixadores franceses, 
Chantal Dumaine, casar-se-ia onze anos mais tarde, em 1968, com o futuro amigo de Helio, o 
escritor cubano José Triana.

Nas concorridas festas e reuniões sociais do penthouse, havia concertos e saraus que lem-
bravam os antigos encontros sociais do começo do século XX, com a presença de muitos artistas. 
E tais saraus eram ministrados pelos mesmos amigos, Bidu Sayão, Heitor Villa-Lobos, Segovia e 
tantos outros. Esta formação musical foi muito importante na vida de Helio.

Obteve uma licença especial para que pudesse se matricular em um curso de língua ingle-
sa para adultos na New York University, onde estudava literatura inglesa e norte-americana. Lia 
Henry James, lia Steinbeck, William Faulkner...  Leu o recém publicado “Esperando Godot”, de 
Samuel Beckett. E, como todo jovem rebelde dos anos 1950, lia Kerouac17.

Helio, lembrando hoje de sua vida na cidade estadunidense, recorda-se de um menino be-
atnik. Apesar de viver num mundo de luxo e ostentação, talvez a Beat Generation o tenha salvo 
de uma vida sem profundidade e conteúdo, como acontecia com a grande maioria de filhos e 
filhas da diplomacia, que conhecia. Relacionamento com estes jovens não importava a Helio: o 
que queria era conhecer os mais velhos, os artistas, saber de suas experiências, aprender com 
eles. Das festas, fazia pouco caso, procurava apenas uma relação mais humanista com aqueles 
em quem encontrava uma razão de vida mais interessante.

Para continuar seu trabalho artístico expresso através da pintura, fez um curso livre de ar-
tes, destinado a pessoas mais jovens, no MOMA – The Museum of Modern Art – de Nova Iorque, 
onde assistiu à grande retrospectiva do trabalho de Pablo Picasso. Chegou, até mesmo, a fazer 
uma exposição individual de suas telas na The Roland Gallery.

Num momento em que o Sputnik, o primeiro satélite artificial russo, cruzava os céus de 
Nova Iorque, Helio freqüentava, assiduamente, o Metropolitan Museum of Art. Assistiu à despe-
dida de Bidu Sayão no Carnegie Hall, com La Demoiselle Élue, de Débussi. Mas a grande sensação 
deste menino rebelde era mesmo ir ao antigo Metropolitan Opera, originalmente localizado na 
Broadway, na �9th Street, assistir à sua grande musa, a maior cantora trágica do século XX, Maria 

Kubitschek. Augusto foi poeta pertencente à segunda geração do Modernismo, escreveu vários discursos para o 
presidente e foi o autor do slogan “50 anos em 5”. Foi presidente do Clube de Regatas Botafogo entre 1941 e 1942. 
Yedda, sobrinha do compositor e poeta Jayme Ovalle, possuía muitas qualidades de uma boa anfitriã, sendo extre-
mamente respeitada na sociedade carioca por sua elegância.

17 Jack Kerouac (1922-1969) foi o autor do livro On the road (Pé na estrada), de 1957, considerado a bíblia da Geração 
Beat, escrito em apenas três semanas, num fôlego narrativo alucinante, após uma viagem de sete anos pela Route 
��. A Geração Beat propunha, através de um grupo de jovens intelectuais americanos dos anos 1950 e por meio da 
literatura, fazer sua própria revolução cultural, contra o instituído american way of life. Foi o primeiro movimento 
de contra-cultura conhecido.
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Callas. Ali também estava presente nas apresentações da grande bailarina Alicia Alonso18 do 
Ballet Nacional de Cuba, de José Limon19, Martha Graham com os famosos cenários de Noguchi20, 
Léonide Massine, Alexandra Danilova, Merce Cunninghan, concertos de Pablo Casals21, Andrés 
Segovia, e muitos outros. Ali assistiu à regência de Villa-Lobos para Emperor Jones, com coreo-
grafia de José Limon. Sua vida era dedicada aos espetáculos, e assim permaneceu por um ano, 
entre cinemas, music-halls, teatros e exposições na grande capital do mundo.

....

De volta ao Rio de Janeiro, em 1958, Helio termina seu curso Clássico no Colégio Andrews e 
entra para a Faculdade Nacional de Filosofia, no bairro do Castelo, centro da cidade, onde hoje 
está localizado o Consulado da Itália.

Durante esta época, freqüentava, na cidade de Paraty, a casa de sua amiga Maria Emília 
de Melo Cunha, bibliotecária que trabalhava para o IBGE. Ali, manteve relações de amizade com 
a pintora Djanira22 e com seu marido, Motinha23. Eles, entre outras pessoas do grupo, como sua 
amiga Nívea Barreto Borges, irmã de Luiz Carlos Barreto, e outros da Faculdade de Filosofia, fun-
daram o Instituto Cultural Brasil-Cuba, que tinha uma sede secreta em Santa Tereza. Lá, viam 
filmes e recebiam notícias sobre as mudanças no país após a Revolução. 

O jovem que, poucos anos antes, havia presenciado de perto a fina flor da cultura mun-
dial, agora isolava-se, introvertido, dentre as paredes da Faculdade de Filosofia. O país vivia uma 
época ao mesmo tempo interessante e conturbada, com João Goulart no poder, mas também 
com as lutas do CPC24 por manifestações artísticas que fossem totalmente engajadas. Em sua 
introspecção, o aluno do Professor José Américo Peçanha estudava os textos de  Platão, Santo 
Agostinho, dos neo-platônicos, indo de encontro com a filosofia e política estudantil da época, 
que era de esquerda hegeliana. Criava-se uma cisão altamente dialética na universidade, e o 
rapaz trancado na biblioteca para ler A cidade de Deus (De Civitate Dei), de Santo Agostinho, era 
comumente chamado de  alienado. Curioso seria pensar a surpresa destes mesmos colegas ao 

18 Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez Hoya, conhecida apenas como Alicia Alonso, nascida em 1920 em 
Cuba, primeira bailarina e coreógrafa, considerada uma lenda da dança fazer movimentos precisos, guiados pela 
luz do palco, por ser parcialmente cega.

19 José Arcádio Limón (1908-1972), mexicano, um dos pioneiros da dança e coreografia modernas, mudou-se para os 
Estados Unidos em 1928 e ali fundou, em 1946, sua José Limón Dance Company.

20 Isamu Noguchi (1904-1988), artista e paisagista nipo-americano, muito conhecido pelo design de suas luminárias, 
desenvolveu cenografias para diversos espetáculos da Martha Graham Company.

21 Pau Casals i Defilló (1976-1973), mais conhecido como Pablo Casals, foi um virtuoso violoncelista espanhol e poste-
rior regente.

22 Djanira da Motta e Silva (1914-1979), artista plástica brasileira, trabalhou como pintora, desenhista, ilustradora, 
cartazista, cenógrafa e gravadora. Recebeu suas primeiras instruções em arte no final da década de 1930 período 
em que esteve instalada na Pensão Internacional em Santa Tereza, Rio de Janeiro, onde conheceu os artistas Emeric 
Marcier, Carlos Scliar, Arpad Szenes, Maria Helena Vieira da Silva, Milton Dacosta e Jean-Pierre Chalboz. Entre 1953 e 
1954, viajou a estudos artísticos para a União Soviética – URSS.

23 José Shaw da Motta e Silva, o Motinha, conheceu Djanira em Salvador, estado da Bahia, em 1950, Casaram-se em 
1952.

24 CPC – Centro Popular de Cultura, criado em 1961 e unido à União Nacional dos Estudantes (UNE), inspirado no 
Movimento de Cultura Popular (MCP), do pernambucano Miguel Arraes. Seus primeiros diretores foram o ator e 
dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho, o cineasta Leon Hirsman e o sociólogo Carlos Estevam Martins. Tinha como 
objetivo fundamental trazer conscientização política através de atividades culturais.

[apêndice] Histórias de uma vida plena de som e fúria...



196Luiz Henrique Sá        Histórias de Cenograf ia e Design: a experiência de Helio Eichbauer.

saberem que seria aquele “alienado” um dos poucos a terem a atitude de mudar-se para um 
pais socialista.

Após sua visita à Bienal Internacional de São Paulo de 1961 e depois de largar a faculdade 
para dedicar-se à pintura e ao estudo individual da cenografia, Helio produziu ainda dois cená-
rios para o antigo Teatro de Bolso da Praça General Osório, no bairro de Ipanema. Esta sala de es-
petáculos pertencia ao importante diretor de teatro de revista, Aurimar Rocha. Um dos cenários 
foi para o infantil O salão de Dom Ratão, dirigido pelo próprio Aurimar; o outro, para O peixinho 
dourado, dirigido por Cleber Ribeiro Fernandes, quando também desenhou os figurinos.

A viagem de Ulisses

Eu não quero ficar nessa discussão, entre os tomistas e a esquerda hegeliana, 
ao meu ver não é isso! Para se entender filosofia, pra se compreender filosofia 
é preciso viajar, é preciso viver! Viver uma grande aventura, transformar a vida 
numa grande aventura!25

O encantamento de Eichbauer pelo trabalho de Svoboda, exposto na Bienal, motivou-o 
a voltar seus estudos e dedicar-se inteiramente à Cenografia teatral, que já vinha praticando 
desde seus tempos de aluno no Conservatório de Copacabana. Porém um outro fato, que re-
presenta muito bem a sincronia dos acontecimentos na vida do artista, muito o ajudou a pro-
curar o grande cenógrafo tcheco: em 1962, seu tio Jayme foi nomeado Embaixador do Brasil na 
Tchecoslováquia, instalando-se com Marina na residência oficial do Brasil em Praga.

Helio negocia, então, com a família e os tios, sua partida, sem data certa de retorno, para 
aquela república socialista. Corajosamente, em setembro de 1963, parte sobre os mares por ele 
nunca dantes navegados, sem mesmo ter a certeza de que encontraria o grande cenógrafo.

Sua viagem é um capítulo à parte: a bordo de um navio cargueiro da antiga Companhia de 
Navegação Lloyd Brasileiro, cruza, pela primeira vez em sua vida, o Oceano Atlântico. A travessia 
do oceano foi relativamente calma. Uma pane nas caldeiras deixou parado o navio por alguns 
dias, no meio do infinito, e ali Helio dialogou com as grandes baleias.

Foi uma viagem filosófica e de aprendizado. Naqueles dias, em meio ao mar, lia a Odisséia, 
de Homero, repetindo a viagem de Ulisses; olhava o horizonte tentando encontrar o futuro; 
conversava com os comandantes e aprendia a usara a aparelhagem característica das grandes 
navegações, aparelhos de medição de tempo e espaço, de visualização de mar e estrelas. E pin-
tava. Pintava muito em sua cabine ou ao ar livre, aproveitando o tempo para desenvolver sua 
arte e ter algo de concreto para mostrar a Svoboda.

Helio não esquece sua passagem pelo estreito de Gibraltar, à noite, quando andava de um 
lado a outro do navio para ver as luzes de África e Espanha. Cruzava as Colunas de Hércules 
em meio a uma fantástica tempestade, jorrada por Poseidon para recebê-lo. Amanheceu no 

25  Entrevista de Helio Eichbauer a Fátima Saadi, Doris Rollemberg, Luiz Henrique Sá e Juliana Lugão, para o número 23 
da Revista Folhetim -  Teatro do Pequeno Gesto. 
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Mediterrâneo, sentindo muita diferença na luz e na cor daquele lugar. O navio costeia a Espanha, 
Marrocos, Algéria, Tunísia Líbia, avançando no Mar Jônico e Adriático, onde foi recebido pelos 
golfinhos.

Ao desembarcar em Trieste, ainda sob tempestade, Helio foi recebido por um funcionário 
do Consulado, que o aguardava e, em poucas horas, teve seu primeiro contato com a Itália. À 
noite, atravessou de trem a Iugoslávia e os Alpes, em direção à Viena, na Áustria, onde chegaria 
na manhã seguinte. Trocando de trem e estação, seguiu seu último translado, em rumo à Praga, 
na antiga Tchecoslováquia, onde, na gare, seus tios o aguardavam.

....

A Tchecoslováquia sempre fora um país altamente desenvolvido e industrializado, e as-
sim continuou depois da Segunda Grande Guerra. O período socialista representava uma época 
de grande abertura, para os países da Europa Oriental, ao contrário do que acontecia na União 
Soviética. Depois da repressão do Terceiro Reich, artistas e escritores podiam, livremente, desen-
volver sua arte. Alimentação, saúde e educação eram gratuitos. O transporte público bastava às 
necessidades. Universidades e museus, funcionando plenamente, estava todos restaurados.

Muitos reclamavam das dificuldades de sair do país. As fronteiras eram tensas. Mesmo as-
sim, Praga recebia muitos estudantes estrangeiros de variadas áreas e diversas nacionalidades, 
sobretudo latino-americanos, exilados dos movimentos militares das Américas Central e do Sul, 
ou enviados pelo governo revolucionário de Cuba para trazerem para a ilha conhecimentos dos 
outros países socialistas.

A cidade de Praga era uma verdadeira lição de arquitetura: seus prédios mostravam que 
havia passado diretamente do gótico para o período barroco, com pouquíssimos exemplos de 
construções renascentistas. Naquele período de socialismo, era uma cidade esfumaçada, como 
eram também os cenários de Josef Svoboda; estava restaurada, mas não repintada; a pátina 
natural das paredes mostrava a ação do tempo e, combinada à luz européia, à bruma, à fuligem 
do carvão queimado das chaminés e à fumaça dos lampiões a gás, tinha um certo ar de mistério 
kafkiano. Os limpadores de chaminés, com suas roupas pretas, vassoura nas mãos e o rosto ne-
gro de carvão, passeavam pelas calçadas estreitas.

Na belíssima residência oficial da Embaixada do Brasil em Praga, de arquitetura eclética, 
além dos tios também vivia sua tia Elza, irmã da tia Marina e da avó Heloïsa, cujo marido tam-
bém era diplomata. Foi com a ajuda de tia Elza que Helio decorou a ala da casa onde iria se insta-
lar, dois quartos contíguos que serviriam de quarto de dormir e ateliê de trabalho. A decoração 
foi toda feita com belíssimos móveis encontrados no porão e com objetos quase cenográficos, 
da década de 1920, achados em malas e baús antigos, dentro do sótão. Pertenciam, decerto, ao 
antigo morador. Plumas, livros, documentos velhos, cartazes, fotografias, papéis de parede, ins-
trumentos de desenho, todos achados no sótão, juntavam-se a retratos de família e dos ídolos 
de juventude. Algumas cortinas drapeadas cobriam as paredes. Barris, cartolas, programas de 
teatro, instrumentos de uso desconhecido, um quadro de Svoboda. Tudo ia parar na decoração 
dos ambientes, cada vez mais parecidos com um depósito de teatro. Vigiando a cena, um enor-
me índio de gesso, vestido de melindrosa, causando susto aos desavisados. Das malas vieram, 
ainda, roupas da mesma época que, imediatamente, ganham as ruas sobre o corpo de Helio.
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....

Josef Svoboda já era considerado um dos mais importantes cenógrafos do mundo quando 
Helio chegou em Praga. De escola tcheca, com grande tradição nesta área, Svoboda soube cap-
tar em seu trabalho o que as vanguardas russas e a escola da Bauhaus, no começo do século, ti-
nham deixado de influência para o desenvolvimento da cenografia teatral. Conseguia, com seus 
projetos, concretizar as visões e os sonhos de seus precursores, Adolphe Appia e Edward Gordon 
Craig, alinhando tecnologia de ponta com genialidade artística e projetual.

Para Helio Eichbauer, o rigor e a eficiência de Svoboda eram de um gênio do teatro; não 
apenas um cenógrafo, mas também um físico, um geômetra, um escultor, um filósofo, um dra-
maturgo, um diretor, enfim, um artista completo cujas cenografias o tornaram conhecido como 
o maior cenógrafo do século XX.

Svoboda tinha então 43 anos, estava em sua fase de maturidade profissional, respei-
tado por suas criações no mundo inteiro, e era diretor técnico dos três teatros nacionais da 
Tchecoslováquia. Foi apresentado ao jovem brasileiro, poucos dias depois de sua chegada, atra-
vés de amigos jornalistas da Embaixada. Neste primeiro encontro, Helio falou um pouco do Brasil 

– além de São Paulo, Svoboda conhecia um pouco do trabalho de Oscar Niemeyer na arquitetura 
e gostava muito de alguns filmes do Cinema Novo brasileiro. Mostrou ao futuro mestre as telas 
que havia pintado durante sua viagem, alguns trípticos figurativos, retratando santos, paisa-
gens e pessoas conhecidas. E explicou seu desejo de estudar Cenografia teatral.

