
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CAMPUS DE LARANJEIRAS 

NÚCLEO DE TEATRO 

 
 
 
 

ROGERS NASCIMENTO SANTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

A LUZ ENQUANTO ELEMENTO CÊNICO: CASO DO ESPETÁCULO 

“A GRANDE SERPENTE” 

(MONTAGEM DO GRUPO IMBUAÇA/2010)  
 

 

 

 

 

 

Laranjeiras/SE 

2013 



 
 

 
ROGERS NASCIMENTO SANTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A LUZ ENQUANTO ELEMENTO CÊNICO: CASO DO 

ESPETÁCULO “A GRANDE SERPENTE” 

(MONTAGEM DO GRUPO IMBUAÇA/2010)  

 

 
 

Monografia submetida ao Núcleo de Teatro da 
Universidade Federal de Sergipe em cumprimento parcial 
ao requisito para obtenção do grau de Licenciado em 
Teatro sob a orientação do Profº Msc. José Roberto Santos 
Sampaio. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laranjeiras/SE 

2013 



 
 

ROGERS NASCIMENTO SANTOS 
 

 
A LUZ ENQUANTO ELEMENTO CÊNICO: CASO DO ESPETÁCULO 

“A GRANDE SERPENTE” 

(MONTAGEM DO GRUPO IMBUAÇA/2010) 

 

 
Monografia de conclusão de curso apresentado como requisito parcial 
para obtenção do grau de Licenciatura em Teatro pela Universidade 
Federal de Sergipe. 
 
 
 

 
Aprovada em _____/_____/_____ 

 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 

 

__________________________________________________ 
                           PROFESSOR MSC. JOSÉ ROBERTO SANTOS SAMPAIO.  

Universidade Federal de Sergipe 
 

__________________________________________________  
PROFESSORA MSC. AMANDA MARIA STRINBACH 

1º EXAMINADOR 
 

__________________________________________________ 
PROFESSORA MSC. JUSSARA DA SILVA ROSA TAVARES  

2º EXAMINADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aos meus pais José Cicero Pereira dos Santos Laudice do 

Nascimento Santos principais responsáveis para que eu 

chegasse à conclusão desse curso, realizando sonhos que 

há tempos pareciam tão distantes e ao Grupo Imbuaça 

pelos anos de experiência e amizade. Muito Obrigado! 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus pelo seu imenso amor por mim. 

 

A meu irmão querido Robson do Nascimento Santo. É para você! 
 

A minha linda namorada Edilma Messias Porto pela ajuda e compreensão ao longo dessa 

jornada tão difícil. Amo-te! 

 

Aos meus amigos iluminadores Sérgio Robson, Clebson, Moisés, Denys Leão, Léo Luz, 

Mago e, principalmente, a Henrique Luz que foi meu professor, o responsável por minha 

entrada no caminho da iluminação cênica. 

 

Aos amigos do Grupo Imbuaça: Manuel Cerqueira, Iradilson Bispo, Isabel Santos, Lindolfo 

Amaral, Rosi Moura, Késsia Marata, Rita Maia, Carlos Wilker, Talita Calixto e Negão 

(Técnico de áudio). 

 

A João Marcelino, diretor do espetáculo “A Grande Serpente”, pelo apoio material sobre a 

Luz do espetáculo e pela vasta experiência com as artes cênicas que foram fundamentais para 

a realização do trabalho. 

 

Ao professor Roberto Laplagne pelas aulas de maquiagem e iluminação cênica e por ter me 

orientado na construção da monografia. 

 

A todos que direta ou indiretamente me ajudaram, ajudam ou ajudarão ao longo da vida. 

 

Aos meus amigos da turma 2009 do curso de teatro Licenciatura UFS que compartilharam 

momentos inesquecíveis ao meu lado.  

 

 

Muito Obrigado! 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós 

sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma 

coisa. Por isso aprendemos sempre.  

(Paulo Freire) 

 
 



 
 

RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva analisar a iluminação contida no espetáculo “A Grande Serpente” 

(2010) do Grupo Imbuaça de Sergipe, evidenciando que a iluminação cênica como 

instrumento de comunicação possibilita a criação de atmosferas.  Para o desenvolvimento 

desta monografia o método de pesquisa adotado foi o qualitativo, através dos instrumentos de 

observação, leituras bibliográficas, questionários, entrevistas estruturadas com questões 

direcionadas, previamente estabelecidas com o iluminador do espetáculo, elenco e direção. A 

estrutura do desenvolvimento desta pesquisa compreende, além dos capítulos introdutórios e 

conclusivos, dois capítulos intitulados: Dos primórdios da luz natural à luz artificial, e A 

concepção da iluminação da peça “A Grande Serpente”. Dessa forma, o trabalho pretende 

refinar os sentidos e alargar a imaginação e, isso se torna possível graças ao papel essencial 

desempenhado pela luz em um espetáculo que além de funcionar como recurso para a criação 

do espaço cênico potencializa a cognição. 

Palavras-chave: Teatro, Iluminação Cênica, Imbuaça, Iluminador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the lighting contained in spectacle "The Grande Serpent" (2010) 

Group's Imbuaça of Sergipe, evidencing that enlightenment scenic as communication 

instrument enables the creation of atmospheres. For the development this monograph the 

method adopted research was the qualitative, through the instruments of observation, readings 

bibliographical, questionnaires, structured interviews with directed questions, previously 

established with the illuminator of the spectacle, cast and direction. The structure of 

development of this research comprises, beyond the introductory chapters and conclusive, two 

chapters entitled: Dos primordia of light natural the light artificial, and The conception of 

enlightenment Key part "The Grande Serpent". That way, the work intends refine the senses 

and broaden the imagination and, this becomes possible thanks to essential role played by 

light in one spectacle that besides functioning as resource for the creation of the scenic space 

potentializes cognition. 

Keywords: Theater, Lighting, Scenic, Imbuaça, Illuminator.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a luz enquanto elemento cênico no 

espetáculo A grande serpente (montagem do grupo Imbuaça/2010), tendo como problema 

norteador o a questão “como se deu a concepção da luz cênica no espetáculo A grande 

serpente”. O interesse em desenvolver este trabalho surgiu a partir da necessidade de 

aprimorar os conhecimentos na área em que o autor desta pesquisa vem trabalhando, além de 

contribuir para iniciar uma possível bibliografia sobre iluminação cênica no estado de 

Sergipe. 

Utilizando as entrevistas feitas com o diretor, cenógrafo e figurinista do espetáculo, 

João Marcelino, e os atores do espetáculo Manuel Cerqueira, Iradilson Bispo, Isabel Santos, 

Lindolfo Amaral, Rosi Moura, Késsia Marata, Rita Maia, Carlos Wilker, Talita Calixto e o 

iluminador Denys Leão que concebeu a luz para o trabalho cênico, esclareceremos as 

questões que norteiam esta pesquisa.  

A fim de atingir o objetivo elencado anteriormente também buscaremos entender como 

as rubricas e as indicações presentes nas falas dos personagens podem contribuir para a 

concepção da iluminação cênica e de que forma a luz juntamente com a maquilagem, o 

figurino e a cenografia se relacionam no espetáculo. 

Para atingir o objetivo dessa pesquisa se adotou o método qualitativo, tendo em vista a 

técnica de observação de campo e a entrevista utilizada no trabalho, pois permitem entrar na 

complexidade do problema, explorar e descobrir novos problemas, a fim de entender o 

fenômeno analisado.  

Foi empregada como técnica de pesquisa a documentação, sendo utilizados como 

fontes: livros, jornais, fotos das cenas com a iluminação cênica do espetáculo “A grande 

serpente”. Utilizando também entrevistas estruturadas com questões direcionadas e 

previamente estabelecidas. Essas aconteceram entre outubro de 2012 e janeiro de 2013 com o 

iluminador Denys Leão e os atores do espetáculo. 

Este trabalho tem em seu primeiro capítulo o título: “Dos primórdios da luz natural à luz 

artificial”, que conta a história da iluminação e sua relação com os espaços. No primeiro 

tópico; temos um breve resumo da história da iluminação cênica artificial e sua evolução, 

iniciada com a primeira chama utilizada no teatro há milhares de anos atrás, até a criação da 

lâmpada incandescente. É descrita também a iluminação natural e, sua relação com os espaços 
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cênicos, apresentando o Teatro Grego, o Romano, o Italiano e Elisabetano até o século XXI. 

Considerações reforçadas por estudiosos como Roberto Gill Camargo (2000) e Hamilton 

Saraiva (1992). 

No segundo tópico intitulado: Da rua ao palco: uma história de parcerias e influências 

no qual contamos uma breve história do teatro no Brasil até o surgimento do Grupo Imbuaça e 

os parceiros que contribuíram na construção da memória, história e da pesquisa de linguagem 

do grupo até o presente momento. 

Outro ponto que compõe este primeiro capítulo é intitulado: A iluminação nos 

espetáculos do grupo Imbuaça. Ele visa mostrar a transição da rua para o palco, dando ênfase 

nas concepções de luz dos espetáculos que contaram com a criação de um profissional da área 

de iluminação cênica. 

A seguir no segundo capítulo intitulado A concepção da iluminação da peça “A grande 

serpente”, dá-se o início da análise dos resultados encontrados ao longo da pesquisa, 

apresentando os elementos que compõem a cena e suas características sob a aplicação da luz e 

das cores, gerando a criação de atmosferas. Para tal, nos valemos de pesquisadores como 

Patrice Pavis (2010) e Hamilton F. Saraiva (1993,1995). No primeiro item: A dramaturgia 

como elemento norteador na concepção de um plano de luz, no qual são destacadas as falas 

das personagens e as rubricas do autor que deram o caminho para a concepção do plano de 

luz. 

No segundo capítulo também destacamos “A concepção cênica”, abordando o processo 

de criação do espetáculo, seguido dos itens: O iluminador e o processo de criação da 

iluminação, que detalha todo o processo de criação da luz, seguidos dos subitens: A 

iluminação na cenografia do espetáculo, mostrando como a luz se relaciona com a cenografia. 