O mestre, que até então não havia tido nenhum aluno ou aprendiz, resolveu fazer uma ex-
periência e tomá-lo como aluno para ensinar seu ofício, pondo-o para trabalhar em seu ateliê e 
nos ateliês da Ópera Nacional de Praga (Narodní Divadlo). Sua atitude causou certa celeuma no 
meio teatral, pois um estrangeiro seria o primeiro seguidor do grande cenógrafo, que acabara 
de recusar um convite para dar aulas na Escola de Belas Artes de Praga. Somente muitos anos 
depois, Svoboda tornar-se-ia professor de Cenografia na Universidade. De certa forma, sua con-
dição de primeiro e único aluno abriria muitas portas para Helio na Europa.

O Ministério da Educação de Praga prometeu ao estudante fornecer-lhe entradas para que 
assistisse a todos os espetáculos em cartaz na cidade. A Universidade 17 de Novembro o matri-
culou como aluno, mas ele não freqüentava nenhuma aula. Tinha um plano de aulas especial-
mente feito para ele, e desenvolveria sua prática nos ateliês. Logo de cara, participou do projeto 
da famosa montagem de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, dirigida por Otomar Krejca, 
parceiro do cenógrafo Svoboda em diversas montagens teatrais.

As aulas teóricas e exercícios começaram pouco tempo depois. Além de assistir todos e a 
todos os espetáculos encenados por Svoboda e freqüentar os laboratórios de Cenografia dos 
teatros nacionais, Helio começa a elaborar composições de planos bidimensionais em pequenos 
quadrados de cartão, com 15 centímetros de lado. A primeira atitude de Svoboda foi tirá-lo da 
pintura figurativa, fazendo-o mergulhar num universo de abstracionismo geométrico monocro-
mático. Era preciso trabalhar o conceito, a forma e a luz, o preto, branco e cinzas. O aluno foi 
obrigado, no princípio, a manter-se na abstração.

O método de ensino de Svoboda, que foi criado para e simultaneamente à experiência de 
Helio Eichbauer, não era convencional. Com muita liberdade, os inúmeros exercícios de com-
posição bi e tridimensionais representavam uma busca por uma lógica estrutural própria, de 
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ocupação de espaços. Os exercícios em quadrados de cartão logo transformaram-se em peque-
nas esculturas de papel. Depois disso, composições espaciais dentro de cubos pretos de cartão. 
Além disso, durante todo o período de estudos Svoboda sempre pedia a Helio que desenhasse 
a arquitetura da cidade, com seus detalhes góticos e barrocos, quando estivesse flanando em 
seus dias livres.

A rotina de Eichbauer não era fácil. Acordava às cinco horas da manhã, ainda noite, pronto 
para descer a enorme colina que separava sua casa da linha do bonde que pegava. Com mais 
uma hora de caminhada, chegava até os ateliês da Ópera Nacional de Praga. Trabalhava nos ate-
liês de marcenaria, serralheria e, às vezes, pintura, uma vez que a grande maioria dos cenários 
desenvolvidos na época, em Praga, não envolvia pintura, eram construções abstratas.

Às onze horas da manhã, partia para acompanhar e ajudar na montagem dos cenários pa-
ra os ensaios técnicos do teatro. Depois, participava da desmontagem e posterior montagem 
do material cenográfico para a produção noturna. Durante estas visitas, era acompanhado por 
uma técnica, que o ensinava todo o funcionamento dos cenários e ainda lhe servia de intérprete 
nas aulas com Svoboda.

Para a parte mais teórica, mantinham uma reunião semanal quando, além de conversar 
sobre os exercícios desenvolvidos, passava outros de cunho prático, sempre sobre a questão de 
composição espacial abstrata. Quando o trabalho sobre o espaço abstrato-conceitual se esgo-
tou, Svoboda passou a escolher certos dramaturgos, cuja vida, obra, história e época de encena-
ção deveriam ser intensamente pesquisados por Helio. Assim,  estudava estes temas em livros 
retirados de bibliotecas ou que vinham da França ou da Itália, a mando do tio embaixador. A 
partir do estudo, começava a desenvolver seus projetos, com esboços, perspectivas, desenhos 
artísticos e desenhos técnicos, e a construir suas maquetes, que seriam mostrados ao mestre. 
Como o cenógrafo era muito ocupado com projetos em muitas partes do mundo, às vezes po-
diam ficar semanas sem se encontrar. Mas Svoboda sempre deixava trabalhos suficientes para 
ocupar todo o tempo de Helio com o pensamento voltado para a Cenografia e para o Teatro.

Não havia uma orientação rígida, fria e metodológica: era um curso muito humanis-
ta, como se ele fosse o discípulo de um grande mestre, a partir de conversas e experiências. 
Certamente, muito parecido com o método de ensino de Helio, hoje em dia.

A rotina era dura, mas o jovem estudante seguia radiante. A oportunidade de ser aluno do 
maior cenógrafo do mundo era única. E única, também, era a experiência de viver em uma ver-
dadeira fábrica voltada ao teatro e entretenimento, uma indústria que construía equipamentos 
de luz, estruturas, material de cenografia... Tudo voltado para um sistema de repertório respei-
tadíssimo, que mantinha ocupados, todos os dias das semanas, os três teatros nacionais, com 
produções de ópera, balé e teatro de prosa.

No final do primeiro semestre em que esteve em Praga, ou seja, final do ano de 1963, 
uma reportagem foi feita pela CTK - Ceská Tisková Kancelá (Agência de Notícias Tcheca), a 
respeito da experiência única de Helio, com intenções de alimentar as relações entre Brasil e 
Tchecoslováquia. Nesta mesma época, entra com um pedido de bolsa de estudos do Ministério 
da Educação da Tchecoslováquia que, de certa forma, dar-lhe-ia um pouco mais de indepen-
dência com relação ao tios. A sonhada bolsa foi concedida, apenas, quase um ano depois de sua 
chegada e, simbolicamente, era seu reconhecimento oficial como estudante. A esta altura, Helio 
já tinha realizado os projetos para as peças Le baruffe chiozotte, de Carlo Goldoni, Macbeth, de 
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William Shakespeare, Les précieuses ridicules, de Molière, e La vida es sueño, de Calderón de la 
Barca. Todos projetos que trabalham a forma abstrata e a movimentação do aparato cênico.

A ligação com a ilha de Cuba foi crescendo, aos poucos, com as novas amizades que Helio 
fazia em Praga. Conhece diversos escritores e artistas cubanos estudando em Praga, por quem 
se interessa rapidamente e desenvolve fértil amizade. Entre eles, o ataché cultural de Cuba, 
Salvador Corratgé26. Assim, Helio começa a freqüentar, constantemente, a Casa de Cultura 
Cubana em Praga. “Foi lá que o 1o de abril de 1964 o pegou, ‘sem surpresa’, em meio a uma reu-
nião sobre a cultura latino-americana”.27 Sem surpresa pois todos os movimentos políticos da 
América Latina já mostravam um pouco do que poderia acontecer. Notícias sobre o que aconte-
cia no Brasil após o golpe militar, um regime ditatorial que ainda duraria vinte anos eram envia-
das por cartas a Helio, sob forma de uma linguagem disfarçada e metafórica.

As cartas eram o que ligava Helio a sua terra natal. Através delas, ficava sabendo de notí-
cias de todos, e contava suas aventuras e descobertas em seu país de estudos. Até hoje, guarda 
uma centena delas, numa espécie de urna de memórias. O contato telefônico, interurbano, era 
muito difícil e, entre 1963 e 1966, Helio jamais voltou ao Brasil. Alem das epístolas, as notícias 
chegavam por amigos que lhe visitavam, como o cineasta Luis Carlos Barreto, sua mulher Lucy, 
e seus irmãos Dídimo e Nívea, aquela mesma do Instituto Cultural Brasil-Cuba. Durante estes 
anos, seus tios Jayme e Marina estiveram no Brasil por duas vezes, a primeira delas exatamente 
para serem advertidos e receberem as instruções e diretrizes sobre as novas relações com os 
países socialistas após o golpe. Levavam e traziam saudades, presentes e notícias.

Muitas das cartas que Helio escrevia também encontravam seu fim na leitura da escritora 
Elsie Lessa28, grande amiga de sua mãe Yvette. Elsie, que tinha uma coluna semanal no jornal 
O Globo, chamada Globetrotters, fora a primeira pessoa a escrever sobre os dons artísticos de 
Helio Eichbauer, ainda criança. Reescrevia as cartas do estudante e transformava-as em crônicas 
para sua coluna.29

As festas na residência oficial da Embaixada Brasileira, comandadas por Marina de Barros, 
continuavam animadas, embora recebessem menos celebridades que aquelas do período de 
Nova Iorque. Svoboda e sua família iam a algumas; os amigos cubanos de Helio, em muitas.

Durante a semana, os amigos da ilha socialista visitavam muito o quarto-ateliê da residên-
cia. Entravam e saíam pela porta de serviço, até altas horas da madrugada, para não atrapalhar 
o descanso dos embaixadores. Jayme de Barros, artista e com ideais de esquerda, fazia vista 
grossa, mesmo com o impedimento oficial do governo brasileiro.

Os projetos passados por Svoboda eram cada vez mais complicados. Helio percebe que 
já não podia mais trabalhar a pintura figurativa, pois a expressão dos grandes gênios daquela 
época caminhavam sempre em direção à abstração. Vai sentindo, aos poucos, a agonia da busca 
pela limpeza e simplicidade. Sua exigência aumentara, as duas dimensões de um papel ou uma 

26 Um dos maiores nomes da pintura concreta cubana, Salvador Corratgé Ferrera (1928-) foi ataché cultural da 
Embaixada de Cuba na Tchecoslováquia entre 1963 e 1967 e, entre 1977 e 1981, ocupou o mesmo cargo na República 
Popular da Coréia.

27 PACHECO, 2006.

28 Elsie Lessa (1912-2000), escritora, casada com o escritor Orígenes Lessa e mãe do jornalista, escritor e cronista Ivan 
Lessa.

29 Ver duas destas crônicas de Elsie Lessa, “Carta de Longe” e “Dialogo sobre Veneza” nos anexos.
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tela já não eram suficientes; a pintura não traria o dinamismo dos movimentos teatrais. Estava, 
definitivamente, tocado pelas pesquisas de seu mestre, onde o que importava era a construção 
e a mudança espacial através da luz, a penetração da luz na matéria e nas formas.

A antiga idéia de desenvolver uma linguagem pictórica em paralelo à cenografia vai, aos 
poucos, perdendo seu sentido. A composição cênica, afinal, também é uma espécie de pintura, 
de dimensões espaciais e temporais, feita de planos e luzes, feita de corpos, de som e fúria.

Até o final de 1964, uma evolução é nitidamente percebida em seus projetos cenográficos. 
No pequeno teatro que constrói, para compor seu ateliê, vai aparando os excessos, até chegar 
a formas adequadas e harmoniosas para as obras estudadas. Desenvolve, paralelamente, uma 
série de colagens, usando fotos, cartões postais e imagens de revista. Anos mais tarde, usaria 
esta linguagem em outros projetos, já profissionais, como para a peça cômica Torre em concurso, 
de Joaquim Manuel de Macedo.

As notícias vindas do Brasil, combinadas à evolução de seu trabalho, já o tornavam ansioso 
por sua volta à casa. Sua arte seria, certamente, uma ótima defesa para os males políticos que 
assoberbavam a vida dos brasileiros. Sabia que tinha um currículo único e que, no Brasil, teria 
vários projetos teatrais para trabalhar.

Eliseu Visconti Cavalleiro, filho do pintor Henrique Cavalleiro e neto do artista plástico do 
século XIX Eliseu Visconti, que estava morando em Paris, junta-se à casa dos Barros. Em Praga, 
fez um curso de cinema para ampliar sua formação. O antigo amigo de Helio de sua família 
começava, também, a participar das reuniões da madrugada no quarto-ateliê e, nas festas da 
embaixada, desenhava caricaturas dos pomposos diplomatas. Os amigos cresciam em núme-
ro; entre eles, a pintora venezuelana Dílcia e o arquiteto cubano Pepe Linares, Anton Arrufat, 
Heberto Padilla, Salvador Corratgé, Roberto Blanco. 

Sua atitude vai tornando-se mais politizada através da convivência com aqueles que acre-
ditavam no poder de uma revolução popular. Apesar de fazer parte de uma elite econômica e 
cultural, Helio jamais esqueceu da situação de miseráveis em que vive o Brasil, onde as ações 
culturais, definitivamente, vêm em segundo plano: um povo com fome não pode pensar em ar-
te. Apesar disso, a arte existe e é necessária. Svoboda tornava-se cada vem mais um exemplo de 
coerência, dignidade, um modelo de como o trabalho teatral poderia ser usado para um mundo 
melhor. Regente de uma fábrica que dava emprego a centenas e cultura a milhares.

....

Através da Embaixada do Brasil em Praga, Helio Eichbauer recebeu a visita de um jovem 
diretor de teatro brasileiro, que fazia uma viagem pela Europa com a finalidade de conhecer as 
novidades do mundo antigo no meio teatral. A busca por novos nomes para a construção de um 
novo teatro no Brasil fazia-se necessária. O diretor: José Celso Martinez Corrêa.
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A visita do Teatro Oficina

Com o compromisso de fazer um novo teatro, livre dos padrões burgueses do TBC – Teatro 
Brasileiro de Comédia – e do nacionalismo do Teatro de Arena, o movimento A oficina fora 
criado em 1958 por estudantes do Centro Acadêmico 11 de Agosto, da faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo – USP. José Celso Martinez Corrêa, Renato Borghi, Carlos Queiroz 
Telles, Amir Haddad, Augusto Boal e Fauzi Arap, entre outros, montaram diversos espetáculos 
amadores a partir do ano seguinte, inspirados pelas idéias existencialistas.

Em 1961, adquiriram o prédio do antigo Teatro Novos Comediantes, no número 520 da rua 
Jaceguai, no bairro de Bela Vista, em São Paulo. A partir de então, foi criada, profissionalmente, a 
Companhia de Teatro Oficina e a nova sala de espetáculos, tendo José Celso, Renato Borghi, Ítala 
Nandi e Etty Fraser entre seus fundadores.

Após diversas montagens que foram dirigidas por Amir Haddad, Jean-Luc Descaves, 
Augusto Boal, Antônio Abujamra, Maurice Veneau e pelo próprio José Celso, este último propôs 
o desenvolvimento do espetáculo Pequenos burgueses, de Máximo Gorki, no ano de 1963. Até 
então, a companhia seguia um método de interpretação realista criado por Stanislavski, segun-
do o qual o ator deveria buscar inspiração na emoção e na dramaticidade. Este método interpre-
tativo foi transmitido ao grupo pelo ator e diretor russo Eugênio Kusnet (1898-1975), contempo-
râneo de Stanislavski e mais destacado ator desta formação do teatro brasileiro. Kusnet entrara 
para o elenco da companhia em 1962 e ministrava aulas que eram freqüentadas pelos atores e 
por boa parte da classe teatral paulistana.

A partir de 1964, com o golpe militar de 1o de abril, José Celso e sua companhia voltaram-se 
para o método de interpretação teatro épico de Bertolt Brecht na montagem de Andorra, de 
Max Frisch: um realismo crítico em que o ator em cena interpreta a personagem e, ao mesmo 
tempo, a critica.

José Celso e, posteriormente, Fernando Peixoto, fizeram no ano seguinte uma viagem à 
Europa, com a finalidade de conhecer as principais encenações, à procura das diferentes pos-
sibilidades de criação cênica e refletindo como poderia ser uma interpretação genuinamente 
brasileira. Em Praga, ao saberem da existência de um jovem brasileiro estudando com o então 
mais importante cenógrafo do mundo – o tcheco Josef Svoboda –, conhecem Helio Eichbauer e 
tornam-se amigos. Sobre o encontro, Fernando Peixoto o descreveu da seguinte forma:

Conheci Helio em Praga, em 19�5. Nas margens do Moldávia, nas ruas de Malá 
Strana, junto às pedras da antiga sinagoga e do cemitério judeu, subindo a la-
deira para o Castelo, atravessando a cidade no bonde número 1, nasceu a ami-
zade. Helio estudava com um dos mais extraordinários cenógrafos deste século, 
Svoboda. Seu ateliê era fascinante: minuciosas maquetes, resultados do proces-
so de estudo, para os mais diferentes e contraditórios textos da dramaturgia 
universal. Para chegar a uma proposta cenográfica, Helio era obrigado a pensar 
uma concepção de espetáculo que justificasse a linguagem visual e a solução 
de espaço. Naquele ateliê, eu tive a estranha sensação de encontrar fragmentos 
vivos de um vigoroso teatro apenas pensado, nunca realizado. As maquetes de 
Helio me fascinavam porque indicavam propostas cênicas estimulantes e co-
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erentes, com as quais eu me identificava. Lembro, particularmente, das solu-
ções cênicas pensadas para Vassa Geleznova, de Górki, para A tempestade, de 
Shakespeare, e para O avarento, de Molière.30

Através dos encontros, nasceu instantaneamente a vontade de um trabalho conjunto e 
Helio é imediatamente convidado a, quando voltar ao Brasil, trabalhar no Teatro Oficina e co-
nhecer o trabalho do cenógrafo oficial do grupo, o arquiteto Flávio Império. José Celso ainda 
convenceu Helio a enviar suas maquetes e desenhos para a Bienal de São Paulo quando retor-
nasse, pois o país precisava conhecer seu trabalho.

....

Sempre influenciado por Svoboda, que dizia ser preciso viajar para conhecer as diferentes 
possibilidades de arquitetura, de organização espacial das sociedades, para conhecer as produ-
ções teatrais e tudo o que se fazia de novo, Helio vai a Paris no meio do ano de 1965, e lá fica hos-
pedado na casa dos amigos Heron e Wanda de Alencar, professores da Universidade de Brasília 

– UNB, exilados.  Neste momento, conhece a brasileira Violeta Arraes Gervaiseau, que recebia 
exilados do Brasil e os ajudava a recomeçarem suas vidas. No mesmo ano, Helio ainda viajaria 
com os tios, de carro, num longo trajeto de um mês, saindo do estado do Tirol, na Áustria, des-
cendo até Trieste e, de lá, Veneza. 

Em Paris aconteceria o Festival des Nations e lá Svoboda montaria seus cenários para 
Hamlet, de William Shakespeare, com direção de Otomar Krejca, feito para o Teatro Nacional 
de Bruxelas, projeto para o qual Helio havia participado como assistente, desenhando pranchas 
descritivas. (No mesmo ano, também seria assistente de Svoboda na montagem dirigida por 
M. Machacek, do texto de Karel Kapek, A vida dos insetos, desenhando e esculpindo objetos do 
mobiliário cênico). Em meio às exposições, aos espetáculos teatrais, aos passeios pela Place des 
Vosges e à boemia no Quartier Latin, ainda um reduto da intelectualidade gauche, Helio reen-
contra-se com José Celso, onde têm a chance de conversar mais sobre seus futuros projetos e 
sobre a situação política brasileira. De volta à Praga, após ter conversado com tantas pessoas 
que faziam teatro pelo mundo, sua cabeça está cheia de idéias e inquietações.

Logo depois, no mesmo ano, outro ator da companhia Teatro Oficina, Renato Borghi, tam-
bém foi à Europa por três meses para assistir às montagens, tendo passado por Berlim, Londres, 
Roma, Paris, Praga e Varsóvia. Em Praga conhece Helio, para quem fora previamente anunciado 
em carta de José Celso – belíssima carta, onde mostra várias pistas da caótica situação política e 
cultural brasileira e reitera ao jovem talentoso cenógrafo o convite de trabalho.

São Paulo, 4/11/�5

Helio,

Voltei e me estrepei, por enquanto provisoriamente. Meus planos de teatro de 

30 PEIXOTO, 2006; p. 14

[apêndice] Histórias de uma vida plena de som e fúria...



204Luiz Henrique Sá        Histórias de Cenograf ia e Design: a experiência de Helio Eichbauer.

repertório, ano Brecht e teatro verdade foram pra cucuia com a apresentação 
dessa peça mór, esse Ato de Porra nº II31. Os inimigos32 de Gorki, que eu queria 
fazer a seguir, foi proibida. Para quebrar os galhos financeiros remontei Os pe-
quenos burgueses33 pela não seiquésima vez e tentei Quatro num quarto34, um 
Feydeau soviético que levamos em um ano aqui no Oficina com grande sucesso 
de público que vem ao teatro para arrotar. Pois a coisa chegou a tal grau de io-
nesquismo35 que proibiram a peça na TV pelo seu caráter subversivo3�. Nisso tu-
do, conseguimos organizar um movimento Rio-São Paulo contra a censura, com 
entrevistas coletivas, telegramas para a ONU, UNESCO e outros escândalos, tu-
do isso em pleno movimento shakesperiano de transição de corôa37. Mas a coisa 
até que não foi tão inútil. Atualmente espero que segunda-feira Os inimigos 
seja re-censurada e possivelmente feita. Tudo isso dentro de um clima de um 
país no escuro totalmente oposto ao país de quando eu deixei. A Fossa é Nossa38 
mesmo. A FossaBras39 está aí e é a grande empresa do Ato nº II, podemos di-
zer que atualmente temos o monopólio dela. Não há outra perspectiva e nossa 
única alternativa é que os velhos se comam e se ponham na bunda mutuamen-
te, porque agora que até o voto tiraram, não sei o que vai acontecer. A Fossa é 
tanta que, em vez da solução pra valer, eu acho que a falta do voto não vai fazer 
quem gostava de dar a sua de democrata votando partir para outra. Acho que 
a coisa vai continuar na base da alienação total do país da vida política.
Quem é feliz é o Renato Borghi que, se não passou, ou está passando, vai passar 
por aí. Quero ver se essa carta chega a tempo, mas não sei a quantas anda os 
correios subdesenvolvidos daqui e o desse Tcheca cansada. Eu prometi ao Renato 
uma carta para aí. Diga a ele, se der pé, que eu vou escrever para Varsóvia, para 

31 O Ato Institucional nº II,  assinado pelo então presidente da República Humberto de Alencar Castello Branco em 
27 de outubro de 1965, aumentou os poderes do Executivo, desativou o pluripartidarismo instalando o sistema 
bipartidário (criação da ARENA Aliança Renovadora Nacional, um partido situacionista, e do MDB Movimento 
Democrático Brasileiro, de oposição), institucionalizou as eleições indiretas para a presidência da República, e tirou 
os direitos políticos de opositores ao regime, entre outras medidas. Ficou vigente até 15 de março de 1967, quando 
foi substituído pela nova Lei de Segurança Nacional e pela Constituição de 1967.

32 A peça de Máximo Gorki, Os inimigos, foi somente liberada no ano seguinte à carta, em 1966.

33 De Máximo Gorki, também, estreou em 1963.

34 Peça de Valentin Kataev, dirigida por Maurice Vaneau, que estreou em 1962 no Teatro Oficina.

35 Relativo à Eugène Ionesco, dramaturgo romeno que é caracterizado por seu surrealismo verbal.

36 José Celso provavelmente refere-se à peça de comédia, sem pretensões políticas, Toda donzela tem um pai que é 
uma Fera, de Gláucio Gil, que foi adaptada e dirigida pelo próprio José Celso para o Canal 9 de Televisão, em São 
Paulo.

37 Quando assumiu o comando do regime instalado na República em 15 de abril de 1964, através do Ato Institucional 
nº I, o mandato do presidente Castello Branco seria provisório e novas eleições para a presidência e a vice-presidên-
cia da República seriam convocadas em 3 de outubro de 1965, com a sucessão prevista para 31 de janeiro de 1966. 
Entretanto, através do Ato Institucional nº 2, Castello Branco permaneceu no poder até 15 de março de 1967, quan-
do foi substituído por seu ministro da Guerra, General Costa e Silva. O “movimento shakesperiano de transição de 
corôa” refere-se a esta indefinição sobre como seria a transição de governo.

38 “O Petróleo é Nosso”, jargão da campanha de 1947 pela criação de uma empresa totalmente estatal para a prospec-
ção, refino e distribuição do petróleo no Brasil.

39 Alusão às leis promulgadas no ano de 1965, que levaram ao começo da  quebra do monopólio da Petrobrás na ex-
ploração do petróleo, a favor da expansão da iniciativa privada neste setor.
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ele não deixar de procurar correspondência no Instituto Internacional de Teatro 
de lá.
Helio, se ainda der tempo, eu gostaria também de receber aquela peça sobre a 
resistência, O segredo das chaves ou coisa que o valha40, acho uma peça muito 
oportuna para a situação e pode ser que a censura deixe passar. Mande pelo 
Renato, se não der, mande por sua mãe ou aqui para o Teatro, por onde você 
achar mais eficiente. Naturalmente, deve haver uma versão em inglês ou fran-
cês, do contrário, mande em Tcheco que eu levo para o pessoal do consulado 
traduzir.
A semana passada estive no Rio e com Maria Olinda. Soube que Lilian já tinha 
voltado, mas não pude procurar. Nós conversamos muito sobre o tempo ge-
nial que passamos todos juntos. Eliseo41 anda por aí? Mande um abraço nele 
e ponha Renato em contato com ele também. Mostre aí para meu sócio todos 
os Romeus e Julietas42 e a mesma Praga que você me mostrou, e preserve ele 
um pouco, se possível, da [Praga] bem kafkiana43. Mas por falar em Praga em 
Fossa e tudo, me vem o rio Moldávia e a musiquinha que Brecht fez44, que o 
rio Moldau45 viu cair três imperadores e que ele ensina que as águas rolam e 
que depois da noite um dia virá. É por essas e por outras que eu estou otimista 
e acho que Os inimigos de Gorki saindo, sai o Galileu4�, o recital de poemas e 
canções, a Selva das cidades47 de Brecht e dentro disso espero que você venha 
trabalhar conosco. Não se apavore, por favor, pois eu ainda continuo insistindo 
que você deve voltar logo que puder e deixar essa Tcheca cansada por esse Brasil 
fossudo, mas quand même país do futuro que nunca (pra daqui a uns séculos). 
No mais é saudades da Casa de Cuba48, daqueles restaurantes das montanhas, 
da vodka, do caviar, das loucuras do Svoboda, até da Chedoque49. Desculpe essa 
letra à máquina, mas à mão é ainda pior e o tempo e a confusão não permitem 
se escrever em forma de amor e flor.

40 José Celso referia-se à peça O proprietário das chaves (The owner of the keys), de Milan Kundera, também autor de 
A insustentável leveza do ser. A montagem vista por ele, em Praga, junto com Eichbauer, foi dirigida por Otomar 
Krejca, com cenografia de Josef Svoboda.

41 Eliseo Visconti Cavalleiro, cineasta, filho do pintor Henrique Cavalleiro e de Ivone Visconti, neto do artista plástico 
Eliseo Visconti.

42 Helio Eichbauer levou José Celso para assistir à célebre montagem do espetáculo Romeu e Julieta, de William 
Shakespeare, dirigida por Otomar Krejca, com famosos cenários de Josef Svoboda.

43 Relativa à Franz Kafka, escritor tcheco.

44 Esta música, José Celso e Helio Eichbauer conheceram quando viram, no Berliner Ensemble, a peça O bravo soldado 
Schweik, escrita por Bertolt Brecht entre 1941 e 1943 (somente publicada em 1956), inspirada na novela O bom solda-
do Schweik, do escritor tcheco Jaroslav Hasek. 

45 Ou rio Moldávia.

46 Galileu Galilei, peça de Bertolt Brecht, estreou apenas em 1968.

47 Na selva das cidades, peça de Bertolt Brecht, passada em um ringue de boxe e dividida em onze rounds, foi montada 
pelo Teatro Oficina apenas no final da década de 1960, com cenografia da arquiteta Lina Bo Bardi.

48  Casa da Cultura Cubana, em Praga.

49  CesDok: Órgão estatal tcheco, que cuidava de assuntos de turismo.

[apêndice] Histórias de uma vida plena de som e fúria...



206Luiz Henrique Sá        Histórias de Cenograf ia e Design: a experiência de Helio Eichbauer.

Helio, diga a Renato que em Varsóvia ele terá um calhamaço à espera dele, que 
já comecei e tenho medo de mandar para aí e não chegar a tempo. Diga a ele 
que, apesar de tudo, as coisas se ajeitam. Tempo de guerra50 é um fracasso, vai 
sair e entrar Zoo Story e American Dream 51 dia 15 de novembro. Eu reensaio atu-
almente Zoo secretamente, isto é, sem o diretor da peça saber52. Depois acho 
que soltamos Os inimigos mesmo que, ao que tudo indica, será liberado. Diga a 
ele que o Jordão da peça de Lauro Cesar Muniz53 fica para ele fazer juntamente 
com o Mongezinho do Galileu e o Garga da Selva [das cidades] e os poemas. Se 
ele não estiver mais aí e se vocês ficarem amigos, por favor, escreva para ele 
contando isso, para o American Express de Berlim Ocidental. Se ele não tiver 
aparecido por aí, então a coisa vai ficar um pouco surrealista, mas eu acho que 
vocês vão acabar se conhecendo fatalmente e se tornando grandes amigos.
Estou na maior falta do mundo é com Marta. Tenho que escrever a ela expli-
cando tudo que aconteceu. Ela está em Paris? Ou já voltou para aquela fossinha 
digestiva horrorosa que é Lisboa?
Helio, muitas saudades, um grande abraço, faça algumas grossuras por mim à 
bolha dos teus tios. Escreva e eu te prometo uma carta mais decente para breve. 
O que você está fazendo como cenografia? Fez a Vassa Geleznova54? Se fez, eu 
gostaria de conhecer o trabalho, pois talvez eu faça a peça. Mais uma vez tiau e 
até muito breve, espero.

José Celso

....

Durante pouco mais de uma semana, nas férias de verão de 1965, Helio hospedou-se em 
um castelo numa região conhecida como Paraíso da Boêmia, uma região de florestas, habitada 
por ursos. Com a entrada dos russos após a expulsão do terceiro Reich, grande parte das famílias 
nobres, muito ricas e poderosas, tiveram de entregar suas posses ao governo socialista. Helio 
conheceu, inclusive, muitos destes nobres quando visitou Veneza com os tios. Lá, eles tinham 
casas de veraneio e foi para onde correram quando expulsos de seu país. Todos reclamando 
muito do regime socialista, pois haviam perdido grande parte de suas posses e seus castelos 
estavam abertos a visitação pública. 

Com a finalidade de estudar profundamente a obra do dramaturgo russo Anton Tchekov, 
a pedido de Svoboda, pois deveria fazer os projetos de cenografias para três peças do autor, As 
três irmãs, Tio Vânia e O jardim das cerejeiras, Helio ficou sozinho no grande castelo. A família 

50 Peça Em tempo de guerra, de Augusto Boal.

51 Duas das primeiras peças escrita pelo dramaturgo americano Edward Albee, em 1958 e 1960, respectivamente.

52 Ainda não consegui encontrar registros se estas peças foram realmente montadas pela Companhia do Teatro 
Oficina, tampouco quem era o diretor.

53 O personagem é o escultor Jordão Estradas, da peça A Morte do Imortal, de Lauro César Muniz, encenada em 1969 
no Teatro Oficina pela Companhia Independente. É um artista e burguês que vive o conflito de não saber viver entre 
burgueses e entre artistas.

54 Peça de Máximo Gorki.
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proprietária retirara-se às pressas, deixando tudo nos seus lugares, inclusive remédios nas ca-
beceiras das camas. Era como se ali, dentro das fortes paredes de pedra, o tempo tivesse parado. 
Na estrebaria, moravam um estudante de arquitetura com sua esposa e filhinha: estava ali para 
fazer todo o inventário dos bens e, assim, o governo poderia abrir as portas do palácio para a 
visitação pública.

No quarto em que morava, uma cama palaciana arrumada pelo casal para o descanso do 
jovem; penicos de porcelana; tudo belissimamente decorado. O que não deixava de lhe causar 
medo. Sua ala ficava ao lado da capela, onde estavam enterrados os membros da família. Uma 
passagem secreta ligava o quarto a um dos escuros corredores. Havia luz elétrica, porém era 
extremamente tênue. Mas um jovem não pode ter medo quando uma oportunidade tão incrí-
vel lhe bate à porta. Passeando pela enorme biblioteca, pôde folhear várias primeiras edições 
de livros dos séculos XVII e XVIII, inclusive a primeira edição da famosa Encyclopédie Diderot 
D’Alembert. Helio percorria todas as salas cujas portas estavam abertas. No sótão, uma carpin-
taria era usada para se fabricar os caixões da família. Posteriormente, o castelo foi aberto à vi-
sitação pública e, agora, com a queda do regime socialista, deve ter sido restituído à família 
proprietária. 

....

Nas viagens que fizeram à Europa, quando conheceram Helio e seu trabalho em desen-
volvimento, José Celso, Fernando Peixoto e Renato Borghi entraram em contato, na Alemanha, 
com o Berliner Ensemble, teatro que Bertolt Brecht havia dirigido até sua morte e que era, en-
tão, dirigido por Helene Weigel, viúva do grande dramaturgo e diretor. Ao que parece, teriam 
influenciado e convencido Helio a também buscar uma experiência neste teatro, um estágio 
para quando terminasse os trabalhos com Svoboda. Isso seria de extrema importância para sua 
atuação no Brasil, principalmente dentro do Grupo Oficina.