“A iluminação no figurino do espetáculo” e a “Iluminação na maquiagem do espetáculo”, 

mostrando a relação existente entre ambas – luz e figurino e luz e maquiagem - na construção 

da cena, tendo a iluminação cênica como um recurso que permite ressaltar os elementos 

essenciais em cena. 
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2.  DOS PRIMÓRDIOS DA LUZ NATURAL À LUZ ARTIFICIAL 

 

A evolução da iluminação cênica vem modificando a forma de se pensar a construção da 

cena teatral bem como os padrões de criação, tendo a luz como recurso sensitivo e 

proporcionador de ilusões, além da transmissão da realidade para a cena teatral. Vários 

autores, como Roberto Gill Camargo (2000), Jorge Carvalho Moreira (2006) entre outros têm 

evidenciado esse processo de mudança. Por conta disso, esse primeiro capítulo discutirá sobre 

o processo percorrido pela iluminação cênica, para isso, se fará um levantamento histórico 

sobre a luz no teatro desde os gregos, século IV a.C. até o presente século . É descrita também 

a história do teatro Brasileiro até a criação do grupo Imbuaça. O último tópico da nossa 

discussão se volta a uma abordagem sucinta sobre a iluminação produzida ao longo dos anos 

pelo grupo sergipano.  

 

2.2 UM BREVE RESUMO DA HISTÓRIA DA ILUMINAÇÃO CÊNICA 

 

Refletir sobre a história da iluminação teatral antes do advento da iluminação elétrica no 

teatro é um exercício de sair do próprio tempo e voltar ao passado, aos primórdios da 

iluminação solar usada pelos gregos, romanos e todo o teatro medieval. Afinal, segundo 

estudos, são quatorze séculos de teatro com luz natural (Sol), dez com luz artificial (fogo e 

gás) e mais de um século com luz elétrica (lâmpadas incandescentes).  

O teatro grego, romano, elisabetano e todo o teatro medieval que desenvolveram as suas 

ações dramáticas nas ruas e praças públicas tinham o sol como a principal fonte de luz. Na 

Grécia, o berço da estruturação teatral, o astro do dia, delimitava tempo e espaço, sendo os 

palcos construídos na direção dessa estrela, já que a luz solar delimitava os espetáculos que 

iniciavam pela manhã indo até o entardecer. Isso é reforçado pela informação a seguir na qual 

se destaca: “Na antiguidade, os olhos viam as cenas porque o sol as revelava. A luz solar 

clareava a plateia e o palco ao mesmo tempo. Ora batia nas arquibancadas onde ficava o 

público, ora deslocava-se em direção ao palco.” (CAMARGO1, 2000, p. 13).  

                                            
1 Professor da Universidade de Sorocaba e autor do Livro “Função Estética da Luz (2000)”. 
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Segundo o professor e iluminador Jorge Carvalho2, em sua apostila destinada a oficina 

promovida pelo Centro técnico de artes cênicas3 (2006), nos fala que nesse período não 

existiam mecanismos que pudessem recortar a luz nas figuras, delimitar espaços, planos e 

concentrar toda a atenção em uma única ação dramática. Entretanto, com o prolongamento 

dos espetáculos, que adentravam o período noturno, o fogo, as tochas, as velas, os archotes4 e 

as fogueiras possibilitavam ao público o deleite com a apreciação das cenas noturnas. 

O teatro Romano, com grande embasamento no teatro Grego, também era realizado ao 

ar livre, tendo o astro rei como fonte de luz. Entretanto, a criação desses espaços não mais 

seguia a forma grega de construção, sendo que os teatros Romanos eram erguidos em terrenos 

planos. Outra característica diferenciadora do teatro Grego era o fato do palco e da plateia 

terem uma cobertura que os protegia dos raios solares.  

Na idade Média (476 – 1492 d.C.), as ações dramáticas começaram a ser desenvolvidas 

dentro das igrejas que usufruíam da claridade que atravessa os vitrais, no entanto, quando o 

espetáculo se prolongava recorria-se ao fogo, as velas e aos círios.  

Nesse período o teatro estava quase que exclusivamente voltado para os dramas 

litúrgicos, pois a igreja preponderava em distintos setores da sociedade não aceitando o teatro 

de caráter profano. Assim, os dramas litúrgicos tinham um caráter moralista e divulgador dos 

dogmas religiosos da igreja católica. 

Posteriormente, quando as peças passaram a ser apresentadas também ao ar livre, em 

praças públicas ou nos adros das igrejas, a iluminação por meio da luz solar volta a ser o 

recurso mais utilizado.  

Destaque-se que nesse período outras representações, como comédias satíricas e 

apresentações circenses eram executadas em tavernas e castelos, sendo iluminadas com tochas 

e archotes.  

                                            
2 Jorge Carvalho Moreira (Rio de Janeiro RJ 1946). Iluminador e diretor. É o pioneiro da iluminação moderna no 

Brasil, função que ganha autonomia e inclusão nas fichas técnicas a partir de seu trabalho como iluminador. 
Acessado no dia 22/03/2013 no site http://www.itaucultural.org.br  

3 O Centro Técnico de Artes Cênicas - CTAC é o setor do Departamento de Artes Cênicas (DEACEN) da 
Funarte voltado para as áreas técnicas de infraestrutura das artes cênicas (cenotécnica, cenografia, arquitetura 
cênica, indumentária, administração e produção teatral), tendo como objetivos o resgate, a reciclagem, a 
organização e a difusão de conhecimentos que, tradicionalmente, têm sido repassados apenas pela prática. 
Acessado no dia 22/03/2013 no site: http://www.lapacriativa.com.br 

4 Velas compridas de sebo de boi em vez de cera. 
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No teatro elisabetano, a estrutura física dos locais onde eram apresentadas as peças 

possuía recursos como: balcões para o público, tablado que tinha uma parte coberta e outra 

descoberta, tendo ao centro um espaço vazio sem cobertura, permitindo uma maior 

aproximação da plateia com o ator, mas mesmo com esses adventos a cena ainda era vista a 

luz do dia.  

No Renascimento, século XVI e XVII, período de grandes manifestações e renovações 

artísticas começam a surgir edifícios teatrais, sendo construído o primeiro teatro em Ferrara, 

no ano de 1528 como afirma Jorge Carvalho na apostila de Iluminação cênica destinada ao 

C.T.A. C (2006,p.04), o teatro gradualmente se transportava dos jardins para o interior dos 

palácios.  

Quando a ação dramática se fecha dentro de uma sala, surge o problema da visibilidade 

da cena, sendo assim, segundo Camargo (2000), os teatros possuíam amplas janelas para a 

entrada da iluminação solar, abertas nas apresentações vespertinas já nas apresentações 

noturnas muitas velas garantiam que o público visse a ação dramática.  

Nesse período tentou-se ambientar as cenas com cores, sendo colocado na frente das 

velas, garrafas com líquidos coloridos como o vinho tinto, açafrão (amarelo), que mais tarde 

evoluiria para os filtros de luz (gelatinas). 

A vela foi durante muito tempo o único sistema de iluminação que os teatros possuíam 

para clarearem as apresentações durante a noite. Segundo Camargo (2000) a vela de cera, 

invenção dos fenícios (Cerca de 300 anos d. C.), foi por muito tempo o único iluminante dos 

teatros e tinha como característica uma iluminação instável. 

 Tendo essa limitação da iluminação cênica produzida pelas velas, algo que durou por 

10 séculos, era preciso encontrar outros mecanismos para suprirem a necessidade de se 

iluminar o espaço cênico, o lugar da criação da magia. Foram experimentados como recursos 

proporcionadores de luz, óleos minerais e óleo extraído da gordura animal. 

Em seguida, os lampiões no século XVIII, com luminosidade mais intensa e constante 

do que as velas começam a ser usados na iluminação teatral, a princípio com óleo extraído da 

baleia, logo depois no século dezessete com o querosene extraído de fontes naturais. Mesmo 

com esse novo advento, os problemas ainda não estavam sendo resolvidos e, a iluminação 

ainda ocasionava muito trabalho para os donos dos teatros, devido à queima do combustível, 

fonte geradora de sujeira no teto e nas cortinas, além dos riscos de vazamento dos óleos dos 
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lampiões, já o querosene, queimava muito rápido, gerando um grande excesso de fuligem e 

aumentando o risco constante de incêndio. 

Segundo Jorge Carvalho:  

 

O lampião a gás foi inventado em 1791 pelo engenheiro inglês William 
Murdock5 e, sete anos depois, o bico de gás pelo francês Phillipe Lebon6, 
que proporcionou outro processo de obtenção de luz com mais luminosidade 
para a cena teatral dos teatros, sendo assim, o gás possibilitava uma luz mais 
clara e menos amarelada. (MOREIRA, 2006, p.06) 

 

De acordo com Roberto Gill Camargo (2000) a iluminação a gás empregada a partir de 

1850 nos teatros, trouxe diversas vantagens, comparando-se com os recursos usados 

anteriormente: luz mais intensa, regulagem de intensidade, aumento nos fachos, nitidez nas 

respostas e, a possibilidade de controle fixo em um único ponto do teatro, possibilitando a 

criação de cenas ricas em detalhes, fazendo com que a luz perdesse a sua única função estética 

até então, a de clarear todo o espaço; afinal com o advento do gás foi possível a criação de 

efeitos individualizadores com o intuito de elaborar ambientes e de concentrar a atenção do 

público em determinada cena. 

    O grande problema da iluminação a gás7 era o cheiro desagradável e a sonolência 

ocasionada pela queima do combustível; a sua fuligem, por exemplo, exigia uma limpeza 

constante dos equipamentos dos teatros. Outro grande problema era o risco constante de 

incêndios devido aos vazamentos de gás. Na época o preço do gás era bastante caro e 

manufaturado pelo próprio teatro, que também se responsabilizava pela manutenção. 

Camargo (2000) nos fala que a qualidade da luz oferecida pelo gás e o seu sistema de controle 

eram as melhores descobertas realizadas até então. Pela primeira vez era possível, por 

exemplo, estabelecer o controle de todas as luzes a partir de um ponto centralizado.  

                                            
5 William Murdoch foi um engenheiro e inventor escocês. A ele é atribuída à invenção da iluminação a gás. 

6 Philippe Lebond’ Humbersin (Engenheiro e químico francês)1767 – 1804 desenvolveu e patenteou (1799) um 
processo de iluminação a partir da combustão de gás obtido pela destilação de madeira e, assim conhecido 
como o inventor da iluminação a gás.  

7 Em Física, gás é um dos estados da matéria, não tem forma e volume definidos, e consiste em uma coleção de 
partículas (moléculas, átomos, íons, elétrons, etc.) cujos movimentos são aproximadamente aleatórios. 
Acessado no dia 17/03/2013 no site http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s. 
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Mesmo com essas qualidades oferecidas pelo gás, a sua permanência nos teatros não 

durou muito tempo, pois em 1879, com a descoberta da lâmpada por Thomas Edison8, foi 

possível o emprego da eletricidade como meio de iluminação cênica. Com a luz elétrica os 

problemas que tanto afligiam os diretores, os atores, o público e, principalmente, os donos dos 

teatros foram supridos, a final esse advento revolucionou a estrutura arquitetural dos teatros, 

enriquecendo a construção das cenas, delimitando espaços, gerando ilusões. 