Helio faz, então, sua primeira viagem a Berlim. Lá, ficou hospedado na casa do jornalista 
Helio Contreiras55, amigo que conhecera durante a viagem no cargueiro do Lloyd. Contreiras mo-
rava com sua família, a esposa alemã e suas duas filhas pequenas, um pouco longe da cidade e 
esta primeira viagem não foi muito proveitosa para idas ao teatro. 

Voltando a Praga, faz um grande amigo. Roberto Blanco, ator e diretor cubano, passava 
pela Tchecoslováquia para visitar os amigos, indo em direção a Berlim após ter feito uma via-
gem de pesquisa na África. Na capital da antiga Alemanha Oriental, Blanco faria um estágio de 
direção teatral no Berliner Ensemble.

....

Meses e anos passaram-se e o desenvolvimento do estudante sensibilizou o mestre. 
Achando que Helio já estava pronto para seguir em frente seu caminho, Svoboda o liberou. A 
despedida foi tranqüila, pois Helio tinha a certeza que iria revê-lo em breve – o que de fato 
aconteceu em 1968, na Inglaterra, quando Svoboda montava uma peça com Lawrence Olivier, e 

55 Helio Contreiras, jornalista baiano, da cidade de Rio das Contas, morou por 10 anos em Berlim, nos anos 1960, e 
tem duas filhas. Curiosamente, ficou famoso no Brasil não por seu jornalismo, mas por uma composição: a canção 
Estampas Eucalol.
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em Praga, 1971, quando o viu pela última vez durante a Quadrienal de Cenografia e Arquitetura 
Teatral. Às vezes, Helio acha que poderia ter ficado mais tempo com ele, estudando e trabalhan-
do como seu assistente. Mas não o fez, e é impossível determinar o que poderia ter acontecido. 

“A vida é como a gente escreve, determina”.

....

Após realizar o projeto de sua primeira cenografia profissional no Brasil – As troianas, peça 
de Eurípides na versão de Jean-Paul Sartre, dirigida por Paulo Afonso Grisolli – Helio parte no 
final do ano de 1966 para Havana, Cuba, convidado pela Casa de las Américas a participar do júri 
do Festival Internacional de Teatro. Seu trabalho, que já era conhecido nos países socialistas, foi 
muito admirado pelos próprios jurados do festival, o que acarretou no convite feito por Vicente 
Revuelta, diretor do Teatro Estudio de Havana, para que Helio cenografasse e desenhasse os 
figurinos de dois espetáculos que seriam dirigidos por ele: El No, de Virgilio Piñera, e Galileo 
Galilei, de Bertolt Brecht. Durante estes meses que passou na ilha socialista, percorreu pratica-
mente todas as cidades, conhecendo grandes intelectuais que ainda estavam vivos.

Em agosto de 1967, Helio Eichbauer volta ao Brasil e procura seus amigos do Teatro Oficina. 
Conhece o trabalho de Flávio Império e participa da montagem de seus cenários para o Festival 
Retrospectivo do Teatro Oficina no Teatro Maison de France, no Rio de Janeiro. Ainda para es-
ta temporada no Rio, faz uma pequena participação como ator no espetáculo Andorra. Recebe, 
então, o convite dos amigos do Teatro Oficina para fazer o projeto de cenografia e figurinos de 
sua nova produção: O rei da vela. O cenógrafo oficial, Flávio Império, por algum motivo não po-
deria executar o trabalho. Alguma coisa entre o céu e a terra dizia que era destinado a Helio este 
trabalho.

....

Felizmente, esta história ainda não terminou de ser escrita.
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Anexo 1

Programa do Curso de Cenografia da Universidade 17 de Novembro,  
Praga, Tchecoslováquia.

1º semestre (1963/2): Estudo do espaço cenográfico

Teoria e prática no Ateliê Central de Cenografia dos Teatros Nacionais:
 a) Trabalhos de plástica
 b) Exercícios de composição de planos
 c) Pesquisa de materiais – trabalhos em cartão, argila, ferro e madeira. Pesquisa realiza-
da nos diversos setores do Ateliê Central, acompanhando a feitura de objetos para a composi-
ção cenográfica.
 d) Ensaios técnicos de mutação e montagem (parte da manhã) nos teatros: iluminação 

– incidência sobre o cenário e criação de diversas atmosferas. Cenografia – mutações de cena e 
dinâmica.
 e) Assistência a espetáculos montados (à noite) em sistema de repertório: mutação 
diária de espetáculos de ópera, teatro dramático e balé.

2º semestre (1964/1): Estudo e realização de projetos de cenografia com tema definido, apli-
cando os exercícios anteriores.

 a) Planta-baixa e corte. Desenhos técnicos.
 b) Maquetes e projetos cenográficos:
  Le Baruffe Chiozotte”, de Goldoni
  Macbeth, de Shakespeare
  Les précieuses ridicules, de Molière
  La vida es sueño, de Calderón de La Barca
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3º semestre (1964/2): 
 a) Trabalho de atelier (parte da manhã). Desenhos técnicos.
 b) Maquetes e projetos cenográficos:
  La Celestina, de F. De Rojas
  Entremeses, de Cervantes
  Elektra, de Strauss (ópera)
  Acis und Galatea, de Haendel (ópera)

4º semestre (1965/1): 
 a) Trabalho de atelier. Desenhos técnicos.
 b) Maquetes e projetos cenográficos:
  A street car named Desire, de T. Williams
  The long voyage home, de O’Neill
 c) Ensaios técnicos: Teatro Nacional, Teatro Tyll e Teatro Smetana.
 d) Assistência a espetáculos.

5º semestre (1965/2): 
 a) Trabalho de atelier. Desenhos técnicos.
 b) Maquetes e projetos cenográficos:
  Revizor, de Gogol
  Vassa Geleznova, de Gorki
  As três irmãs, de Tchekov
  Tio Vânia, de Tchekov
 c) Ensaios técnicos: Teatro Nacional, Teatro Tyll e Teatro Smetana.
 d) Assistência a espetáculos noturnos.

6º semestre (1966/1): 
 a) Trabalho de atelier. Desenhos técnicos.
 b) Maquetes e projetos cenográficos:
  O jardim das cerejeiras, de Tchekov
  A tempestade, de Shakespeare
  Dança da morte, de Strindberg
  O avarento, de Molière

[anexo 1] Programa do curso de Cenograf ia  da Universidade 17 de Novembro, Praga, Tchecoslováquia
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Anexo 2

Currículo completo de Helio Eichbauer

Nome civil e artístico: Helio Eichbauer
Data e local de nascimento: 21 de outubro de 1941; Rio de Janeiro, Brasil
Cenógrafo, figurinista, diretor de arte, diretor cênico, artista plástico e professor 

universitário.
Formação especializada: Cenografia e arquitetura cênica em Praga, Tchecoeslováquia 

(atual República Tcheca) sendo aluno do renomado cenógrafo Josef Svoboda, diretor técnico da 
Ópera de Praga, junto à Universidade 17 de Novembro, realizando inúmeras viagens de estudo, 
freqüentando o Berliner Ensemble, Ópera de Berlim, entre outros estágios.

1963 a 1967: Bolsista do Governo Tcheco e do Governo Alemão. Completa seus estudos na 
França e na Itália.

Ao retornar ao Brasil, cenografou óperas, ballets, teatro de prosa e concertos de música 
popular brasileira, obtendo ao longo de 39 anos de atividade profissional inúmeros prêmios, re-
alizando diversas exposições e conferências no Brasil e no exterior.

Professor em universidades e escolas de arte, diretor de arte e cenógrafo em diversos fil-
mes brasileiros.

Entre 1966 e 2008, realizou mais de 160 trabalhos profissionais, obteve 28 prêmios nacio-
nais e internacionais, participou de 15 exposições, 11 conferências, foi professor em 7 instituições 
de ensino (artes plásticas e teatro).
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1966. Balé Les Forains. Música de Henri Sauget. 

Cenografia e figurinos: Helio Eichbauer.

Conservatório Nacional de Praga. 

1966. As Troianas, de Eurípides, versão J.-P. Sartre.

Direção: Paulo Afonso Grisolli; cenografia e figuri-

nos: Helio Eichbauer; música: Jirka. Teatro Glaucio 

Gill, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: Maria Fernanda, 

Alzira Cunha, Carmem Sílvia Murgel, Isolda Cresta, 

Diana Morel, Margot Baird, Germano Filho e Oscar 

Felipe.

1966. El No, de Virgilo Piñera. Direção: Vicente 

Revuelta; cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. 

Teatro Estudio. Havana, Cuba.

1966. Galileu, Galilei, de Bertolt Brecht. Direção: 

Vicente Revuelta; cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer. Teatro Estudio. Havana, Cuba. 

1967. O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. 

Direção: José Celso Martinez Corrêa; cenografia, fi-

gurinos e caracterização: Helio Eichbauer; música: 

Damiano Cozzela e Rogério Duprat; coreografia: 

Maria Esther Stockler. Teatro Oficina, São Paulo, 

SP (1967); Teatro João Caetano, Rio de Janeiro, RJ 

(1971). Elenco: Renato Borghi, Fernando Peixoto, 

Francisco Martins, Liana Duval, Dina Sfat, Edgard 

Gurgel Aranha, Dirce Migliaccio, Francisco Martins, 

Abrahão Farc, Otávio Augusto, Renato Dobal e 

Adolfo Santanna.

1967. Verão, de Roman Weingarten. Tradução: 

Jacqueline Laurence; direção: Martim Gonçalves; 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. Teatro 

Princesa Isabel, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: Sérgio 

Viotti, Helena Ignez, Heleno Prestes e Dorival 

Carper.

1968. Salomé, de Oscar Wilde. Tradução: João do 

Rio; direção e coreografia: Martim Gonçalves e 

Helio Eichbauer; adaptação: Martim Gonçalves; 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. MAM, 

Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: 

Helena Ignez, Paulo Gracindo, Yolanda Cardoso, 

Antero de Oliveira, Labanca, Milton Luiz, Jorge 

Botelho, Fernando Bezerra, Luiz Armando, Cláudio 

Gaya, Errol Bussade, Marco Nanini, Geyr Macedo 

Soares, Clóvis Botelho, Marta Sattamini e Lucia 

Milanez.

1968. Álbum de Família, de Nelson Rodrigues. 

Tradução para o espanhol: Alcindo Gameiro; 

direção: Martim Gonçalves; cenografia e figu-

rinos: Helio Eichbauer. Teatro Ateneo, Caracas, 

Venezuela. Elenco: Esteban Herrera, Gladys 

Cáceres, Francis Rueda, Nelly Garçon, Bertha 

Moncayo, Rafael Polanco, María Rey, Pedro J. 

Díaz, Aura Zulbarán, Eduardo Giovanazzi, Héctor 

Myerston, Mireya Hernández, Humberto Carlos, 

Oswaldo León e Carmen Garçon.

1968. ópera Virginia, de José Angel Monteiro (au-

tor romântico venezuelano do séc. XIX). Regência: 

Maestro Primo Casali; direção: Horacio Peterson; 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. Teatro 

Municipal de Caracas, Venezuela. 

1969. A Noite dos Assassinos, de Jose Triana. 

Tradução e direção: Martim Gonçalves; cenogra-

fia e figurinos: Helio Eichbauer; música: Aylton 

Escobar; adereços: Marie Louise Nery; cartazes: 

Maria Walderez e Sônia Nercessian; produção: 

Ivan de Albuquerque; eletricista chefe: Lucídio 

Soares. Teatro Ipanema, Rio de Janeiro, RJ. 

Elenco: Norma Bengell, Rubens Corr êa e Leyla 

Ribeiro.

1969. Antígona, de Sófocles. Tradução: Ferreira 

Gullar; direção: João das Neves; cenografia e figu-

rinos: Helio Eichbauer; música: Geny Marcondes.

Teatro Opinião, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: Isabel 

Ribeiro, Antonio Patiño, Renata Sorrah, Enio 

Gonçalves, José Wilker, Ivan Setta, Luis Armando, 

Beatriz Lira, Franco de Barros, Ângelo de Marcos, 

Paulo Taboada, Maria Lúcia Lima, Claudia de 

Castro, Sergio Mauro, Apolonio e Alexandre 

Lambert.

1969. A Celestina, de Fernando de Rojas. Tradução: 

Walmir Ayala; direção: Martim Gonçalves; ceno-

grafia e figurinos: Helio Eichbauer. Teatro Glaucio 

Gill, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: Luiz Carlos Kowacks, 
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Ivone Hoffman, Nilton Moraes, Eva Todor, 

Jacqueline Laurence, Alfredo Borba, Ivan Senna, 

Afonso Stuart, Lúcia Delor, Wilson Marcos, Dayse 

de Lourenço e Susy Arruda.

1970. O Balcão, de Jean Genet. Tradução: 

Jacqueline Castro e Martim Gonçalves; direção: 

Martim Gonçalves; cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer; música: Aylton Escobar; adereços: 

Marie Louise Nery. Teatro João Caetano, Rio de 

Janeiro, RJ. Elenco: Aurea Bastos, Antonio Patiño, 

Maria Fernanda, Renato Coutinho, Maria Moniz, 

Jorge Cherques, Labanca, Maria Pompeu, Myrian 

Persia, Oswaldo Loureiro, Carlos Vereza, Djenane 

Machado, Erico Vidal, Nelson Caruso, Jorge 

Candido e Ednei Giovenazzi.

1971. Senhorita Julia, de A. Strindberg. Direção: 

Martim Gonçalves; cenografia: Helio Eichbauer; 

figurinos: Martim Gonçalves e Guilherme 

Guimarães. Teatro das Artes (Faculdade da 

Cidade), Rio de Janeiro, RJ. Elenco: Maria Fernanda, 

Leonardo Villar e Beatriz Lyra.

1971. O China, de Murray Schisgall. Direção: 

Martim Gonçalves; cenografia: Helio Eichbauer.

Teatro das Artes (Faculdade da Cidade), Rio de 

Janeiro, RJ. 

1971. Vivendo em cima da árvore, de Peter Ustinov.  

Direção: Ziembinski; cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer. Teatro Nacional de Comédia, Rio de 

Janeiro, RJ.

1971. Dom Casmurro, de Machado de Assis / 

Cavalcanti Borges. Direção: Ziembinski; cenogra-

fia: Helio Eichbauer. Teatro Nacional de Comédia e 

Teatro Glaucio Gill, Rio de Janeiro, RJ.

1972. A semana - Esses intrépidos rapazes e sua 

maravilhosa semana de Arte Moderna, de Carlos 

de Queiroz Telles. Direção: Fernando Peixoto; ce-

nografia e figurinos: Helio Eichbauer. Teatro São 

Pedro, São Paulo, SP.

1972. ópera I Pagliacci, de Ruggiero Leoncavallo.

Regência: Maestro Diogo Pacheco; direção: Celso 

Nunes; coreografia: Johnny Franklin; cenografia e 

figurinos: Helio Eichbauer. Theatro Municipal de 

São Paulo, SP. 

1972. ópera Il Segreto di Suzanna, de Wolf-Ferrari. 

Regência: Maestro Diogo Pacheco; direção: Celso 

Nunes; cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. 

Theatro Municipal de São Paulo, SP. 

1972. ópera Il Matrimonio Segreto, de Domenico 

Cimarosa. Regência: Maestro Roberto 

Schnorremberg; direção: Celso Nunes; cenografia 

e figurinos: Helio Eichbauer. Theatro Municipal de 

São Paulo, SP.

1972. A Viagem (Os Lusíadas), de Luís de Camões.

Adaptação: Carlos de Queiroz Telles; direção: 

Celso Nunes; cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer; coreografia: Marilena Ansaldi; ilu-

minação: Milton Lopes; trilha sonora: Paulo 

Herculano; produção: Ruth Escobar. Teatro Ruth 

Escobar, São Paulo, SP. Elenco: Abel Bravo, Acácio 

Vallim, Alberto Baruque, Aldo Bueno, Antônio 

Carlos Pedro, Antônio Francisco, Antônio Pompeu, 

Augusto Rocha, Ausristela Leão, Carlos Alberto, 

Carlos Fisher, Carlos Roberto dos Santos, Cláudio 

Campana, Dagoberto Rosa, Douglas Franco, Edson 

Qualio, Elzithon dos Santos, Esmeralda Souza, 

Francisco Edilson, Glória Nascimento, Ilda Marçal, 

Ivan Leyraud, Jane Baruque, João Luiz de Oliveira, 

José Carlos Campos, José Carlos Motta, José 

Geraldo Barros, Julio Callado, Loriberto Rosa, Luiz 

Janô, Luiz Serra, Maluá, Marcelino Buru, Marcelo 

Alvi, Marcelo Galvi, Maria Aparecida de Jesus, 

Maria Dirce Pinho, Mariza Policastro, Neusa Rocha, 

Olga Exxias, Olga Maria Andrade, Paulo Azevedo, 

Raquel Monteiro, Raul Santos, Ricci Martinelli, 

Roberto Francisco, Rosa Delmonte, Rossento 

Martins, Sergio Luiz, Sônia Grossi, Tim Urbinatti, 

Vagner Cavalcanti, Valdir Alves, Valter Santos, 

Vicente de Luca.