No século XX, com a eletricidade em uso no teatro, começam a surgir os primeiros 

movimentos em relação à utilização da iluminação cênica como forma de linguagem artística. 

Ela passa a respeitar e a servir às estruturas e os objetivos da cena teatral. A luz participa do 

espetáculo e deixa de ser um mero suporte, passando a integrar a cenografia e auxiliando a 

representação da realidade, sugerindo impressões, revelando a materialidade e o significado 

das cenas na peça teatral. 

Com o surgimento de correntes artísticas de vanguarda por toda a Europa com o 

objetivo de romper com o passado, com aquilo que consideravam ultrapassados e sem 

sentido, o movimento Naturalista9 buscou trazer para a construção da cena uma luz similar à 

da natureza, como o sol e o luar, para isso usava as cores amarelas e azuis e, artificialmente, 

chegava-se a ambientação desejada. 

 No realismo se buscou uma iluminação mais verdadeira na qual essa não se encontra 

convenientemente nos melhores lugares e, assim, onde esperavam que elas estivessem na vida 

real. É uma luz de contrastes, de sombras, de variações na qual a luz de sol é uniforme e a luz 

da noite é cheia de sombras.  

O simbolismo10 em contraposição ao naturalismo propõe diferentes formas de se criar a 

realidade, retratando um mundo de sonhos, fantasias, abstrações abrindo um caminho para 

além daquilo que é visível na cena.  A luz simbolista segundo Hamilton F. Saraiva (1992) 

tenta ajudar o espectador a apreender o sentido da cena, sendo que um foco amarelo poderia 

                                            
8 Thomas Alva Edison foi um inventor, cientista e empresário dos Estados Unidos que desenvolveu muitos 

dispositivos importantes de grande interesse industrial. 

9 O Naturalismo foi um movimento cultural relacionado às artes plásticas, literatura e teatro. Surgiu na França, 
na segunda metade do século XIX. Este movimento foi uma radicalização do Realismo. Acessado no dia 
22/03/2013 no site: http://www.suapesquisa.com 

10 O simbolismo foi um movimento que se desenvolveu nas artes plásticas, teatro e literatura. Surgiu na França, 
no final do século XIX, em oposição ao Naturalismo e ao Realismo. Acessado no dia 22/03/2013 no site: 
http://www.suapesquisa.com 
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representar um sol, e a luz piscando poderia ser a chuva que cai. São essas características 

presente no simbolismo que veremos na luz do espetáculo em análise neste trabalho.  

No Expressionismo11 a luz busca deformar a figura humana, alongando as sombras, 

criando ângulos e closes estranhos, expressivos, que ressaltam a emoção, ilustrando e 

contradizendo a figura da pessoa iluminada. No Brasil, o expressionismo se destaca na 

direção de Ziembinski12, ao dirigir “Vestido de noiva” do dramaturgo Nelson Rodrigues, que 

segundo Yan Michalski (1989, p.11) essa corrente nada mais é do que: 

 

(...) um conceito de linguagem cênica estiliza, a propósito da qual foram 
muito citadas as influências do expressionismo alemão, na qual 
impressionava sobre maneira o, para a época, revolucionário emprego da 
iluminação, e que explodiu como uma bomba no rançoso panorama da 
encenação brasileira da época. (MICHALSKI,1989, p.11) 

 

Já no cinema os magos da iluminação recriavam em estúdio toda uma alegoria de luzes 

e sombras, criando profundidades com a utilização de focos direcionados, revelando aos 

poucos elementos sinistros. No teatro buscou-se a deformação ou exagero da figura fazendo 

uma crítica constante à mecanização da sociedade industrial. 

O desejo dessas e outras escolas como havíamos dito, é de romper com o passado, 

engajando o espectador no ato da representação através das suas características.  

Credita-se ao diretor, cenógrafo e crítico de arte Adolphe Appia13 a criação do cenário 

tridimensional e antirrealista tendo na luz o elemento capaz de criar a animação do espaço 

cênico, sendo que a iluminação deixa de ser apenas um instrumento funcional assegurador da 

visibilidade do espaço cênico. A luz passa a ter a função de esculpir e modular as formas e os 

volumes do cenário e do espaço cênico, causando o aparecimento e o desaparecimento de 

sombras espessas ou difusas. 

                                            
11 O expressionismo foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX e início do século XX como 

uma reação à objetividade do impressionismo, apresentando características que ressaltavam a subjetividade. 
Acessado no dia 22/03/2013 no site: http://www.brasilescola.com 

12 Ziembinski (Wieliczka, 7 de março de 1908 — Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1978), foi um ator e diretor 
de teatro, cinema e televisão. Acessado no dia 22/03/2013 no site: http://www.jornallivre.com.br 

13 Adolphe Appia (Genebra, 1 de setembro de 1862 — (Nyon), 29 de fevereiro de 1928). Foi arquitecto e 
encenador suíço, cujas teorias, especialmente no campo interpretativo da luz, ajudaram a concretizar as 
encenações simbolistas do século XX. Acessado no dia 22/03/2013 no site:   
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Appia 
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Já Gordon Craig14 ao corroborar com as ideias de Adolphe Appia, inova na iluminação 

cênica, acabando com as luzes que viam da ribalta que ficavam a frente da borda do palco, 

projetando sombras de baixo para cima, incomum na vida real, agora, passa-se a iluminar o 

palco de cima para baixo, colocando luzes no teto do teatro. Outa contribuição de Craig 

segundo Roberto Gill Camargo (2000) se deu na cenografia que idealizava um sistema não 

figurativo de formas e volumes, no qual a iluminação contribuiria para multiplicar ainda mais 

as possibilidades de transformação da imagem cênica. 

Dentre outros tantos que contribuíram na transição do século XIX para o XX, destaca-se 

aqui a atriz e dançarina norte-americana Loie Fuller,15 que segundo Jorge de Carvalho (2006) 

demostrou em seus espetáculos como a iluminação podia por si só modelar, modular e 

esculpir um espaço cênico vazio, dando-lhe vida, fazendo dele um espaço de sonhos e de 

poesia ao qual pretendiam as representações simbolistas. 

A iluminação presente nos espetáculos de Loie Fuller desenvolveu outra concepção do 

espaço, voltando à atenção para o movimento do corpo, proporcionando possibilidades de se 

trabalhar com o jogo de luz na cena, que no caso da bailarina a luz era projetada em imensos 

panos presos a bastões de madeira que a dançarina manipulava. Roberto Gill Camargo (2000) 

nos diz que para Loie Fuller a luz não era apenas um meio capaz de revelar e ocultar os 

movimentos de seu corpo, mas também um dinâmico parceiro de cena. A luz na sua dança 

permitiu uma variação de repostas expressivas conforme as mudanças de cores, sendo que a 

cor emoldurava suas várias poses. 

 A partir do século XX começam a ser desenvolvidos equipamentos de iluminação 

especialmente para a iluminação teatral como o espotlight que permitiu isolar as zonas das 

ações, detalhando cenário, objetos e, iluminando as cenas de vários ângulos dando dimensões 

variadas.  

Hoje com o avanço da tecnologia os teatros utilizam os projetores plano-convexos (PC) 

para fachos de luz direta, assim como o projetor Fresnel que utiliza lâmpada incandescente 

halógena, palito e lâmpadas P.A.R. (Parabolic Aluminized Reflector). Entretanto, para se 

iluminar grandes distâncias, surgiram os canhões seguidores com lâmpadas de descarga ou 

halógenas. Para a reprodução e o recorte preciso de figuras foi criado o Elipsoidal 

                                            
14 Gordon Craig foi um ator, cenógrafo, produtor e diretor de teatro inglês, com importante obra teórica. 

15 Loïe Fuller, (Fullersburg, hoje Hinsdale, 15 de janeiro de 1862 – Paris, 1 de janeiro de 1928) foi 
uma atriz e dançarina norte-americana, pioneira das técnicas tanto da dança moderna quanto da iluminação 
teatral. 
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(Equipamento com grande precisão ótica que utiliza duas lentes de vidro de grande teor de 

transparência, especial para altas temperaturas, produzindo um facho de luz pontual), bastante 

procurado pelos criadores de iluminação cênica nos espetáculos por possuir mecanismos de 

recorte chamado de palhetas que possibilitam formas geométricas de ângulos retos (quadrado, 

triângulo, retângulo etc.). Mais um recurso presente nesse equipamento é o porta gobo, que 

possibilita introduzir pequenos círculos vazados, confeccionados em material resistente a alta 

temperatura das lâmpadas, a fim de projetar desenhos variados no espaço cênico.   

 Outro grande avanço é o leque de opções de cores para serem usadas na criação das 

cenas; gelatinas coloridas são colocadas na frente dos refletores, projetando a cor desejada 

para a ambientação da cena.  

  Com esses equipamentos é possível alterar as formas por meio de sua focagem e 

regular a intensidade da luz, trazendo para as cenas ambientes reais ou irreais. 

 

2.3 DA RUA AO PALCO: UMA HISTÓRIA DE PARCERIAS E INFLUÊNCIAS 

 
 

A história do teatro no Brasil segundo Décio de Almeida Prado (1993, p. 15) afirma que 

“A formação do teatro Brasileiro se deu com a própria formação da nacionalidade, tendo 

surgido com a catequese das tribos indígenas feita pelos missionários [...]”. Concordando com 

Décio, Azevedo Filho16 (1966, p.16) diz que o teatro brasileiro tem início com “A chegada 

dos portugueses em 1500, dando início a uma nova etapa na ocupação do território 

brasileiro”. Essa nova etapa deu origem a um processo de transformação que modificou 

totalmente as características da primitiva terra brasileira e, principalmente, dos seus 

habitantes, que receberam o nome de índios por seus colonizadores. 

     Partindo desse pressuposto da colonização e das características dos seus habitantes, 

surgem as primeiras companhias jesuíticas vindas ao Brasil com a função de catequizarem e 

transmitirem a fé cristã, além de angariar fiéis e riqueza para a religião católica. Esses bons 

servos e soldados da igreja, tocados pela vocação catequista, impunham aos nativos a moral 

cristã e os seus hábitos europeus. 

                                            
16 Leodegário Amarante de Azevedo Filho foi um professor, ensaísta e filólogo brasileiro, professor titular e 

emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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Com a figura do Padre José de Anchieta17, que dedicou toda a sua vida a catequese 

silvícola, no ano de 1567 no século XVI, nascem às primeiras manifestações cênicas no Brasil 

com o intuito de catequizarem os nativos dessa terra. Usando os autos e as peças, Anchieta 

aproximava-se dos nativos sensíveis à música e à dança como afirma Sábato Magaldi (1999). 