1972. Frei Caneca, de Carlos de Queiroz Telles. 

Direção: Fernando Peixoto; cenografia e figurinos: 

Helio Eichbauer. Teatro São Pedro, São Paulo, SP.
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1973. Hoje é dia de Rock, de José Vicente. Direção: 

Emílio di Biasi; cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer; direção musical: Paulo Herculano; pro-

dução: Raul Cortez. Teatro 13 de Maio, São Paulo, 

SP. Elenco: Célia Helena e Raul Cortez.

1973. Raimunda, Raimunda, de Francisco Pereira 

da Silva. Direção: Paulo Afonso Grisolli; cenografia 

e figurinos: Helio Eichbauer. Teatro Glaucio Gill, 

Rio de Janeiro, RJ.

1973. Ensaio Selvagem, de José Vicente. Direção: 

José Vicente e Helio Eichbauer; ambientação e 

figurinos: Helio Eichbauer. Café Concerto, São 

Paulo, SP.

1973. Calabar, de Chico Buarque de Holanda e 

Rui Guerra. (espetáculo interditado pela Censura 

Federal) Direção: Fernando Peixoto; cenografia: 

Helio Eichbauer. Teatro João Caetano, Rio de 

Janeiro, RJ

1974. show Tempo e Contratempo, de Chico 

Buarque de Holanda. Direção: Rui Guerra; ceno-

grafia: Helio Eichbauer. Teatro Casa Grande, Rio de 

Janeiro, RJ. 

1974. O Colecionador, de J. Fowles / D. Parker. 

Direção: Fernando Torres; cenografia: Helio 

Eichbauer. Teatro Maison de France, Rio de Janeiro. 

1974. A Torre em Concurso, de Joaquim Manuel de 

Macedo. Direção: Fernando Peixoto; cenografia: 

Helio Eichbauer; figurinos: Rosa Magalhães; core-

ografia: Zdenek Hampl; direção musical: Sidney 

Miller. Teatro Glaucio Gill, Rio de Janeiro, RJ. 

Elenco: Ankito, Antonio Ganzarolli, Waldir Maia, 

Roberto Azevedo, André Valli, Antonio Miranda, 

Valter Santos, Perfeito Fortuna, José Roberto 

Mendes, Isolda Cresta, Regina Linhares, Betty 

Erthal, Octávio Cesar, Rute Mezeck, Anselmo Di 

Vasconcellos, Ivone Gomes, Nina Pádua, Angela 

Castro, Sonia Paula, Augusto Sansão, Darvin 

Convê, Albee Amós, Hugo Braga, Villiam Anibal, 

Nery, Antonio Pompeo e Paulão.

1974. Um homem é um homem, de Bertolt Brecht. 

Direção: João das Neves; espaço cênico e figuri-

nos: Helio Eichbauer. Teatro do Instituto Goethe, 

Salvador, BA.

1974. Ensaio Selvagem, de José Vicente. Direção: 

Rubens Corrêa, cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer; musica: Cecília Conde; expressão 

corporal: Tereza de Aquino. Teatro Ipanema, Rio 

de Janeiro, RJ. Elenco: José Wilker, Nildo Parente, 

Renato Coutinho e Eduardo Machado.

1975. Titus Andronicus, de William Shakespeare. 

Direção: Luiz Antônio Martinez Corrêa; cenografia 

e figurinos: Helio Eichbauer. Teatro Ipanema, Rio 

de Janeiro, RJ.

1975. musical Rock Horror Show, de Richard O’Brien.  

Direção: Rubens Correa; cenografia e figurinos: 

Helio Eichbauer. Teatro da Praia, Rio de Janeiro, RJ. 

1975. A Mandrágora, de Maquiavel. Tradução: 

Mário da Silva; direção: Paulo José; cenografia 

e figurinos: Helio Eichbauer; música: Lafayette 

Galvão e John Neschling; projeto gráfico: Amador 

de Carvalho Perez. Teatro Casa Grande, Rio de 

Janeiro, RJ. Elenco: Paulo José, Dina Sfat, Ney 

Latorraca, Alciro Cunha, Lafayette Galvão, Thelma 

Reston, Tony Ferreira, Victor Larica e Beatriz 

Bedran.

1977. Mortos sem sepultura, de Jean-Paul Sartre. 

Direção: Fernando Peixoto; cenografia: Helio 

Eichbauer. Teatro Maria Della Costa, São Paulo, SP.

1977. Se chovesse, vocês estragavam todos, de 

Tânia Pacheco e Clóvis Levy. 

Direção: Clóvis Levy; cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer. Teatro Nacional de Comédia (Teatro 

Glauce Rocha), Rio de Janeiro, RJ. 

1977. Os emigrados, de Mrozek. Direção: Ipojuca 

Pontes; cenografia e figurinos: Helio Eichbauer.

Teatro Municipal de Niterói, RJ; Teatro Gláucio Gill, 

Rio de Janeiro, RJ.

1977. Os Veranistas, de M. Gorki. Direção: Sérgio 

Britto; cenografia: Helio Eichbauer. Teatro dos 

Quatro (inauguração), Rio de Janeiro, RJ.
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1978. espetáculo de dança Coringa conta um conto. 

Coreografia: Graciela Figueroa; espaço cênico: 

Helio Eichbauer. Museu de Arte Moderna, Rio de 

Janeiro, RJ. 

1978. balé-pantomima O Mandarim, música de 

Bela Bartok, novela de Eça de Queiroz. Direção, 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. Grupo 

Construção Teatral de Dança. Teatro Municipal de 

Niterói, RJ; Teatro Cacilda Becker, Rio de Janeiro, RJ.

1980. musical Calabar, de Chico Buarque de 

Holanda e Ruy Guerra. Direção: Fernando Peixoto; 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. Teatro São 

Pedro, São Paulo, SP. 

1980. Platonov, de Tchekov.  Tradução: Ronald 

Fucs; direção: Maria Clara Machado; cenografia: 

Helio Eichbauer; figurinos: Kalma Murtinho; mú-

sica: Ronald Fucs; preparação corporal: Regina 

Miranda; iluminação: Claudio Neves. Teatro O 

Tablado, Rio de Janeiro, RJ.  Elenco: Vicentina 

Novelli, Octavio Moraes, Bia Nunes, Bernardo 

Jablonski, Maria Clara Mourthé, Ricardo Kosovski, 

Juarez Assumpção, Fernando Berditchevsky, 

Toninho Lopes, Raul Penido, Ovidio Abreu, Silvia 

Nunes, Carlos Wilson, Eduardo Bruno, Maria Lucia 

Veiga, Janser Barreto, Pedro Pimentel, André 

Nunes,Andréa Veiga, Ernesto Piccolo, Eliane 

Cotrim, Silvia Fucs, Regina Lopes e Wilson Spinola.

1980. Longa jornada noite adentro, de Eugene 

O’Neill. Direção: Roberto Vignati; cenografia: 

Helio Eichbauer. Teatro Copacabana, Rio de Janeiro. 

1981. O Percevejo (Klop), de W. Maiakovski. 

Adaptação: Luís Antonio Corrêa, Guel Arraes, Ney 

Costa Santos, Dedé Veloso, Fernando Horcades, 

João Carlos Motta e Maurício Arraes; direção: 

Luís Antonio Martinez Corrêa; cenografia, fi-

gurinos e iluminação: Helio Eichbauer; música: 

Caetano Veloso; realização cinematográfica: Guel 

Arraes e Ney Costa Santos; coreografia: Nelly 

Laport e Graciela Figueiroa; produção: Edgard 

Gurgel Aranha. Teatro Dulcina, Rio de Janeiro, RJ 

(1981); Teatro SESC Pompéia, São Paulo, SP (1983). 

Representa o Brasil no Festival Internacional de 

Teatro Universitário em Caen, Lyon, França, e tem-

porada no Palais de Glace, Paris, 1983. Elenco: Cacá 

Rosset, Maria Alice Vergueiro, Dedé Veloso, Luís 

Antonio Corrêa, Flávio Cardoso, Michele Matalon, 

José Maria de Carvalho, Marcelo Rangoni, Gisele 

Schwartz, Yeda Hansen, Gilberto Caetano e Carlos 

Augusto Carvalho.

1982. A Tempestade, de William Shakespeare. 

Tradução: Geraldo Carneiro; direção: Paulo Reis; 

cenografia: Helio Eichbauer; coreografia: Michel 

Robim; figurinos: Diana Eichbauer; iluminação: 

Ivan Marques; trilha sonora: Grupo Americanto e 

Vânia Dantas Leite. Grupo Pessoal do Despertar. 

Teatro Guaíra, Curitiba, PR; Parque Lage, Rio de 

Janeiro, RJ. Elenco: Antonio De Bonis, Ariel Coelho, 

Daniel Dantas, Eduardo Lago, Fábio Junqueira, 

Ivan Alves, Jackson Leal, Janser Barreto, Maria 

Padilha, Miguel Falabella, Paulo Reis, Rômulo 

Marinho Jr., Vitor Haim.

1982. Mário de Andrade – Hino da Fonte da Vida, 

espetáculo sobre poesia de Mário de Andrade, de 

canções populares por ele recolhidas e Semana 

de Arte Moderna de 1922. Direção: Luiz Antonio 

Martinez Corrêa; cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer. Sala Funarte (Sydney Miller), Rio de 

Janeiro, RJ.

1983. Desgraças de uma criança, de Martins Pena. 

Direção: Luiz Antônio Martinez Corrêa; cenogra-

fia e figurinos: Helio Eichbauer. Teatro Cândido 

Mendes, Rio de Janeiro, RJ. 

1984. ópera O Navio Fantasma, de Richard Wagner.  

Regência: Isaac Karabtchevsky; direção: Fernando 

Peixoto; cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. 

Theatro Municipal de São Paulo, SP. 

1984. ópera-balé Orfeo, de C. W. Gluck. Regência: 

Romano Gandolfi; direção: Fernando Bicudo; 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, RJ. 

1985. Grande e pequeno, de Botho Strauss.  

Tradução: Millôr Fernandes; direção: Celso Nunes; 
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cenografia: Helio Eichbauer; figurinos: Diana 

Eichbauer; iluminação: Aurélio de Simoni; direção 

musical: Pietro Maranca. Teatro Nelson Rodrigues 

(BNH), Rio de Janeiro, RJ; São Paulo, SP. Elenco: 

Renata Sorrah, Paulo Villaça, Selma Egrei, José 

de Abreu, Ada Chaseliov, Abrahão Farc, Catalina 

Bonaki, Joyce de Oliveira, Roberto Lopes e Telmo 

Faria.

1985. musical O corsário de Rei, de Chico Buarque, 

Edu Lobo e Augusto Boal. Direção: Augusto Boal 

; cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. Teatro 

João Caetano, Rio de Janeiro, RJ. 

1986. Fedra, de Jean Racine. Tradução: Millôr 

Fernandes; direção, trilha sonora e iluminação: 

Augusto Boal; cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer. Teatro Opinião, Rio de Janeiro, RJ; 

Teatro Cultura Artística, São Paulo, SP.  Elenco: 

Fernando Torres, Edson Celulari, Wanda Kosmo, 

Fernanda Montenegro, Joyce de Oliveira, Cássia 

Kiss, Betty Erthal e Jonas Mello.

1986. musical Pequeno Mahagony, de Bertolt 

Brecht e Kurt Weill. Direção: Luiz Antônio 

Martinez Corrêa; cenografia: Helio Eichbauer. 

Teatro Gláucio Gill, Rio de Janeiro, RJ. 

1986. Das Publikum (El Publico), de Frederico 

Garcia Lorca. Direção: Augusto Boal; cenografia e 

figurinos: Helio Eichbauer. Teatro de Wuppertal, 

Alemanha. 

1986. ópera Porgy and Bess, de George Gershwin. 

Libreto: DuBose Heyward; letras: DuBose 

Heyward e Ira Gershwin; regência: Maestro 

Warren George Wilson; direção: Felicia 

Wheathers; coreografia: Hope Clark; cenografia: 

Helio Eichbauer; figurinos: Diana Eichbauer; ilumi-

nação: William Grant III. Ebony Opera New York; 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, RJ. 

1987. Senhor Puntilla e seu criado Matti, de Bertolt 

Brecht. Direção: Paulo Reis; cenografia: Helio 

Eichbauer. Circo Delírio, Rio de Janeiro, RJ. 

1987. Alta Vigilância, de Jean Genet. Tradução: 

Jean Marie Remy e Demétrio Bezerra; direção, 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer; música: 

Caetano Veloso; iluminação: Ivan Marques. Teatro 

de Bolso, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: Antônio Breves, 

João Signoreli, Paulo Nigri e Roberto Bataglin.

1987. ballet/oratório O descobrimento do Brasil, de 

Heitor Villa-Lobos. Coreografia: Tatiana Leskova; 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, RJ. 

1988. Três peças brasileiras: ?, de Millôr Fernandes, 

Deu ladrão, de Herbert Daniel e A três quarteirões 

daqui, de C. Armando Escobar. Direção: Maurice 

Vanneau e Walmor Chagas; cenografia: Helio 

Eichbauer. Teatro Ziembinski (inauguração), Rio de 

Janeiro, RJ. 

1989. show O Estrangeiro, de Caetano Veloso. 

Teatro Olimpia, São Paulo, SP; Canecão, Rio de 

Janeiro, RJ; turnê Brasil; turnê mundial. 

1990. show Caetano Acústico, de Caetano Veloso. 

Canecão, Rio de Janeiro, RJ; turnê Brasil. 

1990. O mistério do amor (vida de Cristo), de 

Cyro Barcellos e Camila Amado. Direção: Camila 

Amado; cenografia: Helio Eichbauer. Teatro João 

Caetano, Rio de Janeiro, RJ. 

1990. Escola de Bufões, de Michel de Ghelderode. 

Tradução: André Praça Telles; dramaturgia: Beti 

Rabetti; direção: Moacyr Góes; cenografia: Helio 

Eichbauer; figurinos e adereços: Samuel Abrantes; 

iluminação: Aurélio de Simoni; direção musical: 

Mário Vaz de Mello; preparação corporal: Deborah 

Colker. Espaço III, Teatro Villa-Lobos, Rio de Janeiro, 

RJ. Elenco: Leon Góes, Floriano Peixoto, Antonella 

Batista, Bel Kutner, Christiana Kalache, Cláudia 

Lira, Margot Carone, Maurício Marques, Paula 

Newlands, Paulo Vespúcio e Sergio Maciel.

1990. Baton e paraquedas, de W. Mastrosimoni. 

Direção: Paulo Reis; cenografia: Helio Eichbauer. 

Juiz de Fora, MG.

1990. Bukowski – Bicho solto no mundo, de Ticiana 

Studart. Direção: Ticiana Studart; cenografia: 
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Helio Eichbauer. Teatro Nelson Rodrigues, Rio de 

Janeiro, RJ.

1990. A balada de Zerline, de H. Broch. Direção: 

Rubens Correa; cenografia: Helio Eichbauer. Teatro 

I – Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro.

1991. La Ronde, de Arthur Schnitzler. Tradução: 

Antonio De Bonis e Paulo Andrade Lemos; drama-

turgia: Walderez Cardoso Gomes; direção: Ulysses 

Cruz; cenografia Helio Eichbauer; figurinos Pedro 

Sayad, Flávia Leão e Patrícia Nunes; iluminaçã: 

Domingos Quintiliano; direção de movimento: 

Deborah Colker. Teatro I – Centro Cultural Banco 

do Brasil (CCBB), Rio de Janeiro, RJ; Teatro Dulcina, 

Brasília, DF; Teatro SESC Anchieta, São Paulo, SP. 

Elenco: Marcos Winter, Chistiana Guinle, Edgard 

Amorim, Licia Manzo, Maria Padilha, Rodrigo 

Santiago, Selma Egrei, Antonio De Bonis e Renato 

Alves.

1991. Os gigantes da montanha, de Luigi Pirandello.  

Direção: Moacyr Góes; espaço cênico/arquitetura 

cênica: Helio Eichbauer. Espaço III – Teatro Villa-

Lobos, Rio de Janeiro, RJ. 