As encenações eram apresentadas ao ar livre tendo a natureza como cenário e o sol 

como fonte de luz para as cenas; também havia apresentações nos adros das pequenas igrejas 

construídas pelos jesuítas. 

Já no século XVII, CACCIAGLIA (1986) nos diz em seu livro “Pequena história do 

teatro no Brasil”, que além do teatro de catequese, emergem outros tipos de teatros, 

celebrando festas populares e acontecimentos políticos, alguns lembram muito o carnaval 

como conhecemos hoje, as pessoas saíam às ruas vestidas com adereços, desfilando 

mascaradas, dançando, cantando e tocando instrumentos para comemorarem as festas. 

No século XVIII, o teatro ainda com características educacionais, começa a ter peças 

teatrais que são apresentadas com frequência. Igrejas, palcos (tablados) montados em praças 

públicas eram os locais das representações. Nesse período, o teatro vai consolidando seu papel 

na sociedade brasileira e com isso começam a surgir lugares fixos para as apresentações que 

recebem o nome de Casas da Ópera ou Casas da Comédia. 

Chega o século XIX com grandes mudanças no cenário brasileiro, uma delas é a vinda 

da família real para o Brasil e a transição para o teatro nacional, nesse período o teatro 

brasileiro começa a expor temas nacionalistas, buscando fatos e situações da época. Com o 

passar dos anos muitos estilos foram desenvolvidos no teatro brasileiro que marcaram a 

produção teatral do país como é o caso do teatro Romântico tomado pelo sentimento 

nacionalista e de igualdade para todos. 

O teatro realista com a temática social, ou seja, as questões sociais mais relevantes do 

momento eram discutidas nos dramas. Era um teatro de tese social e de análise psicológica. O 

teatro de rua, que é outra manifestação teatral, só que feita na rua para os seus transeuntes, 

tinha como base o movimento realista. Essa forma teatral é assim definida por Pavis (2007, 

p.385): 

 

                                            
17 Padre José de Anchieta foi um padre jesuíta espanhol que atuou na catequização de índios e evangelização no 

Brasil durante a segunda metade do século XVI. Foi também teatrólogo, historiador e poeta. 
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É um teatro que se produz em locais exteriores às construções tradicionais: 
rua, praça, mercado, metrô, universidade etc. [...] ir ao encontro de um 
público que geralmente não vai ao espetáculo, de ter uma ação sociopolítica 
direta, de aliar animação, cultura e manifestação social, de se inserir na 
cidade entre provocação e convívio [...]. (PAVIS, 2008, p.385) 

 

No entanto, o teatro de rua e outras manifestações artísticas culturais em nosso país 

sentiram o gosto amargo do golpe militar iniciado em 1964, acarretando profundas 

modificações na organização política do país bem como na vida econômica, social e artística 

dos brasileiros. Nesse período a ditadura fechou muitos teatros, diminuindo a produção teatral 

da época que não tendo mais os espaços convencionais do teatro italiano - modelo de espaço 

teatral tendo a disposição frontal de palco/plateia - comum no Brasil, buscou lugares 

alternativos que pudessem baratear o custeio da produção e suprir a necessidade da cena 

teatral no Brasil que vinha sofrendo pelo golpe militar e isso é evidenciado por Cláudia de 

Arruda Campos em seu livro “Teatro de Arena/SP” no capítulo intitulado “Zumbi, Tiradentes” 

(1988, p.5) que fala da estrutura da iluminação cênica do espaço ocupado pelo Grupo Arena: 

“Refletores pendurados sobre nossas cabeças são a única promessa de iluminação”. 

Nesse período a luz tinha a função de clarear a cena, revelando os atores e as ações 

dramáticas, que ao mesmo tempo iluminava a plateia que ficava próxima das cenas e dos 

refletores. 

Por muito tempo o teatro de rua foi usado como ferramenta de protesto e de inquietação 

dos artistas frente às injustiças sociais como “O Centro Popular de Cultura” da UNE/RJ 

(CPC), que usava o teatro de rua como meio de conscientização do oprimido, das injustiças 

sociais da época. Espaço melhor não poderia ter para se expressar, nada melhor do que um 

lugar onde todos e tudo são permitidos, lugar no qual se tem permissão para comer e beber 

durante o espetáculo, sair no meio da encenação para contracenar com os atores sendo 

iluminados pela luz do sol.  

Com o passar dos anos os militares intensificam as ações suspendendo todos os direitos 

civis e políticos. É nesse período que o teatro brasileiro começa a amargar talvez um 

dos piores momentos da sua história devido à repressão e à censura exercida pelo 

regime autoritário. Essa situação piorou ainda mais pós a promulgação do Ato Institucional Nº 
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5 (AI-5)18, pelo então presidente da República, Marechal Costa e Silva, em 13 de dezembro 

de 1968. 

Na abertura politica iniciada no ano 1974 e terminando em 1988 com a promulgação da 

constituição brasileira, que muitos grupos lançam mão de outros espaços como é o caso da 

rua, tendo na luz solar a iluminação necessária para iluminar a ação dramática. É nesse 

contexto social e político que surgem grupos de teatro entre eles o Imbuaça. 

Fundado em 28 de agosto de 1977, o Grupo Imbuaça, nome que homenageia um artista 

popular, o embolador Mane Imbuaça, é fruto de uma série de oficinas realizada em Aracaju, 

principalmente, a de Benvindo Siqueira19 que ministrou a oficina de Teatro de rua, baseada na 

sua experiência em Salvador no “Teatro Livre da Bahia”. Segundo Luciano Lima em sua 

monografia: “Análise da linguagem visual do espetáculo: A grande serpente” (Montagem do 

Grupo Imbuaça – SE/ 2010.). 

 

A partir de então a trupe assumiu o compromisso com o teatro popular, 
rompendo com os padrões do sul do país. Além disso, os jovens estudantes 
receberam o apoio do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFS, por 
possuírem ideais políticas comuns aos líderes do Movimento Estudantil: luta 
contra a ditadura, pelas eleições diretas, reforma agrária e em defesa da 
anistia geral e restrita. Nesse sentido, portanto, o grupo passou a utilizar 
como ferramenta a linguagem satírica e popular do cordel como forma de 
protesto e de enfrentamento às autoridades, além de meio de propagação de 
ideias. (LIMA, 2011 – São - Cristóvão/SE, p. 28). 

 

Foi lançando mão da literatura de cordel no ano de 1977, que oito jovens Antônio e José 

do Amaral, Cícero Alberto, Francisco Carlos, Maria das Dores, Maurelina, Pierre Feitosa e 

Virginia Lúcia fundaram o grupo teatral Imbuaça, antes denominado “Aspectrus Grupo 

Teatral”, que com o passar do tempo consolida sua linha de pesquisa e os seus trabalhos, 

sofrendo influências diversas nas suas produções como afirma o Mestre em artes cênicas 

                                            
18 O AI-5 (Ato Institucional número 5) foi  o quinto decreto emitido pelo governo militar brasileiro (1964-1985). 
É considerado o mais duro golpe na democracia e deu poderes absolutos ao regime militar. Site Brasil escola – 
Portal R7, http://www.brasilescola.com/historiab/ai5.htm, consultado no dia 11/12/212 às 13h44min. 
 

19 Benvindo Sequeira, Ator, autor, produtor, humorista, diretor de teatro, cinema e televisão. Nasceu em 27 de 
julho de 1947, em Carangola, Minas Gerais, cidadão soteropolitano, Salvador – Bahia. Durante dez anos 
trabalhou no Teatro Vila Velha, sob a direção de João Augusto Azevedo – ator, autor, crítico teatral, tradutor, 
professor da Escola de Teatro da Universidade da Bahia – diretor do grupo Teatro Livre da Bahia e do Teatro 
Vila Velha. Acessado no dia 20/02/2013 às 12h04minh. 
http://www.memorialdeartescenicas.com.br/site/teatro-c2/155-bemvindosequeira.html 
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Lindolfo Amaral pela Universidade Federal da Bahia, e integrante do Imbuaça desde 1997, no 

capítulo intitulado: “Histórico do Imbuaça”:  

 

O Imbuaça também recebeu influências e esse fato vem acontecendo desde o 
seu surgimento. O teatro Livre da Bahia é o nome inicial. A experiência 
desenvolvida em Salvador, na década de 70, sob a coordenação de João 
Augusto, Benvindo Siqueira, Sônia dos Humildes, Harildo Déda, dentre 
outros, contribuiu decididamente com a proposta definida pelo grupo. Foi no 
Festival de Artes de São Cristóvão, em 1977, que os sergipanos conheceram 
o grupo baiano. Esse acontecimento significativo possibilitou outras trocas 
de experiências. A maior e a mais duradora foram com o potiguar João 
Marcelino. Muitos outros mestres contribuíram com a estética do Imbuaça: 
mestre Euclides, Dona Lalinha, Dona Alzira, Seu Oscar, Dona Loudes, 
Manoel d’ Almeida, João Firmino Cabral, Luiz Antônio Barreto, João das 
Neves, Amir Hadad, IloKrugli, Cacá carvalho, Aglaé d’ Ávila, Clotilde 
Tavares, Flávio Kactus, Rodolfo Garcia Vasquez, Ivan Cabral, Fábio 
Namatame, Ivaldo Bertazzo, Marília Pêra, dentre outros [...]. (AMARAL, 
2008, p.12). 

 

 Diante dessas influências que o grupo teve em seu processo de consolidação, faz-se 

necessário ressaltar a importância do intercâmbio, da troca de experiências e da difusão dessa 

prática do fazer teatral proporcionado pelos festivais que o grupo Imbuaça participou, dando-

lhe a oportunidade de mostrar o seu trabalho e a cultura do estado de Sergipe em festivais 

como: o Encontro Cultural de Laranjeiras, o Festival de Artes de São - Cristóvão, realizados 

no estado de Sergipe e outros eventos como o Festival de Inverno de Campina Grande (PB), 

aproximando o povo do fazer teatral.   

O grupo participou de diversos eventos no Brasil e no exterior, tendo se apresentado em 

Portugal, Equador, México e Cuba. Reconhecido como instituição de utilidade pública 

municipal e estadual, o Grupo Imbuaça mantém uma sede no bairro onde nasceu à cidade de 

Aracaju - Santo Antônio, desenvolvendo até hoje ainda uma pesquisa teatral baseada na 

Literatura de Cordel e em elementos da cultura popular - um dos fatores de identidade do 

grupo. 