1991. Antígona, de Sófocles. Direção: Moacyr Góes; 

cenografia: Helio Eichbauer. Teatro Bamerindus, 

Curitiba, PN; Teatro Nelson Rodrigues, Rio de 

Janeiro, RJ. 

1991. Senhorita Júlia, de A. Strindberg. Direção: 

William Pereira; cenografia: Helio Eichbauer. 

Teatro Sala São Luiz, São Paulo, SP. Elenco: Andréa 

Beltrão, José Mayer.

1991. Notícias silenciosas, de Hamiltom Vaz Pereira.  

Direção: Hamiltom Vaz Pereira; cenografia: Helio 

Eichbauer. Teatro Laura Alvim, Rio de Janeiro, RJ; 

Teatro João Caetano, São Paulo, SP. 

1991. O belo indiferente, de Jean Cocteau. Direção: 

Sílvio Dufraier; cenografia: Helio Eichbauer. Teatro 

Nelson Rodrigues, Rio de Janeiro, RJ. 

1992. ópera Don Giovanni, de W. A. Mozart. 

Regência: Alessandro Sangiorgi / David Machado 

(SP); direção: Bia Lessa; cenografia: Helio 

Eichbauer; figurinos: Mari Stockles; adereços: 

Fernando Mello da Costa; iluminação: Paulo 

Pederneiras. Teatro José de Alencar, Fortaleza, CE; 

Theatro Municipal de São Paulo, SP.

1992. Macbeth, de William Shakespeare. Direção: 

Ulysses Cruz; cenografia: Helio Eichbauer. Teatro 

Municipal de Campinas, SP; turnê Brasil (1993). 

1992. balé Carmina Burana, de Carl Orff.  

Coreografia: Rodrigo Moreira; cenografia: Helio 

Eichbauer. Cia. de Ballet Cidade de Niterói. Teatro 

Municipal de Niterói, RJ. 

1992. Tróia (As Troianas), de Eurípides. Direção: 

Eduardo Woitzik; cenografia: Helio Eichbauer. 

Teatro I – Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de 

Janeiro, RJ. 

1992. El Señor Presidente, de Miguel Angel Asturias.  

Direção: Ulysses Cruz; adaptação: Hugo Carrillo; 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer; direção 

musical: Theo Werneck e Edson X; iluminação: 

Domingos Quintiliano. Excursão Alemanha e 

Espanha. Elenco: Adão Filho, Alexandre Borges, 

Charles Lopes, Cyda Moreno, Eliana Cesar Couto, 

Fernanda Guerra, Key Sawao, Leal Bagnolini, 

Marcelo Decaria, Romis Ferreira, Beto Birger, 

Edson X, Theo Werneck e Binho Effer (Grupo Boi 

Voador).

1992. musical Custódio Mesquita – Nada além 

de uma ilusão, de Fátima Valença. Direção: Luiz 

Arthur Nunes; cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer. Teatro II – Centro Cultural Banco do 

Brasil, Rio de Janeiro, RJ. 

1993. show Tropicália II, de Gilberto Gil e Caetano 

Veloso. Sambódromo do Rio de Janeiro, RJ; São 

Paulo; Bahia (1994). 

1993. Viagem a Forli, de Mauro Rasi. Direção: 

Mauro Rasi; cenografia: Helio Eichbauer. Teatro 

Copacabana (Hotel Copacabana Palace), Rio de 

Janeiro, RJ. 

1993. ópera Tosca, de G. Pucinni. Regência: Silvio 

Barbato; direção: Fernando Bicudo; cenografia: 
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Helio Eichbauer. Teatro Arthur Azevedo, São Luiz, 

MA (estréia do teatro após restauração).

1993. O Congresso das Lavadeiras, Turandot, de 

Bertolt Brecht. Direção: Aderbal Freire-Filho; ceno-

grafia: Helio Eichbauer. Teatro Glaucio Gill, Rio de 

Janeiro, RJ.

1993. Medeamaterial, de Reiner Müller. Direção: 

Marcio Meirelles; cenografia: Helio Eichbauer. 

Teatro Castro Alves, Salvador, BA; Teatro Sergio 

Cardoso, São Paulo, SP; Teatro Carlos Gomes, Rio 

de Janeiro, RJ. Grupo de Teatro e Dança Olodum. 

1993. O inferno são os outros (Huis-clos), de J. P. 

Sartre. Direção: A. Abujamra; cenografia e figuri-

nos: Helio Eichbauer. Teatro Gloria, Rio de Janeiro.

1993. Desejo, de E. O’Neill. Direção: Ulysses Cruz; 

cenografia: Helio Eichbauer. Teatro São Pedro, 

Porto Alegre, RS; Teatro Copacabana, Rio de 

Janeiro, RJ.

1993. Tamanduá Sam, de Hamilton Vaz Pereira. 

Direção: Hamilton Vaz Pereira. Direção de arte: 

Helio Eichbauer. Criação coletiva de artistas plásti-

cos de Brasília. Teatro Martins Penna, Brasília, DF.

1993. Yerma, de Garcia Lorca. Direção: Eduardo 

Woitzik; cenografia: Helio Eichbauer. Teatro I 

– Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, RJ. 

1994. show Circuladô, de Caetano Veloso. Palace 

(Teatro de Música), São Paulo, SP; Canecão, Rio de 

Janeiro, RJ; turnês Brasil, América do Sul e Europa.

1994. Anjo Negro, de Nelson Rodrigues. Direção: 

Ulysses Cruz; cenografia: Helio Eichbauer; figu-

rinos: Samuel Abrantes; iluminação: Maneco 

Quinderé; música: Lívio Tragtenberg; direção 

de movimento: Deborah Colker. Teatro Nelson 

Rodrigues, Rio de Janeiro, RJ; Teatro Sérgio 

Cardoso, São Paulo, SP. Elenco: Christiana Guinle, 

Antônio Pompeo, Wellington Carvalho, William 

Moreira, Ida Gomes, Marcos Winter, Bel Kutner, 

Helena Ignez, Ruth de Souza, Léa Garcia, Jacyra 

Silva, Maria Gladys, Erivaldo Casan e Paulo Sérgio 

Lima.

1994. Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. 

Direção: Aderbal Freire-Filho; cenografia: Helio 

Eichbauer; figurinos: Biza Viana; adereços: 

Flávio Solano; direção musical: Tato Taborda; 

iluminação: Jorginho de Carvalho. Teatro Carlos 

Gomes, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: Roberto Bonfim, 

Eleonora Fabião, Gisele Fróes, Cândido Damn, 

Carmem Frenzel, Chico Diaz, Ana Barroso, André 

Mattos, Marcus Miranda, Isa Vianna, Marcos 

Acher, Maurício Grecco, Monica Biel, Paula Feitosa, 

Rachel Iantas e Vanessa Ballalai.

1994. Ham-let, de William Shakespeare. Tradução: 

José Celso Martinez Corrêa, Marcelo Drummond 

e Nelson de Sá; direção: José Celso Martinez 

Corrêa; cenografia e figurinos: Helio Eichbauer; 

iluminação: Cibele Forjaz; trilha sonora: Péricles 

Cavalcanti. Teatro SESC Pompéia e Teatro Oficina, 

São Paulo, SP; Escola de Artes Visuais, Parque Lage, 

Rio de Janeiro, RJ. Elenco: Adão Filho, Alexandre 

Borges, Amaziles Almeida, Christiane Torloni, 

Cristiane Esteves, Denise Assumção, Dionísio Neto, 

Fernando Lee, José Celso Martinez Corrêa, Júlia 

Lemmertz, Leila Garcia, Leona Cavalli, Leonardo 

Alkimim, Marcelo Drummond, Paschoal da 

Conceição, Ulysses Ferraz.

1994. ópera La Bohème, de G. Puccini. Regência: 

Oswaldo Collarusso; direção: Marcello Marchioro; 

cenografia: Helio Eichbauer. Teatro Guaira, 

Curitiba, PN. 

1995. Péricles, de William Shakespeare. Adaptação: 

Fernando Villas-Boas; direção: Ulysses Cruz; 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer; pintura 

de arte e adereços: Luís Rossi, Charles Roodi e 

Fábio Brando; concepção musical: John Boudler; 

direção musical: Fernando Rocha; direção de 

movimento e artes marciais: Ricardo Rizzo; ilu-

minação: Domingos Quintiliano. Teatro do SESI, 

São Paulo, SP; Teatro João Caetano, Rio de Janeiro, 

RJ (1996); Teatro Nacional São João/Seiva Trupe, 

Porto, Portugal, 1995. Elenco: Alberto Magassela, 

António Pedro, António Reis, Filipa Pinheiro, Gil 

Santos, Gonçalo Pimentel, Isa Santos, Jorge 
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Loureiro, Jorge Vasques, Josefina Massango, 

Júlio Cardoso, Júnior Sampaio, Leonardo Brício, 

Mário Lourenço, Mário Spencer, Nuno Campos, 

Patrícia Afonso, Raquel Silva, Ricardo Simões, Rute 

Miranda, Teresa Roby e Drummung - grupo de 

percussão.

1995. balé Sagração, música de I. Stravinsky.  

Coreografia: Rodrigo Moreira; cenografia e figuri-

nos: Helio Eichbauer. Teatro Nelson Rodrigues, Rio 

de Janeiro, RJ. 

1995. espetáculo de dança Mar dito mar. Grupo 

República da Dança; cenografia: Helio Eichbauer. 

Theatro Municipal de São Paulo, São Paulo, SP. 

1995. Noite Feliz, de Flávio Marinho. Direção: Flávio 

Marinho; cenografia: Helio Eichbauer. Teatro Clara 

Nunes, Rio de Janeiro, RJ. 

1995. show Cor de rosa e carvão, de Marisa Monte. 

Teatro Hotel Quitandinha, Petrópolis, RJ; Canecão, 

Rio de Janeiro, RJ; turnê Brasil.

1995. show Fábrica do Poema, de Adriana 

Calcanhoto. Estréia: Minas Center, Belo Horizonte, 

MG; turnê Brasil.

1995. show Mina d’água do meu canto, de 

Gal Costa. Direção, cenários e figurinos: Helio 

Eichbauer. Teatro Castro Alves, Salvador, BA; turnê 

Brasil.

1995. show Fina Estampa, de Caetano Veloso. 

Estréia: Sala Tom Brasil, São Paulo, SP; turnê Brasil, 

América do Sul e Europa.

1996. show de Adriana Calcanhoto. Teatro Rival, 

Rio de Janeiro, RJ.

1996. O mercador de Veneza, de William 

Shakespeare. Tradução: Bárbara Heliodora; dra-

maturgia: Paul Heritage; direção: Amir Haddad; 

cenografia e figurinos: Helio Eichbauer; ilumina-

ção: Ivan Marques; direção musical: Tato Taborda; 

preparação corporal: Rossella Terranova. Teatro 

I – Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, 

RJ; turnê Brasil. Elenco: Ivo Fernandes, Maurício 

Gonçalves, Ilya São Paulo, Henri Pagnoncelli, Tuca 

Andrada, Cândido Damm, Paulo Cruz, André Stock, 

Pedro Paulo Rangel, Marcos Breda, Maria Padilha, 

Angela Rebello e Deborah Evelyn.

1996. O jovem Törless, de Robert Musil. Direção: 

Yvonne Hoffman; adaptação: Antônio Monteiro e 

Bruno Lara Resende; cenografia: Helio Eichbauer; 

figurinos: Charles Möeller; iluminação: Paulo César 

Medeiros; direção de movimento: Regina Miranda. 

Teatro II – Centro Cultural Banco do Brasil, Rio 

de Janeiro, RJ. Elenco: Michel Bercovitch, Flávio 

Antônio, Daniel Herz, Emilia Rey, Bruno Padilha, 

Marcelo Serrado, Rafael Salgado, Ângelo Paes 

Leme, Oberdan Junior, Sálvio do Prado, Henrique 

Neves, Renato Reston, Dado Amaral, Renato Rocha, 

Éber Torres e Álvaro Diniz.

1996. Xirê, criação coletiva do Bando de Teatro 

Olodum. Direção: Marcio Meirelles; cenografia: 

Helio Eichbauer. Carlton Dance. Theatro Municipal 

do Rio de Janeiro, RJ; Teatro Sérgio Cardoso, São 

Paulo, SP.

1996. Rei Lear, de William Shakespeare. Direção: 

Ulysses Cruz; cenografia e figurinos: Helio 

Eichbauer. Teatro do Bom Jesus, Curitiba, PN; tur-

nê Brasil. 

1996. Ubu Rei, de Alfred Jarry. Direção: André Luis 

Cherubini; cenografia: Helio Eichbauer. Grupo 

Sobrevento Atores e Bonecos. Teatro Sergio Porto, 

Rio de Janeiro, RJ.

1997. Noite de Reis, de William Shakespeare. 

Tradução: Jorge Wanderley; dramaturgia: Paul 

Heritage; direção: Amir Haddad; cenografia: Helio 

Eichbauer; figurinos: Biza Vianna; iluminação: 

Aurélio De Simoni; direção musical: Tim Rescala; 

preparação corporal: Rossella Terranova. Teatro 

I – Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, 

RJ. Elenco: Cláudia Abreu, Renata Sorrah, Daniel 

Dantas, Pedro Cardoso, Tonico Pereira, André 

Gonçalves, Malu Valle, Claudio Mendes, Ivo 

Fernandes, Erico de Freitas, Felipe Rocha, Marcelo 

Vianna, Bernardo Guerreiro, João Grilo e Sandro 

Valério
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1997. ópera Orfeo, de C. W. Gluck. Regência: Silvio 

Barbato; direção: Fernando Bicudo; cenografia e 

figurinos: Helio Eichbauer. Teatro Arthur Azevedo, 

São Luiz, MA. 

1997. Gata em teto de zinco quente, de Tennessee 

Williams. Tradução: Marcos Ribas de Faria; dire-

ção: Moacyr Góes; cenografia: Helio Eichbauer; 

figurinos: Kalma Murtinho; iluminação: Maneco 

Quinderé. Teatro Arthur Azevedo, São Luiz, MA; 

Teatro Villa-Lobos, Rio de Janeiro, RJ.

Elenco: Vera Fischer, Floriano Peixoto, Ivone 

Hoffman, Ítalo Rossi, Guida Viana, Mário Borges, 

Beth Erthal e Marcos Matheus.

1998. três peças norte-americanas: Um caso de 

vida e morte, de D. Mamet, Elaine May e Woody 

Allen. Direção: Flávio Marinho / Gilberto Gavronski 

/ Marcos Alvisi; cenografia: Helio Eichbauer.

Teatro dos Quatro, Rio de Janeiro.

1998. musical Somos irmãs, de Sandra Louzada (so-

bre as cantoras de rádio Linda e Dircinha Batista) 

Direção: Cininha de Paula e Ney Matogrosso; 

cenografia: Helio Eichbauer; coreografia: Renato 

Vieira; direção musical: Leandro Braga; figurino: 

Cláudio Tovar; iluminação: Enôr Fonseca e Ney 

Matogrosso. Teatro I – Centro Cultural Banco do 

Brasil, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: Cecília Rondinelli, 

Cláudia Lira, Cláudia Netto, Garcia Junior, Isabella 

Bicalho, Marcos Fraga, Nicette Bruno, Paulo 

Manssoni, Renato Rabelo, Rosane Goffmann e 

Suely Franco. 

1998. balé Les Présages, música de P. I. Tchaikovski. 

Coreografia: Léonide Massine e Tatiana Leskova; 

cenografia: Helio Eichbauer. Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro, RJ.

1998. musical O canto da sereia, de Felipe Zau e 

Felipe Mukenga. Direção: Haroldo Costa e Mary 

Marinho; cenografia e figurinos: Helio Eichbauer. 

Luanda, Angola e Expo 98 Lisboa, Portugal. 

1998. As três irmãs, de A. Tchekov. Tradução: Edla 

Van Steen; direção: Enrique Diaz; cenografia: 

Helio Eichbauer; figurinos: Marcelo Olinto; ilu-

minação: Maneco Quinderé; produção: Maria 

Padilha e Eduardo Barata. Teatro do Leblon, Sala 

Marília Pêra, Rio de Janeiro, RJ; Teatro da UFF 

(Universidade Federal Fluminense), Niterói, RJ; 

turnê Brasil. Elenco: André Barros, Antonio Pedro, 

Celso Frateschi, Cláudia Abreu, Débora Duboc, 

Fernando Eiras, Julia Lemmertz, Luciano Chirolli, 

Maria Padilha, Paulo Trajano e Yolanda Cardoso.