 

2.4 A ILUMINAÇÃO NOS ESPETÁCULOS DO GRUPO IMBUAÇA 

 

Ao unir experiências com diretores, iluminadores, atores e entre outros profissionais que 

compõem a cena teatral, o grupo vem ao longo de sua trajetória concebendo espetáculos de 
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forma a levar o folclore sergipano nas suas montagens e divulgá-lo pelo Brasil; consolidando 

a identidade, que se firma através das participações em festivais. 

 Foram às participações em eventos culturais, tais como: Festivais de Inverno de 

Campina Grande/PB, Ouro Preto/MG; Festival de Teatro de Londrina/PR; Festival de Arte de 

São Cristóvão/SE que o grupo atraiu a atenção da crítica do país pela utilização da linguagem 

de cordel, envolvendo as pessoas pelos textos rimados, personagens estereotipados vividos 

pelos atores, culminando na transição da rua para o palco. 

Foi por meio do concurso de poesias falada de Sergipe promovido pela Sociedade de 

Cultura Artística de Sergipe (SCAS), que o grupo foi convidado especialmente a participar do 

festival pela primeira vez, apresentando o espetáculo “Teatro Chamado Cordel” no teatro mais 

importante de Sergipe na época, o Teatro Atheneu20, sendo o primeiro contato da trupe com 

fazer teatral em uma arquitetura fechada no molde italiano. 

Ao longo dos seus 33 anos, o grupo montou 10 espetáculos no qual utilizou a 

iluminação cênica na construção das cenas, ambientando o espaço e transmitindo as sensações 

desejadas. Foi a partir dessa experiência que o grupo montou no ano de 1981 como afirma o 

diretor de criação do livro “Imbuaça Vinte anos” Carlos Cauê (1997, p.8-9) “A gaiola”, sendo 

o primeiro espetáculo concebido integralmente para o palco, portanto, a primeira experiência 

do grupo com um espetáculo produzido exclusivamente para esse ambiente.  

Tendo, portanto, uma proposta teatral definida, o grupo além de conceber peças para rua 

passa a conceber para a arquitetura teatral, à caixa cênica. Entre as dez concepções, 

destacaremos as que tiveram um trabalho de luz mais acentuado. 

Em 1995, para homenagear o bairro Santo Antônio localizado na capital sergipana, em 

Aracaju, o grupo monta a peça “Antônio meu santo” que foi feita para ser encenada na rua e 

no palco. A representação teatral conta a história de quatro solteironas em busca de marido na 

novena em louvor ao santo; a concepção da luz é do grupo Imbuaça, sendo iluminada com 

velas e várias luzes brancas.  

Ainda em 1995, o grupo monta a peça intitulada “Chico Rei”, nela se conta a história da 

luta de um líder negro que existiu em Vila Rica – MG. A concepção da luz para o espetáculo é 

do iluminador Denys Leão, que usou as cores âmbar, vermelho e branco retratando as cores 

presente no nordeste brasileiro.  

                                            
20 Fundado em 1954, o Teatro Atheneu é o mais antigo teatro em atividade no estado e possui importância 

significativa na história cultural de Aracaju e de Sergipe. 
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Já no ano de 1999, com o intuito de contar a história do sergipano Artur Bispo do 

Rosário21 o grupo monta o espetáculo “O senhor do labirinto”, que teve uma boa repercussão 

no Brasil, contando com a concepção da luz de Denys Leão, tendo nas cores azul e branca a 

ambientação das cenas.  

Depois de quatro anos sem nenhuma montagem o grupo resolve contar parte de um fato 

verídico, a morte de Lampião contida no livro “Desvalidos” de João C. Dantas. A peça foi à 

primeira experiência do grupo com o teatro de sombras, tendo na concepção da luz Rodolfo 

Garcia Vázquez22 e na execução do plano de luz e operação Sérgio Robson23, tendo uma luz 

que retratava o sertão nordestino com cores quentes (âmbar e vermelho).  

A cronologia presente no (Anexo A) apresenta a trajetória da iluminação Cênica nos 

espetáculos do grupo, através de um quadro panorâmico cujo objetivo é analisar, de forma 

sucinta, a iluminação dos 10 espetáculos produzidos pela trupe. 

Ao se firmar como elemento norteador nos espetáculos do grupo, a iluminação assume a 

função de possibilitar a visualização da cena, já que é possível ambientá-la, enfatizando 

aspectos do cenário, estabelecendo relações entre ator e objeto, ressaltando expressões, 

limitando e expandindo o espaço da representação. 

 

3. A CONCEPÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PEÇA “A GRANDE 

SERPENTE” 

 

     No conteúdo deste capítulo, será apresentado o resultado da pesquisa com o objetivo 

de esclarecer a questão que norteia esse trabalho - como se deu a concepção da luz no 

                                            
21 Arthur Bispo do Rosário  nasceu em Japaratuba Sergipe no dia 14 de maio de 1909 ou, segundo outras 
fontes, 16 de março de 1911 – Rio de Janeiro, 5 de julho de 1989. Foi um artista plástico brasileiro. 
Considerado louco por alguns e gênio por outros, a sua figura insere-se no debate sobre o pensamento eugênico, 
o preconceito e os limites entre a insanidade e a arte, no Brasil. A sua história liga-se também à da Colônia 
Juliano Moreira, instituição criada no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, destinada a abrigar 
aqueles classificados como anormais ou indesejáveis (doentes psiquiátricos, alcóolatras e desviantes das mais 
diversas espécies). Acessado no dia 20/02/2013 no site: Wikipédia. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo_do_Ros%C3%A1rio 
 

22 Rodolfo García Vázquez: É  diretor e dramaturgo conhecido por ser um dos fundadores da Companhia de 
Teatro Os Satyros, ao lado de Ivam Cabral. Acessado no dia 08/03/2013, às 20h00min no site: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Garc%c3%ADa_v%C3%Alzquez 

23 Sérgio Robson: Iluminador do Teatro Tobias Barreto, Aracaju/SE. 
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espetáculo A Grande serpente do grupo Imbuaça? Para facilitar o entendimento do resultado, 

será apresentada a questão da dramaturgia como elemento norteador na concepção de um 

plano de luz, bem como o conceito de concepção cênica pelo diretor da peça João Marcelino. 

Logo em seguida, veremos a problemática do iluminador e o processo de criação, bem como a 

iluminação na cenografia, no figurino e na maquiagem do espetáculo. 

  

3.1 A DRAMATURGIA COMO ELEMENTO NORTEADOR NA CONCEPÇÃO DE 

UM PLANO DE LUZ 

 

O texto A Grande Serpente escolhido pelo grupo Imbuaça com o intuito de comemorar 

os seus 33 anos de existência, tem relação direta com a pesquisa de linguagem do grupo, ou 

seja, a cultura popular nordestina, imersa no universo cultural brasileiro em todas as suas 

modalidades, caracterizado, principalmente, por sua rica diversidade; a montagem do 

espetáculo contou com a premiação do edital para apoio a montagem de espetáculos “Myrian 

Muniz 201024”, promovido pela Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), e apoiado também 

pelo Fundo Estadual de Promoção Cultural da Secretaria de Comunicação Social do Estado de 

Sergipe, que viabilizaram o custo da montagem.  

A dramaturgia teatral é uma obra literária escrita especificamente para o teatro com o 

intuito de ser encenada. “Só o texto não é teatro” como nos fala Hamilton F. Saraiva no 

Caderno de teatro (1993, p.13). O texto é um pretexto para a encenação, é o norte para os 

diretores, iluminadores e tantos outros que compõem a cena teatral. 

Em relação ao drama existem distintas acepções sobre a sua real natureza, no entanto, 

apontamos a seguinte afirmação: 

 

A querela sem fim acerca da natureza o drama, isto é, se é um gênero 
literário ou uma peça teatral, é inteiramente fútil. Uma coisa não exclui a 
outra. Uma obra literária por direito próprio; não requer mais a simples 
leitura para penetrar na consciência do público. Ao mesmo tempo, é um 
texto que pode, e a maioria das vezes pretende, ser usado como componente 
verbal da representação teatral. (VELTRUSKI, 2006, p.164) 

                                            
24 O Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz é uma ação de incentivo à produção artística, à circulação de 

espetáculos e à formação de público para o teatro brasileiro. O nome do programa presta homenagem à atriz 
Myriam Muniz (1931-2004), reconhecida por interpretações marcantes e fortes, e por ter dedicado os últimos 
anos de sua carreira à formação de novos talentos. 
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Assim, adota-se neste trabalho a perspectiva de drama como ação que marca toda a cena 

teatral, na qual a simples leitura do texto não é mais suficiente, pois o elemento textual agora 

é componente da encenação teatral em que a comédia e a tragédia unem-se e, no caso, da peça 

do grupo Imbuaça, a fusão dessas ações culmina numa peça cujo objetivo é retratar distintos 

aspectos como o incesto, o sofrimento do povo nordestino e as suas tradições culturais. 

Algumas obras são escritas para serem representadas e outras são adaptadas por 

“dramaturgos25”, essas dramaturgias diferem da escrita comum literária por terem uma 

estrutura constituída por formas, abrangendo tanto o texto quantos os meios cênicos 

empregados pela encenação. O dramaturgo, ao escrever uma peça teatral, cria personagens e 

conflitos que, ao serem apresentados, dão a impressão daquilo que está acontecendo "aqui e 

agora". Algo a ser visto na dramaturgia A grande serpente do dramaturgo potiguar Racine 

Santos26.  

Foi a partir da tragédia Édipo rei, de Sófocles que Racine Santos inspirou-se para 

escrever a peça “A Grande Serpente”, uma das partes integrantes do seu livro “De Sol, de 

Pedras e Punhais”. Essa obra reúne além dessa peça, mais outras duas: “À Luz da Lua, os 

Punhais” e “Quando o Sol se Reparte em Crimes”, compondo uma trilogia ambientada no 

sertão nordestino, revelado na crueza da terra e do homem, nas cores épicas da tragédia, na 

sua universalidade que o faz contemporâneo da tragédia grega de 400 a.C. . 

Em A Grande Serpente, a história se passa em uma pequena cidade isolada pela 

caatinga, governada por um líder ganancioso e habitada por um povo humilde e cheio de 

superstições. O texto, segundo Santos (2007), tem características surreais, às vezes, absurdas, 

e do realismo fantástico, já que no ambiente retratado a vida só é possível por causa de um 

generoso poço de água que garante a subsistência dos moradores daquele local. 