1998. show Livro Vivo, de Caetano Veloso. Palace, 

São Paulo, SP; Canecão, Rio de Janeiro, RJ; turnê 

América do Sul, Brasil e América do Norte.

1998. show Tributo a Tom Jobim, do Quarteto 

Morelembaum. Teatro Alpha Real, São Paulo, SP.

1998. show Mar Ritmo, de Adriana Calcanhoto. 

Palace, São Paulo, SP; turnê Brasil.

1999. show Público, de Adriana Calcanhoto. Teatro 

Barra Garden, Rio de Janeiro, RJ; turnê Brasil. 

1999. ópera O Escravo, de A. Carlos Gomes. 

Regência: Eugene Cohn; direção: Fernando Bicudo; 

cenografia: Helio Eichbauer. Theatro Municipal de 

São Paulo, SP; Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 

RJ; Palácio das Artes, Belo Horizonte, MG; Teatro 

Nacional, Brasília, DF; Teatro da Paz, Belém, PA; 

Teatro Arthur Azevedo, São Luiz, MA. 

1999. ópera Nabuco, de G. Verdi. Regência: 

Reynaldo Cenzabella; direção: Iacov Hillel; ceno-

grafia: Helio Eichbauer. Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro, RJ.

2000. A dama de ferro (Vassa Geleznova), de M. 

Gorki. Direção: Alexandre Mello; cenografia: Helio 

Eichbauer. Teatro Villa-Lobos, Rio de Janeiro, RJ. 

2000. balé A Floresta Amazônica, música de Heitor 

Villa-Lobos. Regência: Henrique Morelembaum; 

coreografia: Dalal Achcar; cenografia: Helio 

Eichbauer. Ballet, coro e orquestra sinfônica do 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, RJ.

2000. A rosa tatuada, de T. Williams. Direção: 

Felipe Tenreiro; cenografia: Helio Eichbauer. 

Teatro Villa-Lobos, Rio de Janeiro, RJ.
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2000. A mulher sem pecado, de Nelson Rodrigues.  

Direção: Luiz Arthur Nunes; cenografia: Helio 

Eichbauer; figurinos: Beth Filipeck; música: David 

Tygel; iluminação: Maneco Quinderé. Estréia 

no Teatro do Parque, Recife, PE; Teatro Nelson 

Rodrigues, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: José de 

Abreu, Luciana Braga, Fernando Alves Pinto, Isabel 

Themudo, Daniele Monte, Rocco Pitanga, Duze 

Naccarati, Camilo Bevilacqua e Vanda Lacerda.

2000. O jardim das cerejeiras, de Anton Tchekov. 

Tradução: Vladim Nikitin; direção: Elcio Nogueira 

Seixas; cenografia: Helio Eichbauer; figurinos: 

Simone Mina; iluminação: Wagner Pinto; direção 

musical: Cacá Machado. Teatro SESC Vila Mariana, 

São Paulo, SP; Teatro Nelson Rodrigues, Rio de 

Janeiro, RJ. Elenco: Tônia Carrero, Renato Borghi, 

Beth Goulart, Milhem Cortaz, Ana Kutner, Roberto 

Alvim, Kaio Cesar, Nilton Bicudo, Denise Assunção, 

Ricardo Grasson, Iara Jamra, Abrahão Farc, Roger 

Avanzi e Dirce Migliaccio.

2001. Mão na luva, de Oduvaldo Viana Filho. 

Direção: Amyr Haddad; cenografia: Helio 

Eichbauer. Teatro dos Quatro, Rio de Janeiro, RJ.

2001. show Noites do Norte, de Caetano Veloso. 

Canecão, Rio de Janeiro, RJ; turnê Brasil, América 

Latina e Europa.

2002. A visita da velha senhora, de Durrenmat. 

Tradução: Cecil Thiré; direção: Moacyr Góes; ce-

nografia: Helio Eichbauer; figurinos: Biza Viana 

e Guilherme Guimarães; iluminação: Maneco 

Quinderé; trilha Sonora: Marcos Ribas de Faria. 

Teatro Nelson Rodrigues, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: 

Tonia Carrero, Carlos Alberto, Claudio Corrêa e 

Castro, André Valli, Nelson Dantas, Ivan Cândido, 

Fabio Sabag, Ivone Hoffmann, Leon Góes, Paulo 

Vespúcio, Leonardo Thierry, Elísio Lages, Fernando 

Lopes, Barbara Thiré, Marcos Teixeira, Jorge 

Mandarino, Fernando Caruso, Bruna Mafra, Isabel 

Pacheco, Cristiana Miller, Ivan Ribeiro e Cleber 

Clemente.

2002. +1Xamor, de Rosane Svartman, Lulu Silva 

Telles e Ricardo Perroni. Direção: Ernesto Picollo; 

cenografia: Helio Eichbauer. Teatro Vanucci, Rio de 

Janeiro, RJ.

2002. Os sete afluentes do Rio Ota, de Robert 

Lepage.  Direção: Monique Gardemberg; ceno-

grafia: Helio Eichbauer. Teatro I – Centro Cultural 

Banco do Brasil, Rio de Janeiro, RJ.

2002. No círculo das luzes, de Doc Comparato. 

Direção: Ulysses Cruz; cenografia: Helio Eichbauer; 

figurinos: figurinos: Marcos Nasci e Daniela 

Thomas; iluminação: Domingos Quintiliano; trilha 

sonora: Filipe Pires. Teatro Maison de France, Rio 

de Janeiro, RJ.

2003. Credores, de A. Strindberg. Tradução: 

Marcos Ribas de Faria; direção: Antonio Gilberto; 

cenografia: Helio Eichbauer; figurinos: Kalma 

Murtinho; iluminação: Maneco Quinderé; trilha 

sonora: Marcos Ribas de Faria. Teatro II – Centro 

Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: 

Alessandra Negrini, Emílio de Mello e Marcos 

Winter.

2003. balé Terra Brasilis, música de Silvio Barbato.

Regência: Silvio Barbato; direção: Fernando 

Bicudo; coreografia: Antonio Gaspar; cenogra-

fia: Helio Eichbauer. Teatro João Caetano, Rio 

de Janeiro, RJ; Alfa Real, São Paulo, SP; Teatro 

Nacional de Brasília, DF; Teatro Massimo Bellini, 

Catania, Sicília, Itália (2005).

2004. ópera A Flauta Mágica, de W. A. Mozart, 

libretto de Emanuel Schikaneder. Regência: Silvio 

Barbato; direção: Moacyr Góes; cenografia: Helio 

Eichbauer; figurinos: Oswaldo Arcas e Ricardo 

Raposo; adereços: José Maçaira e Luiz Amadi; 

iluminação: Maneco Quinderé. Theatro Municipal 

do Rio de Janeiro, RJ. Solistas: Marta Tabatadze, 

Kalinka Damiani, Martin Mühle, Luciano Botelho, 

Homero Velho, Marcelo Coutinho, Claudia 

Riccitelli, Silviane Belatto, José Gallisa e Edna 

D’Oliveira.

2004. O Amante, de H. Pinter. Direção: Edi Botelho; 

cenografia: Helio Eichbauer. Teatro Auditório 
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Augusta, São Paulo, SP.

2004. show A Foreign Sound, de Caetano Veloso. 

Direção musical: Jaques Morelembaum; cenogra-

fia Helio Eichbauer; iluminação: Maneco Quinderé; 

músicos: Lula Galvão, Jorge Helder, Pedro Sá, Léo 

Reis, Carlos Bala e orquestra. Tom Brasil, São Paulo, 

SP; Turnê Brasil, Europa e Estados Unidos.

2004. show de Adriana Calcanhoto. Buenos Aires, 

Argentina; turnê Europa.

2005. show Partimpim, de Adriana Calcanhoto. 

Teatro Carlos Gomes, Rio de Janeiro, RJ.

2005. show Milton e Caetano, de Milton 

Nascimento e Caetano Veloso. Rio de Janeiro, RJ; 

Belo Horizonte, MG; São Paulo.

2005. ópera Macbeth, de G. Verdi. Regência: Silvio 

Barbato; direção: Sérgio Britto; cenografia: Helio 

Eichbauer; figurinos: Marcelo Marques; ilumi-

nação: Helio Eichbauer e Adriana Ortiz; coreo-

grafia: Fábio de Mello. Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro, RJ. Solistas: Rodrigo Esteves, Manuel 

Alvarez, Mariana Zvetkova, Janete Dornellas, Luiz-

Ottavio Faria, Marcos Aguiar, Marcos Liesenberg, 

Eleonora Reys, Emerson Lima e Wladimir Pinheiro.

2005. balé A bela adormecida”, de Tchaikovsky.  

Regência: Roberto Duarte; coreografia: Jaroslav 

Slavicky d’après Marius Petipa; cenografia: Helio 

Eichbauer; iluminação: Maneco Quinderé. Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, RJ.

2006 Antônio e Cleópatra, um amor imortal, de 

William Shakespeare. Tradução e adaptação: 

Geraldo Carneiro; direção: Paulo José; cenografia: 

Helio Eichbauer; figurinos: Kika Lopes; iluminação: 

Tomás Ribas; direção musical: Ernani Maletta; 

direção de movimento: Márcia Rubim. Teatro SESC 

Ginástico, Rio de Janeiro, RJ. Elenco: Ana Kutner, 

Caco Ciocler, Clarice Niskier, Flávio Bauraqui, 

Lourival Prud êncio, Marcio Vito, Maria Padilha, 

Mário Borges, Nicolas Trevijano e Paulo Hamilton.

2006. show Carioca, de Chico Buarque. Cenografia: 

Helio Eichbauer; iluminação: Maneco Quinderé. 

Turnê Brasil e internacional.

2006. show Cê, de Caetano Veloso. Cenografia: 

Helio Eichbauer; iluminação: Maneco Quinderé. 

Turnê Brasil e internacional.

2006. exposição Helio Eichbauer: 40 anos de ceno-

grafia. Curadoria e projeto de montagem. Centro 

Cultural Correios, Rio de Janeiro.

2007. musical O baile, de Jean Penchenat. Direção 

e adaptação: José Possi Neto; cenografia: Helio 

Eichbauer; iluminação: Aurélio di Simoni; figu-

rinos: Marília Carneiro. Teatro Ginástico, Rio de 

Janeiro, RJ.

2007. Um boêmio no céu, de Catulo da Paixão 

Cearense. Direção: Amir Haddad; cenografia: 

Helio Eichbaeur; iluminação: Aurélio di Simoni. 

Teatro Villa-Lobos, Rio de Janeiro, RJ.

2007. Farsa, 4 farsas clássicas de Cervantes, 

Molière, Tchekov e Martins Pena. Direção: Luís 

Arthur Nunes; cenografia: Helio Eichbauer; ilumi-

nação: Paulo César Medeiros. Teatro São Pedro, 

Porto Alegre, RS; Teatro Ginástico, Rio de Janeiro, 

RJ.

2007. exposição Vieira da Silva no Brasil. 

Curadoria: Nelson Aguilar; montagem: Helio 

Eichbauer. Museu da Arte Moderna de São Paulo, 

SP.

2008. show Maré, de Adriana Calcanhotto. Turnê 

Brasil e internacional.

Cinema e vídeo

1968. filme Dragão da maldade contra o santo 

guerreiro” (Antônio das Mortes), de Glauber Rocha. 

Figurino de Odete Lara.

1977. filme Tudo bem, de Arnaldo Jabor. Rio de 

Janeiro, RJ. Cenários e figurinos.

1980. filme O homem do pau-brasil, de Joaquim 

Pedro de Andrade. São Paulo, SP. Direção de arte.
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1982. filme Gabriela, de Bruno Barreto. Paraty, RJ. 

Direção de arte.

1988. filme Kuarup, de Rui Guerra (romance de 

Antônio Callado). Alto Xingu (Goiás) e Recife, PE. 

Direção de arte e cenografia.

1994. vídeo Arthur Bispo do Rosário, de Miguel 

Przewodowski. Cenários.

1994. DVD Circuladô, gravação do show homôni-

mo de Caetano Veloso. Fotógrafo: Afonso Beato. 

Rio de Janeiro, RJ. Cenário.

1995. DVD Fina Estampa, gravação do show homô-

nimo de Caetano Veloso. Fotógrafo: Pedro Farkas.

Cenário.

1997. filme Beladonna, de Fábio Barreto. Ceará. 

Direção de arte.

1997. vídeo A sede do peixe, sobre Milton 

Nascimento. Direção: Lula Buarque de Hollanda e 

Carolina Jabor. Rio de Janeiro, RJ. Espaço cênico.

1998. videoclip Me larga, de Caetano Veloso. 

Direção: Monique Gardemberg. Fotógrafo: Afonso 

Beato. Rio de Janeiro, RJ. Direção de arte.

1999. DVD Prenda Minha, gravação de show de 

Caetano Veloso. Direção: Monique Gardemberg. 

Fotógrafo: Paulo Walner. Cenário.

2001. filme A paixão de Jacobina, de Fábio Barreto. 

Direção de arte.

2005. DVD Adriana Partimpim – o show, gravação 

do show de Adriana Calcanhoto. Direção: Susana 

Moraes. Foto: Tuca Moraes. Rio de Janeiro, RJ. 

Cenário.

2007. programa de TV O valor do amanhã, de 

Eduardo Gianneti. Direção: Isa Grinspum Ferraz; 

cenografia de estúdio: Helio Eichbauer. Fantástico, 

TV Globo.

Atividade Docente

1968. Curso livre de Cenografia. Museu de Arte 

Moderna, Rio de Janeiro, RJ. 

1968. Curso de Cenografia. Ateneo de Caracas, 

Venezuela. 

1974, 1975, 1976 e 1979. Curso de Cenografia. 

Coordenação do curso da Escola de Belas-Artes. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

1976. Curso livre de Cenografia. Escola de Teatro 

Martins Penna, Rio de Janeiro. 

1976, 1977 e 1979. Oficina do Corpo e Oficina pluri-

dimensional. Escola de Artes Visuais (EAV), Parque 

Lage, Rio de Janeiro, RJ. Diretor: Rubens Gerchman. 

1983 e 1984. Curso de Cenografia e Iluminação 

Cênica. Escola de Teatro da Universidade do Rio de 

Janeiro (UNIRIO). 

1994. Curso livre de Cenografia e técnica de monta-

gem cênica. Projeto Oficena, Brasília, DF. 

2006. Curso livre de Cenografia. Centro Cultural 

Correios, RJ.

2007. Cenografia: uma dimensão para o tempor 

e três para o espaço. Curso livre de Cenografia. 

Teatro Poeira, RJ. 

 2007. Cinco semanas em um balão. Curso livre de 

Cenografia. Teatro Poeira, RJ. 

2008. Os fios do tempo: história do Teatro através 

da imagem cenográfica. Rede Globo, PROJAC, RJ. 

2008. Oceano de luz. Mar do espaço. Surfando on-

das quânticas. Cenografia em curso. Curso livre de 

Cenografia. Teatro Poeira, RJ. 

Conferências:

1975/1976. Escola de Artes Visuais (EAV), Parque 

Lage, Rio de Janeiro. Integração das Artes Cênicas e 

Visuais no século XX:
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Paul Klee e a Bauhaus, conferência-espetáculo 

com Denise Weller e Amador de Carvalho Perez. 

1976, Rio de Janeiro.

Maiakovski e a bio-mecânica, conferência-espetá-

culo (performance). EAV, 1976.

Adolphe Appia e o espaço musical, 1976.

Commedia dell’Arte e Bumba-meu-boi, conferên-

cia-espetáculo, 1976.

Edward Gordon Craig e o Abstracionismo 

Geométrico, 1976.

Isadora Duncan: dança espontânea-dança sagra-

da, conferência e espetáculo, 1976.

Josef Svoboda – cenografia contemporânea: cinéti-

ca e raio laser, 1976.

O cinema mudo e o ator dançarino. Chaplin e 

Buster Keaton, 1976.

2005. Sinais de vida. SESC Copacabana.

2005. Cultura brasileira hoje – diálogos. Helio 

Eichbauer e Tato Taborda”. 19/09/2005. Fundação 

Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro.

2005. A apropriação das novas tecnologias nas 

artes cênicas. Debate com Helio Eichbauer, Daniela 

Thomas e Marcelo Tas. Mediação: Bia Junqueira. 

14/10/2005. Para a exposição Josef Svoboda: a arte 

da cenografia.Riocenacontemporânea, Centro 

Cultural Telemar, Rio de Janeiro, RJ. 

Participação em exposições

1968. Exposição individual de Cenografia. MAM / 

Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ.

1968. Exposição individual de Cenografia. Ateneo 

de Caracas, Venezuela.

1969. Exposição Resumo JB (organizada pelo Jornal 

do Brasil e Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, destacando os mais expressivos artistas e 

exposições do ano). 