 O conflito da peça tem início com o desaparecimento da água do poço. Antes disso, a 

maldição, que deverá pairar sobre os habitantes da cidade, é prenunciada pela louca Joana, 

quando anuncia a chegada da besta-fera, confirmada através do diálogo de dois capangas. Na 

sequência, eles também falam da irmã “de seu Arão” (o senhor daquelas terras) que morreu 

                                            
25 Aquele que escreve o drama. Dicionário de teatro/ Luiz Paulo Vasconcellos. (2009, p.102). 

26 Racine Santos nasceu em Natal (RN), em 1948, é autor, produtor, diretor e editor. “De Sol de Pedras e 
Punhais”, Racine Santos, (2007). 
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pouco após se banhar no poço. Num grito cortante, uma mulher diz que o poço está seco e a 

explicação estaria no castigo que ronda o vilarejo. É sobre esse castigo que se desenvolverá a 

ação do texto. O sumiço misterioso da água provoca preocupação, pois todos estão cercados 

pela caatinga, isolados, acuados pelo sol e pelo xiquexique. 

Arão, o coronel da cidade, também estranha o fim daquelas águas. O sertão é um mar 

sem água, cuja travessia é temida até mesmo pelos capangas. Joana, a louca, em uma das suas 

aparições, afirma figurativamente ter sido a serpente a responsável pelo sumiço da água, em 

outras palavras, tudo aconteceu porque Arão casou-se com a própria filha Tamar. Esse seria o 

motivo para o esgotamento do poço que, segundo Joana, transformou-se em “um corpo seco, 

assombrando o povo em noite de lua, igualzinho àquele que violentou a própria mãe” 

(SANTOS, 2007, p. 33).  

Valorizando as informações contidas no texto o iluminador da peça encontrou o 

caminho para a concepção da luz. As indicações de lugares, as condições das cenas, 

ambientes, climas e características dos espaços, que permitiram ao iluminador ver e distinguir 

as cenas no processo de criação, tentando ao máximo trazer para a construção da luz as 

informações contidas no texto.  

Existem dramaturgos que especificam a luz de determinados momentos da dramaturgia 

com didascálias27 ou em outras palavras as rubricas, que são anotações paralelas às falas que 

os dramaturgos fazem em seus textos para darem indicações precisas dos cenários, da 

iluminação cênica etc. Por sua vez, o texto aqui mostrou caminhos para a criação da luz, 

embora elas tenham sido escassas. Pode-se conferir uma dessas rubricas na passagem a 

seguir:  

 

  A ação se passa em uma imaginária cidade do interior do Nordeste, ilhada 

por caatingas, isolada do resto do mundo. 

 

        Rubrica da cena I, Joana, a louca. 

       [...] uma pequena cidade do interior do nordeste. O dia está 
amanhecendo. [...] 

(SANTOS, 2007, p.17). 

 

                                            
27 Indicações cênicas para ler teatro (2010, p.6). 
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                      Figura 01: Iluminação da cena I, Joana a louca acompanhada do coro. 

                          Fonte: Vinicius Vini. 
 

Dessa maneira, podemos observar na (figura 01) o quanto o texto se faz importante, 

dando a indicação da luz para o iluminador, que retrata o amanhecer sugerido “[...] O dia está 

amanhecendo [...]”, que segundo Denys Leão (2013) em entrevista para a nossa pesquisa nos 

diz que para compor essa cena usou as cores branca, azul e o âmbar, sugerindo o amanhecer 

da caatinga tendo a retratação da vegetação típica do nordeste na cenografia presente no texto. 

Pode-se ver na figura um coro fazendo alusão à estrutura grega de atuação (Referência de 

criação do diretor) sendo destacado por dois focos de luz a pino, criando sobras e dando a 

ilusão da cena e reforçando essa afirmação tem-se: “A imitação da realidade nos faz considera 

como real e verdadeiro a ilusão teatral e esse efeito é produzido pelo reconhecimento 

psicológico e ideológico de fenômenos familiares aos espectadores presentes.” (SARAIVA 

1992, p.24). 

Nesse sentido, o teatro tem recursos que proporcionam à criação da realidade requerida 

pelo texto, sendo a luz uma das proporcionadoras desse fazer acontecer, acentuando o cenário, 

o figurino e a maquiagem, criando a ambientação de cada cena e revelando a essência do 

espetáculo. 

A luz assume o papel de revelar esses fenômenos presentes no texto que são familiares 

ao povo do nordeste brasileiro como afirma o iluminador Denys Leão, 2013, “As cores 
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presentes na iluminação do espetáculo, tem o papel de revelar para a plateia o ambiente 

presente na dramaturgia, a caatinga onde se encontra os personagens, como podemos ver na 

fala da personagem Arão”. Pode-se visualizar isso em: “[...], pois o resto é caatinga, chão 

crestado, horizonte tremulando ao longe, isolando agente do resto do mundo. Se essas águas 

não voltarem [...] nós estaremos todos perdidos”, nessa fala podemos observar as várias 

indicações que o texto dá e, que contribui para a concepção da luz, situando o iluminador no 

espaço e no tempo”. (SANTOS, 2007, p.30). 

Nas passagens “a caatinga”, “horizonte tremulento ao longe”, foram deixas encontradas 

pelo iluminador do espetáculo A grande Serpente para compor o ambiente da cena, que nesse 

momento se fez mão das cores quentes, dando a realidade requerida pelo texto, fazendo o 

espectador observar a cena da caatinga que se faz presente na dramaturgia. Com a concepção 

da luz para essa cena foi possível que o público visualizasse a estação seca típica do nordeste, 

pois, sem a iluminação cênica se teria um cenário com pouca representatividade. 

Em outros momentos do texto podemos observar as possíveis deixas contidas nas falas 

das personagens, possibilitando a concepção da luz, como podemos ver: 

 

Mulher:  A cidade vai morrer de sede. Não temos água pra nada. É o dilúvio 
de fogo tomando conta de tudo! Cercadas pela caatinga de léguas sem fim, 
só tínhamos as águas desse poço que agora sumiu... A cidade vai secar. Não 
temos saída, vamos todos morrer de sede! (SANTOS, 2007, p. 26 -27) 
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                     Figura 02: Iluminação da cena I, Capanga I, capanga II e as três mulheres.  

                         Fonte: Vinicius Vini. 
 

Observa-se nos trechos “Cercadas pela caatinga de léguas sem fim”, “Não temos saída” 

que são passagens testificadoras do sertão onde se encontram as personagens, ratificando a luz 

presente na caatinga sugerida na composição da peça, facilitando a criação da iluminação para 

a cena, modificando todo o espaço anterior, pela qual o espectador poderá embrenhar-se pela 

história. Na (figura 2) a ação da peça é banhada com cores frias, utilizando o azul e o branco, 

preenchendo o espaço da ação dramática dando a ideia do amanhecer. A iluminação toma aí 

não só a função de iluminar o espaço, mas de delimitar as cenas, fazendo parte da ação 

representada, passando assim para o espectador a realidade da noite fria e sombria. 

Dessa maneira, entende-se o texto teatral não como sendo exclusivo do diretor, mas que 

ele faz parte da criação de todo o conjunto técnico que compõe a criação cênica. 

 

3.2. A CONCEPÇÃO CÊNICA 

 

Para conceber o espetáculo o grupo Imbuaça convidou um velho conhecido, que já 

havia trabalhado com o grupo em vários espetáculos, o potiguar João Marcelino de Oliveira, 

nascido em 1959. Com uma vasta experiência como diretor, figurinista, cenógrafo, 
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maquilador e ator, participante de 68 espetáculos dentre os quais dirigiu 30, recebendo 22 

prêmios nacionais e um internacional. Ao ser perguntado sobre como se deu o processo de 

criação da peça analisada nesta pesquisa ele respondeu:  

 

 

Eu vejo e sinto a tudo o que me rodeia. Nada escapa. Fecho-me em copas, 
como Jonas na barriga da Baleia, e saio quando tenho às mãos uma carta, um 
tratado de senhas, códigos e chaves para compartilhar com os amigos. 
Preciso de um isolamento para conhecer os caminhos possíveis a percorrer. 
Depois desse processo, estou livre para dialogar com os atores, para rasgar 
desenhos e ideias, previamente elaborados, em favor das ideias dos atores. 
Nada é fixo. Como as placas tectônicas – movem-se. A criação se dá no jogo 
com os atores. Eles são os donos da cena. O meu papel é coordenar e 
apresentar possibilidades. (ENTREVISTA CONCEDIDA AO 
PESQUISADOR ROGERS NASCIMENTO EM 2012). 

 

De acordo com entrevista concedida pelo diretor do espetáculo, pode-se perceber que o 

diálogo com atores se fez presente na concepção do espetáculo, tendo início com leituras de 

mesa e a definição dos personagens, contando com a participação de nove atores sendo eles: 

Késsia Mécya, Talita Calixto, Rita Maia, Carlos Wilker, Rosi Moura, Luciano Lima, Manoel 

Cerqueira, Iradilson Bispo, Isabel Santos, Lindolfo Amaral, sendo esses quatro últimos 

membros, efetivos do grupo e os outros atores convidados. 

 No início do processo o grupo reunia-se com o diretor para fazer leituras de mesa com 

o intuito de aprofundar o entendimento da personagem, e compreender o ambiente onde 

aconteceriam as cenas, como afirma João Marcelino em entrevista para esta pesquisa: 

 

No texto está impresso uma diversidade enorme de imagens. Símbolos como 
os Anéis da caatinga, a Coroa do todo poderoso Arão, a Cidade Isolada do 
resto do mundo... muitas indicações levavam ao mesmo ponto e daí para a 
escolha do não realismo na cenografia foi um pulo. O texto é repleto de 
realismo fantástico e caberia como uma luva um cenário simbólico e 
cinético. (ENTREVISTA CONCEDIDA AO PESQUISADOR ROGERS 
NASCIMENTO EM 2013). 

 

Partindo desse pressuposto contido na dramaturgia, “O sertão nordestino”, e tendo como 

elemento da construção do espetáculo, o espaço circular sugerido pelo diretor que se baseou 

nas passagens contidas no texto como ele mesmo fala em sua entrevista, pode-se observar 

como as passagens: “Os anéis da caatinga”, “A cidade isolada do resto do mundo”, 
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contribuíram para a criação de um espaço que permitiu ao público ficar em torno da cena, 

compartilhando a experiência de está perto do ator, da cenografia e sentindo na pele, 

literalmente, a luz do espetáculo, já que foi utilizada a potência máxima permitida pelos 

refletores. 

Nota-se com isso como mais uma vez a iluminação no espetáculo favoreceu a 

aproximação do público com a composição cênica, contribuindo para solidificar a linha de 

pesquisa do grupo Imbuaça, ou seja, aproximar o público da ação dramática. 

A encenação foi concebida, para salas alternativas, ampliando, dessa forma, as 

possibilidades de apresentação. Caso seja dentro de um teatro, o palco é utilizado como 

espaço cênico, incluindo a presença da plateia sobre o mesmo, dispensando o uso das 

poltronas, proporcionando à proximidade, o encontro dos olhares, o pulsar, podendo-se até 

ouvir o som da respiração dos atores; todos num mesmo ambiente sugerido a cada cena criada 

e ambientada pela iluminação cênica, e a cada instante em que o cenário se movimenta com 

suas entradas e saídas, sendo possível observar o desempenho vocal e corporal de cada 

personagem, construindo imagens que vagam pelo tempo e o espaço circular. 

Ao buscar reencontrar os rituais Gregos e os lugares consagrados ao divino. O diretor 

lança mão do coro Grego  que se faz presente em vários momentos da peça. As vozes 

uníssonas não estão presentes no texto de Racine Santos. Elas foram inseridas na montagem a 

partir de uma sugestão do diretor João Marcelino, fazendo uma conexão com a obra de 

Sófocles e o teatro Grego, enriquecendo com seus timbres a sonoridade do espetáculo.  

O cenário do espetáculo em círculo, com o objetivo de aproximar público da ação 

dramática, contava com quatro aberturas diagonais de entrada e saída para o ritual teatral, 

composto por dois círculos de 6 metros de diâmetro, um sobre o outro, sendo que o de cima 

deslizava sobre o de baixo através de roldanas, onde as cenas acontecem dentro desse espaço 

cênico delimitado pela cenografia. 

Nessa definição de cenografia podemos observar na passagem “Figura o quadro ou 

moldura da ação”, o espaço cênico dramatizado, no sentido de encontrar uma atmosfera 

teatral, que na peça A Grande Serpente é feita com a presença das varas, as quais estão 

encaixadas no círculo superior e possuem alturas diversificadas, em cada uma delas, fitas do 

Senhor do Bonfim foram amarradas. Abaixo dos círculos encontra-se uma lona amarela, 

medindo 8m x 8m com uma pintura em forma de mandala. Além disso, tinha-se um tecido em 
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cor bege em que focos de luz na cor vermelha e verde são projetados, além de servir como 

bastidor. 

Outro elemento inserido e que compõe a cena em um contexto dramático é a luz que 

modela a cenografia. Parte importante da construção da cena teatral, a iluminação é assim, 

salientada: “[...] A iluminação vai se tornando um elemento preponderante da cenografia. E, 

hoje, podemos afirmar ser fundamental à arte do “Fazer teatral”. (CARVALHO, 2006, p.8). 

Por ter o seu papel fundamental na construção da cena, a estrutura da iluminação cênica 

do espetáculo foi concebida seguindo o mesmo formato da concepção do espetáculo, os 

espaços alternativos, seguindo a mesma lógica, com uma estrutura de iluminação que 

funcionasse para esse ambiente. Quando executado em um teatro, utiliza-se o palco como 

espaço cênico, aproveitando seus refletores e varas de iluminação para enriquecer e ampliar 

os jogos de luzes que se fazem presente na concepção da luz e que colorem e iluminam o 

espaço cênico. 

A trilha sonora do espetáculo foi composta por Eduardo Pinheiro28 e João Marcelino, e é 

um dos principais elementos da peça, portanto, sua execução é precisa e realizada de maneira 

intensa, num diálogo profundo com as cenas que soam harmoniosamente a cada fala, a cada 

gesto do ator. Os acordes e sons criaram os climas e as atmosferas que ecoavam pelo espaço 

das cenas, penetrando em alguns momentos, delicadamente nos ouvidos e nas almas dos que 

ali estavam; já em outros momentos entram como se fossem estourar os ouvidos.  

Também são elementos que estão na concepção das cenas: o figurino, a maquiagem 

entre outros que compõem a cena e que completam o visual e os elementos das personagens 

nesse mundo imaginário e simbólico do sertão nordestino como a cor dos figurinos da peça, 

que tem cor da terra seca e a maquiagem evidenciam as marcas da miséria do sofrimento. 

O uso da maquiagem tribal com a incidência sobre elas da luz na cor branca, azul e 

âmbar, por exemplo, permitiu realçar a tristeza dos personagens, levando o público a perceber 

toda a amargura da cena teatral. 

Dessa forma, o trabalho de concepção do espetáculo valoriza os elementos que compõe 

a cena e que pontuam o espetáculo, estabelecendo as pausas entre uma cena e outra, as 

transições, os cortes rápidos, as evoluções no tempo, as transformações de clima, compondo 

uma qualidade imagética do espetáculo que é essencialmente detalhada minuciosamente na 

                                            
28 Músico e compositor potiguar. 
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construção das cenas com a luz, figurino, adereço, maquilagem, sonoplastia entre outros. 

Neles, estarão transpostos elementos semânticos que provocam a localização e a configuração 

espacial, aprofundando a questão da percepção, deixando o espectador próximo da cena.  

 

3.3 O ILUMINADOR E O PROCESSO DE CRIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO 

 

      A concepção da iluminação cênica para o espetáculo A grande Serpente, valoriza a 

simbologia empregada no conjunto que compõe os elementos visuais da cena e nesse sentido, 

a luz, sob o ponto de vista da linguagem, tem um valor de composição fundamental para o 

espetáculo. Assim como o pintor necessita lidar com as tintas para compor sua obra, o 

iluminador precisa lidar com a luz para compor as cenas, através de sua distribuição, cor, 

quantidade e intensidade, acentuando a claridade que dirige o olhar para determinadas cenas, 

pondo em evidência o ator e o espaço da ação. Assevera-se assim que: “Iluminar não é apenas 

clarear um objeto, mas revelar um assunto, o drama, como se as luzes fossem palavras para 

elucidar ideias e emoções.” (Camargo, 2000, p.33.).   

Em se tratando de um espetáculo, a iluminação é um recurso que compõe a cena. 

Quando um facho de luz incide sobre um determinado ponto do palco, significa que é ali que 

a ação se desenrolará naquele momento, encarregando-se de estabelecer relações entre o ator 

e os objetos, o ator e os personagens em geral, modelando o rosto, o corpo do ator e os 

fragmentos do cenário.  

      O iluminador Denys Leão teve que conceber a luz para às exigências e os desafios 

impostos pela cenografia circular e pelo posicionamento do público em relação à cena, sendo 

que o espectador é colocado disposto em volta da cenografia, semelhante à estrutura do teatro 

de arena. O ator do grupo Manuel Cerqueira em entrevista ao pesquisador deste trabalho, diz 

que: “A opção foi do diretor, tendo em vista a cenografia circular, fazendo com que o público 

ficasse mais próximo da cena, ou seja, fora da cerca (cenário).” (2013). 

     Tendo nessa estrutura uma forma de espaço cênico no qual a luz se espalhasse por 

toda a área, pondo em evidência em alguns momentos o público, fazendo-o sentir a luz da 

cena; já em outros momentos a iluminação isola-o pela acentuação da claridade que dirige o 

foco na direção do espaço da ação. 
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    Após o primeiro contato com o texto e as primeiras conversas com o diretor, o 

iluminador Denys Leão assistiu a vários ensaios da peça sem fazer qualquer tipo de anotação. 

Ele fez isso para ter uma ideia da visão que o espectador teria do espetáculo. 

    Em seguida, tem início a etapa técnica, na qual ele passa a registrar marcações, deixas 

e comentários sobre a coreografia, cenário, maquiagem e o figurino. Só então começou a fase 

de concepção do projeto, na qual as referências colhidas anteriormente no texto são usadas 

como guias durante a pré-produção da luz e dos equipamentos necessários. 

    A fase final, mais operacional, também abre margem à criação envolvendo a 

confecção do mapa de luz, a montagem da luz e os testes, modificam e aperfeiçoam as cenas 

até o dia em que o trabalho é apresentado ao público. Em A grande serpente, como em outras 

montagens, o iluminador conta que a troca de informações e ideias com o diretor foi 

fundamental para perceber “O espírito da peça”, que segundo o iluminador é de extrema 

simplicidade em comunicação direta com a plateia (LEÃO, 2013). 

  O clima foi traduzido para o palco através da iluminação específica para o espaço 

teatro em questão. Já o conceito sobre o qual o iluminador trabalhou foi o de que os 

personagens convivem ao mesmo tempo nesse sertão cercado pela caatinga e pelo anel de 

fogo que a todo tempo é citado no texto. 

Por isso, o iluminador levou para o espetáculo luzes nas cores representativas do 

cotidiano do nordeste brasileiro, especificamente a do sertão, para que assim o clima da seca e 

da escassez da vegetação, por exemplo, pudessem ser percebidos na cenografia do espetáculo. 

 Na concepção da luz existem três momentos bem definidos, o dia, a noite e as cenas 

com os efeitos que aparecem entre as cenas diurnas e noturnas, como afirma o iluminador do 

espetáculo Denys leão (2013): “As cenas seguem uma transitoriedade tentando retratar o 

realismo nas mudanças de dia e de noite presente no sertão nordestino, sendo dividida de 

acordo com a entrada das personagens”. Sobre isso, Roberto Gill Camargo nós diz que:  

 

No realismo, as mutações obedecem às determinações de tempo e espaço 
fictícios. Não há razão para passar de um estado de luz para o outro se não 
houver mudanças de horário e/ou local onde a cena transcorre. A iluminação 
segue à risca o desenrolar da ação no temo e no espaço. (CAMARGO, 2000, 
p.152). 
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Essa dinâmica de mudanças de claro e escuro define a iluminação do espetáculo, 

marcando o mergulho das personagens no universo de sensações do cotidiano, sendo visto em 

cena, em uma mistura da realidade trazida pela noite misteriosa (azuis muito claros) e pelo dia 

(âmbar e vermelho). 

A reunião dessas cores possibilitou a distinção das cenas noturnas e diurnas do 

espetáculo, que conforme Denys Leão (2013) é dividido em três momentos: dia, noite e cenas 

simbólicas cujo objetivo é proporcionar a quebra da linearidade das cenas, como por exemplo, 

retratar a esperança, algo propiciado com a cor verde. 

Buscaremos a seguir explicar como essas cenas contribuíram para a ambientação do 

espetáculo analisado nesta pesquisa. 

 

3.3.1 Cenas noturnas 

 

A composição das cenas, aqui em análise, parte do estilo próprio do iluminador que para 

retratar a noite desse espetáculo usa os filtros coloridos nas cores azul e branca, a depender da 

noite, aparece mais clara ou mais escura, algo que só é possível devido aos Dimmers 29, que 

permitem aumentar ou diminuir a intensidade da luz.  