MAM / Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ.

1969. Salão de Arte Moderna. Ministério da 

Educação e Cultura / MEC, Rio de Janeiro, RJ.

1969. Sala individual na X Bienal de Teatro de São 

Paulo, SP. Medalha de ouro.

1971. Sala individual na II Quadrienal de Praga 

– Cenografia e Arquitetura Teatral. Praga, 

Tchecoeslováquia. Medalha de ouro.

1971. Exposição individual de Cenografia. Teatro 

das Artes, Faculdade da Cidade, Rio de Janeiro, RJ.

1971. Exposição de Cenografia. VII Bienal de Paris, 

França.

1971. Helio Eichbauer. Scénographie. Galerie 

Debret, Paris, França.

1972. Exposição individual de Cenografia. Museu 

Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ.

1973. Eros Martins Gonçalves. Participa e monta 

uma grande exposição retrospectiva sobre a obra 

de teatro de Martim Gonçalves, com Lina Bo Bardi.

Museu de Arte de São Paulo / MASP.

1973. Image du Brésil. Exposição organizada por 

Pietro Maria Bardi e pelo Museu de Arte de São 

Paulo. Manhattan Center de Bruxelles, Bruxelas, 

Bélgica.

1976. Espaço lúdico. Exposição individual de 

Cenografia e Figurinos. Escola de Artes Visuais, 

Parque Lage, Rio de Janeiro, RJ.

1990. Trajetória de um olhar: Oswald de Andrade. 

MAC / Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo, SP.

2005. Tropicalia. A revolution in brazilian culture. 

Museum of Contemporary Art, Chicago, Estados 

Unidos.

2006. Helio Eichbauer: 40 anos de cenografia. 

Centro Cultural Correios, Rio de Janeiro, RJ.
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Citações em publicações

ALBUQUERQUE, Johana. Helio Eichbauer (ficha 

curricular) in Enciclopédia do Teatro Brasileiro 

Contemporâneo. Material elaborado em projeto 

de pesquisa para a fundação Vitae. São Paulo, 

2000.

ANDRÉS, Maria Helena. Os Caminhos da arte. 

Petrópolis: Editora Vozes, 1977.

BARDI, Pietro Maria. Profile of the new brazilian art. 

Livraria Kosmos Editora, 1970.

BABLET, Denis. Le décor du théâtre dans le monde 

depuis 1960. Edition Meddens, Bruxelle, 1973.

BABLET, Denis. Les révolutions scéniques du XXe 

siècle. Société Internationale d’Art XXe siècle. Paris.

DUNN, Christopher. Brutality Garden. Tropicalia 

and the emergence of a brazilian counterculture. 

The University of North Carolina Press. Chapel Hill 

and London, 2001.

Helio Eichbaeur. Verbete da Enciclopédia de Teatro 

do Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br

LISTA, Giovanni. La scène moderne. Encyclopédie 

Mondiale des Arts du Spetacle dans la seconde 

moitié du XXe siècle. Edition Carré, Paris, 1997. Ed. 

Actes Sud, Arles, 1997.

MANTOVANI, Ana. Cenografia. Série Princípios. Rio 

de Janeiro: Editora Ática, 1989.

O Percevejo. Revista de Teatro, Crítica e Estética. 

Dossiê Vladmir Maiakóvski: sua vida, seu tempo, 

seu mundo. Num. 1. Ano 1. Departamento de Teoria 

do Teatro. Programa de Pós-graduação em Teatro, 

UniRio. 1993.

O Percevejo. Revista de Teatro, Crítica e Estética. 

Modernistas no teatro brasileiro I – Oswald 

de Andrade – O Rei da Vela. Num. 4. Ano 4. 

Departamento de Teoria do Teatro. Programa de 

Pós-graduação em Teatro, UniRio. 1996.

O Percevejo. Revista de Teatro, Crítica e 

Estética. Teatro e Artes Plásticas. Num. 7. Ano 7. 

Departamento de Teoria do Teatro. Programa de 

Pós-graduação em Teatro, UniRio. 1999.

PRADO, Décio de Almeida. O teatro brasileiro mo-

derno. São Paulo: Perspectiva/Edusp, 1988.

The Drama Revew. New York University School 

for Arts. v. 17, nº 2. 1973. Crítica de Ilka Marinho 

Zanotto sobre “A Viagem” (Os Lusíadas, de 

Camões), adaptação de Carlos de Queiroz Telles.

The new theather performance documentation: 

an anthology. Edited by Michael Kirby. New York 

University Press, 1974.

Tropicalia. A revolution in brazilian culture (1967-

1972). Edited by Carlos Basualdo. Museum of 

Contemporary Art – Chicago, Bronxmuseum, 

Gabinete Cultura. Cosac & Naify, 2005.

Revista Cultura. Ano 1, nº 1. Rio de Janeiro: 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), 1971.

Revista Cultura. Ano 1, nº 4. Rio de Janeiro: 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), 1971.

VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. Cia das Letras, 

1997. Traduções em inglês, italiano, espanhol e 

francês,

EICHBAUER, Helio e VELOSO, Dedé (coord). Arte 

na Bahia – teatro universitário 1956/1961. Empresa 

Gráfica da Bahia EGBA/Editora Corrupio, Bahia. 

1991

Prêmios (nacionais e internacionais)

1967. Prêmio Governador do Estado de São Paulo. 

(O Rei da Vela, de Oswald de Andrade).

1967. Prêmio da Associação Paulista de Críticos 

Teatrais. (O Rei da Vela, de Oswald de Andrade).

1967. Prêmio Molière – cenografia. (Verão, de 

Roman Weingarten).

1969. Prêmo Molière – cenografia. (Noite dos 

Assassinos, de José Triana e Antígona, de Sófocles).
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1969. Medalha de ouro – 10a Bienal de São Paulo 

(bienal de teatro).

1971. Medalha de ouro – II Quadrienal de Praga de 

Arquitetura Teatral e Cenografia. Prêmio do Juri 

internacional – conjunto da obra.

1972. Prêmio Gil Vicente, São Paulo.

1972. Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos 

de Arte), São Paulo.

1972. Prêmio Governador do Estado de São Paulo 

– cenografia (A Viagem, de Carlos de Queiroz Telles)

1972. Prêmio Governador do Estado de São Paulo 

– figurino (A Viagem, de Carlos de Queiroz Telles)

1972. Prêmio Molière – cenografia (A Viagem, de 

– Carlos de Queiroz Telles). São Paulo.

1974. Prêmio Estadual de Teatro – Prêmio Martins 

Pena – cenografia. Rio de Janeiro.

1981. Prêmio Molière – cenografia e figurina (O 

Percevejo, de W. Maiakovski). Rio de Janeiro.

1981. Prêmio MEC (Prêmio Mambembe) (O 

Percevejo, de W. Maiakovski). Rio de Janeiro.

1982. Prêmio Candango. XIV Festival de Cinema 

Brasileiro de Brasília – direção de arte. (O Homem 

do Pau-Brasil, de Joaquim Pedro de Andrade).

1983. Prêmio MEC (Mambembe). São Paulo.

1986/85. Prêmio Molière – cenografia (Grande e 

Pequeno, de Botho Strauss). Rio de Janeiro.

1986/85. Prêmio MEC (Mambembe) - cenografia. 

(Grande e Pequeno, de Botho Strauss). São Paulo.

1986/85. Prêmio MEC (Mambembe). São Paulo.

1986. Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos 

de Arte) - cenografia. São Paulo.

1989/90. Prêmio Sharp de Música. (Projeto gráfico 

do disco O Estrangeiro de Caetano Veloso).

1991. Prêmio SATED (Sindicato de Artistas e 

Técnicos)  conjunto da obra. Rio e Janeiro. 

1995 – Prêmio APCA (Associação Paulista de 

Críticos de Arte).  São Paulo. (Péricles, de W. 

Shakespeare).

1994. Prêmio Sharp de Música. (Projeto gráfico do 

disco Circuladô, de Caetano Veloso) Rio de Janeiro.

1994. Prêmio Shell de Teatro – cenografia (Anjo 

Negro, de Nelson Rodrigues). Rio de Janeiro.

1995/96. Prêmio Sharp de Teatro – figurino 

(Péricles, de Shakespeare). Rio de Janeiro.

1995 – Prêmio MEC (Mambembe). (Péricles, de 

Shakespeare). Rio de Janeiro.

1996. Prêmio Cultura Inglesa. (Péricles, de 

Shakespeare) Rio de Janeiro.

2006. Prêmio Eletrobrás de Teatro - prêmio espe-

cial. (40 anos de cenografia) Rio de Janeiro.

2007. Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos 

de Arte) - melhor exposição retrospectiva. (Vieira 

da Silva no Brasil, Museu de Arte Moderna de São 

Paulo.
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Anexo 3

Carta de Longe (de Elsie Lessa: coluna Globe-Tretter, Jornal O Globo, 1963)

Dizer que é um menino de 22 ou 23 anos, não mais. Nasceu mordido por todos os deuses ou 
demônios da inquietação, que ser artista é ser inquieto. Desenhava, pintava, escrevia histórias e 
peças de teatro, fazia os cenários, representava êle mesmo. Nunca teve um minuto de tédio, que 
calado e sozinho ainda estava em excelente companhia, que era a sua própria. Estudou, viajou, 
descobriu cidadezinhas perdidas da sua terra, vilarejos do litoral, aldeias mortas. Adotou Parati 
como sua Terra Prometida, pintou-lhe os santos, as fachadas coloniais, o jeito quieta de certas 
ruas, a côr dos céus e das praias. Um dia, chegou-lhe uma bôlsa de estudos do outro lado do 
mundo, a Tcheco-Eslováquia. Praga, a cidade de Kafka, do castelo, do mistério, do passado, das 
vielas solitárias, dos lampiões, das igrêjas barrocas, que êle conhecia de livro. Juntou uns dólares, 
botou forros pesados e estranhos na sua velha japona de marinheiro das excursões de Parati, 
com uma cansada gola de pele da mãe fêz um gorro russo, que lhe abrigasse as orelhas do frio, 
das neves e dos ventos. Tomou um navio e foi embora, as velas enfunadas de todos os seus so-
nhos e saudades por companhia. Era um mundo nôvo, ou antes um mundo velho, cheirando a 
passado, história, beleza e sofrimento em cada pedra do chão. Fêz amigos, começou a aprender 
a língua, botou as botas pesadas em todos os caminhos da velha Europa, nas férias de verão: 
Dresden, Leipzig, Zurique. De Mariembad, mandou um cartão: “É tudo fora de moda, tudo, os 
velhos, as fontes, os hotéis, os móveis. Acho que por causa das fontes a cidade e seus alicerces 
gasosos não passam, nem envelhecem, continuam numa monotonia eterna.”

De Praga: “Está para cair uma das maiores tempestades do verão! Nunca vi nada mais bo-
nito, tratando-se de côr, luzes, sombras, sons. O dia transforma-se em noite, venta muito e o 
mulherio morre de medo. Eu vibro com trovões, como com tudo que é grande, que se torna, 
que objetiva. Nas férias, irei para um dos logos ou florestas, respirar ar europeu de bosques de 
duendes e ruminar. Tenho trabalhado bem. Evoluí tanto, aprendi tanto com as aulas e com o que 
tenho visto de belo, que nem podem fazer idéias, sempre buscando a simplicidade. Por isso me 
é difícil agüentar as pessoas imbecis que não mudam, que não se esforçam para melhorar, ser 
mais, olhar.

Estou envelhecendo muito bem (22 anos): a cara está igualzinha à das minhas pinturas, 
cheia de rugas sábias, como o visconde de Sabugosa.
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Como gosto de Praga! Já conheço bem, sinto-lhe o cheiro, o bafo, o môfo, a beleza mis-
teriosa sem autor. Praga barrôca foi uma cidade construída por imposição da dinastia dos 
Habsburgos. O povo escravo construiu o barrôco, estilo que não sentia… Não há interpretação 
como no nosso, há peso, proporção, sacrifício. As colunas e as fachadas das igrejas, como refle-
xos de água em ondas, estão aí, duram, as moléculas também são barrôcas, o céu, o rio, a lua da 
Praga. Os pátios que começam e terminam nas encruzilhadas de outros. Entra-se num prédio 
de uma época para encontrar-se perdido noutro tempo. Ah! como tudo dura. O apodrecimento 
já secular dos moinhos da ilha de Kampa murmura e vomita lendas. Há mil sótãos habitados e 
inatingíveis. Há o bairro judeu, todo “demodé”, começo de século, labirinto de Kafka que termi-
na numa ponte estranha, como porta do inferno e do céu. Mala Strana, a parte barrôca e mal 
iluminada por lampiões de gás, não nos inspira mêdo, mas alegria, dança doida de pedra e de 
madeira. Os santos nas igrejas dançam e se contorcem frenéticos anunciando, no altar, a dança-
do-ventre da virgem dourada. Há anjos de barrigas tão grandes que parecem prenhes ou cheios 
de vermes dourados, barrôcos também. É lindo!”

Lindo é alguém entender e ver e assistir o mundo e as coisas assim.

[anexo 3] Carta de Longe.
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Anexo 4

Diálogo sôbre Veneza (de Elsie Lessa: coluna Globe-Tretter, Jornal O Globo, 1964)

Um dos dialogantes fala por carta. Adivinhem qual:
“Saí à procura da casa vermelha de d’Annunzio, segui o mapa descrito por sua memória. 

Procurei o ‘traghetto S. Maurizio’. O caminho da Accademia é aquêle do ‘La Fenice’. Tenho en-
contrado restos de dias, gatos de vidro, escamas e espinhas, cães vagabundos na folia das latas 
de lixo (outra noite, um dêles – tão marginal quanto eu – foi testemunha de meu roubo, um car-
taz enorme, anunciando a exposição de Romanino: figura enorme de um santo jovem).”

“Passou pelo mercado, percorreu, com a reverência merecida, aquêle noturno das ruas es-
treitas, entre pacotes de comida podre que os gatos rejeitam? Reparou nas casas que se esco-
ram com mêdo do mar, as fundações de madeira preocupada com o assalto das ondas, as hélices 
insistentes dos ‘vaporettos’, a multidão indiferente, a beleza transformada em divisas?”

“Aquelas casas já não agüentam nossa decadência, alguns palácios tortos resistem bizan-
tinos às fotos, às descrições, aos maus olhados, aos pés calçados. (A gente devia andar descalça 
em Veneza para não destruir o desenho das praças). Os pombos sujam em verde e branco, fazem 
das fachadas das igrejas o seu bordel e, com os gatos vadios, formam a verdadeira comunidade 
da Laguna. A êles deveria ser entregue Veneza, em solenidade d’annunziana, a eles e ao siroco, 
aos ventos tramontanos.”

“Ah, são gelatinosas as águas dos canais, transparentes até o terceiro degrau de mármore, 
ocultando em seguida os alicerces mágicos das casas. Os vermelhos e ocres das fachadas huma-
nizam as portas e os balcões góticos e na simetria do bloco de pedra e de sua imagem refletida 
no canal aparece inteira a Renascença.”

“Também gostava de passear assim de madrugada, quando as águas estão calmas e refle-
tem as fachadas, a Renascença vingando-se simètricamente, criando novas proporções feitas de 
água.”

“Tenho percorrido museus, estive na Escola de San Giorgio degli Schiavoni (ah, êsses nomes 
italianos!), estudei o mundo transparente e ordenado de Carpaccio, a pintura veneto-bizantina, 
Paolo Veneziano, os Bellini, a série linda de San Marco de Tintoretto, a Assunção luminosa de 
Tiziano, os tetos de Veronese e Tiepolo.”

“Foi aos concertos na Ilha de San Giorgio Maggiore, dos claustros, ouviu o Livro de Madrigais 
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de Monteverdi, as óperas modernas de Menotti e de Britten?”
“Não tive tempo para tudo, que estou hospedado no Lido, uma ilha suja, uma praia magra 

cheia de barraquinhas e pelancas americanas, uma quantidade enorme de criaturas tão aliena-
das, que me causam engulho e espanto. Na minha cidade, convivo com gente inteligente, uma 
vida cheia de música, discussões, artistas, intelectuais. Na caixa mágica dos teatros, respiro pre-
ocupações vulcânicas e geniais. Aqui neste hotel de luxo, sinto-me entre bandos de múmias, 
empregados servis à espera da gorjeta, gente que vende a obra dos humanistas, oferecendo tu-
do em inglês! Mentira que não encontrei gente inteligente. Encontrei, outra tarde, no Museu de 
Goldoni, onde fui cismar e tomar umas notas. Gente digna do cenário de Veneza, que os outros 
tentam inutilmente estragar.”

Ponto. Fim.

[anexo 4] Diálogo sôbre Veneza.