Sendo que os ambientes sugeridos no texto produzem resultados únicos em termos 

estéticos, tais como o céu azul, em cenas noturnas, lembrando o surrealismo de René 

Magritte30. A paisagem retratada em suas obras, resultando em paisagens mágicas, 

proporcionando uma leitura moderna e pessoal de cenas já vistas ou ignoradas pelo grande 

público.  

                                            
29 Dimmers são dispositivos utilizados para variar a intensidade de uma corrente elétrica média em uma carga. 

Eles consistem de gradadores que, através da diminuição ou aumento da tensão valor eficaz e, portanto um 
aumento da potência média de uma lâmpada, controlam a intensidade da luz produzida pela mesma. Um 
dimmer tem como objetivo fazer com que aumente ou diminua a intensidade luminosa através de um 
potenciômetro, que auxilia nessa operação. 

30 René Magritte - Pintor belga (21/11/1898-15/8/1967). É um dos mais importantes pintores do 
surrealismo. http://www.algosobre.com.br/biografias/rene-magritte.html, Acessado no dia 24/02/2013 às 
10h40min. 
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                                     Figura 3: Meditation do artista Rene Magritte 
                                     Fonte: http://www.wikipaintings.org  

 

O espetáculo tem início com uma cena noturna em um momento de total penumbra, 

com muito nevoeiro. Nessa cena será revelada, pela primeira vez, a personagem Joana, a 

louca (figura 3). Ao redor do cenário encontra-se o coro, fora do foco da luz, cantando uma 

música para acordá-la, já que a personagem se encontra encolhida ao centro, dormindo. Na 

concepção dessa cena, foi usado um gobo31, projetando um facho de luz circular na cor 

projetada pela gelatina32 vermelha, delimitando o espaço da cena e criando uma simbologia ao 

anel de fogo. A utilização dessa luz, como se vê a seguir, tinha a intenção de proporcionar no 

público a inquietação e o medo, gerando o mistério e a expectativa frente à cena de abertura. 

                                            
31 Os gobos podem ser feitos de metal ou de vidro refratário para resistirem às altas temperaturas provocadas 

pelo aquecimento desses materiais em contato com os raios de luz. Os de metal possuem as imagens 
recortadas em determinadas áreas e os de vidro possuem imagens estampadas no material. Laboratório de 
Iluminação do Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes da 
Unicamp. http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/apres.htm. Acessado no dia 23/02/213, às 14h18min. 

32 São folhas translúcidas, que se coloca sobre refletores para produzir efeitos coloridos na iluminação. 
Dicionário Aulete. http://aulete.uol.com.br/nossoaulete/gelatina. Acessado no dia 23/02/2013, às 14h26 min. 
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                                     Figura 4: Iluminação: Abertura do espetáculo.  

                                     Fonte: Cristiano Oliveira. 

 

    Assim, na abertura do espetáculo, a iluminação é utilizada como um elemento 

dramático, causando tensão e expectativa, devido às personagens entrarem em cena pela 

plateia discretamente sem serem vistas, isso só foi possível através de sombras que realçam os 

contrastes, acentuando o mistério presente na cena. São diversas as leituras desse primeiro 

ato, haja vista que o espectador não sabe quem são aquelas pessoas na história e o que vai 

acontecer a partir dali. Nesse sentido, a cor influencia nessa atmosfera, pois o vermelho 

intenso sobre o cenário remete ao anel de fogo, ao sangue, descritos no texto de Racine - A 

grande Serpente.  

Disse que quando o potrinho nasceu, todo mundo se assustou com aqueles 
olhos de gente. Quiseram matá-lo, mas seu Arão não deixou... Foi aí que 
chamaram um padre pra benzer o bicho, mas quando o padre chegou 
ninguém mais encontrou aquela coisa. Fugiu, sumiu nas caatingas. Mas de 
uns tempos pra cá vive aparecendo, rodando a casa durante a noite. (Fala do 
Capanga I) (SANTOS, 2007, p. 19).  

 

É através desse trecho da obra de Racine que se evidencia a atmosfera que a cena exige: 

mistério (figura 5). 

    As cenas das histórias de assombração contadas pelo Capanga I apavoravam as 

pessoas da cidade. Por isso, exigiu uma luz com tonalidade azul que guarda grandes 
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distâncias, proporcionando uma profundidade ao cenário. O objetivo dessa cor é reforçar o 

silêncio da noite, revelando o isolamento vivido por aquelas personagens, inspirando ao 

mesmo tempo medo e solidão.  

 

     Figura 5: Iluminação: Cena dos Capangas.  

                      Fonte: Cristiano Oliveira. 

 

Outro recurso luminoso presente nessa cena são as lanternas que surgem na entrada dos 

capangas I e II, nesse momento aparece um montado nas costas do outra, cobertas com uma 

manta, fazendo referência a dois olhos grandes, reluzindo no espaço cênico, e no público, 

criando uma atmosfera assombrosa. (figura 6). 



43 
 

 

                                   Figura 6: Entrada dos capangas.  

                                   Fonte: Vinicius Vini. 
 

    Outra função das lanternas é a de iluminar os atores, criando um clima tenso e 

misterioso para a cena, como afirma Manuel Cerqueira em entrevista para esta pesquisa ao 

relatar como surgiu a ideia do uso delas:  

 

As lanternas surgiram a partir de uma ideia minha, quando eu e Carlos 
Wilker estávamos construindo a cena. Como a cena acontece na noite e de 
madrugada e os capangas estão de sentinela um deles  (o meu personagem) 
motivado pelos relinchos que diz ouvir fica assustado procurando o tal bicho 
guiado pelo foco das lanternas que ao mesmo tempo serve para iluminar os 
rostos durante as falas. Portanto, as lanternas compõem com perfeição o 
clima sugerido que as tornam extremamente funcionais em um jogo mágico 
de procura e suspense. 

(ENTREVISTA CONCEDIDA AO PESQUISADOR ROGERS 
NASCIMENTO EM 2013). 

 

     Entretanto, analisando o depoimento acima e verificando os registros das falas das 

personagens presentes no texto podemos verificar o clima sugerido na fala das personagens 

Capanga I: “Tenho certeza que era ele, só pode. Aquele relincho medonho, esquisito. Aquelas 

patadas das pedras. Era ele rondando a casa...”; “Não acredito nessa história. Cavalo com cara 
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de gente?”; “é verdade. Trabalho aqui há muito tempo, e logo que cheguei me contaram a 

história desse cavalo que nasceu com olhos de gente e orelha de lobisomem...” (falas dos 

Capangas, p. 18-19). As personagens intercalam a iluminação, hora iluminando os rostos, 

revelando o temor ao rememorar as crendices, hora iluminando o vilarejo, evidenciando 

detalhes da cerca, bem como a reação do público. 

As mulheres entram em cena para contar que as águas do poço desapareceram e por 

causa disso vão morrer de sede, a cena é noturna, sendo ambientada com o azul e o branco. 

Nessa cena para se conseguir o contraste do branco e azul, o iluminador utilizou o recurso 

presente na mesa de iluminação, permitindo aumentar ou diminuir a intensidade da luz 

projetada na cena, dando o contraste da noite não tão escura, que permanece na cena até a 

volta do capanga com a notícia de que realmente o poço está seco. (figura 7).  

 

 

             Figura 7: Entrada das mulheres. 

             Fonte: Vinicius Vini. 

 

   Nesse momento a luz cria a ambientação da cena, retratando a noite, é uma luz 

advinda dos quatros cantos da estrutura que compõem as varas de iluminação acima do 

cenário, iluminando tanto os atores como realçando o cenário e com a chegada do dia a plateia 

acaba sendo destacada pela luz como se fizesse parte da cena. (figura 8).  
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              Figura 8: Iluminação: Cena das mulheres com os capangas e Arão durante o dia. 

              Fonte: Cristiano Oliveira. 

 

Como a cena propõe essa mudança, fica possível observarmos claramente na figura 7, 

de onde vêm as luzes que constroem a cena; essas luzes estão distribuídas a cima do cenário, 

em contra luz projetada do fundo, da direita e da esquerda, de frente temos as luzes frontais 

diretas e as indiretas que vêm das laterais, preenchendo a cena por igual luminosidade, 

proporcionando a mudança de clima dentro de uma concepção cênica tornando-se um 

elemento estético que se soma aos demais, colaborando para os estados emocionais do ator e 

do espectador.  

 

 

2.3.2 Cenas diurnas 

 

 “Olha o céu mudou de cor 

Lua se escondeu 

Sensitiva flor murchou 

Todo o campo se acendeu 
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Belo horizonte, atrás dos montes 

O sol nasceu [...].” 

“Alvorada Nordestina” Luiz Gonzaga 

 

     A citação acima faz alusão às mudanças ocorridas com a transição da noite para o dia 

que nesta pesquisa podem ser vistas nas imagens no decorrer da construção desse texto. A 

concepção da luz da montagem de A Grande Serpente para as cenas diurnas conta com 

presença da cor âmbar e do branco, remetendo ao dia, ao sol e a terra seca no sertão 

nordestino. 

     Frente a esse contexto de transição da noite para o dia que na peça ocorre com o 

despertar da louca Joana (Figura 9), sendo composta com a cor âmbar e branco, remetendo ao 

sol do sertão nordestino, revelando a caatinga retratada na cenografia. A projeção da luz nesse 

momento é trabalhada minuciosamente tendo ao centro da cena um foco de luz branca na 

personagem, destacando-a. A luz dessa cena faz com que o público perceba o “Mormaço da 

caatinga [...].” (SANTOS, fala do Capanga I, p.41). 

 

 

       Figura 9: Iluminação: Cena Joana, alouca.  

       Fonte: Cristiano Oliveira. 
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A cena é composta ainda por fachos de luz no tecido atrás da cenografia, compondo a 

cena com a cor verde que representa a esperança e o vermelho expõe a intensidade da luz do 

sol no nordeste e que está presente nas falas das personagens. Nesse momento, pode-se 

observar a presença da luz branca mais destacada do que o âmbar, propondo o amanhecer que 

resultará na luz da imagem a seguir. 

 

 

            Figura 10: Iluminação: Cena em que Arão recebe a noticia de que o poço secou.  

            Fonte: Cristiano Oliveira. 

 

      Diante dessa imagem, podemos ver o trabalho de construção das cenas tendo a luz 

como elemento preponderante na elaboração do clima. Nesse momento tem-se a retratação da 

luz do sol no nordeste por meio do âmbar intenso.  As cores e a intensidade presentes nas 

cenas variam de acordo com a sequência dos acontecimentos. 

       A maioria das cenas do espetáculo usa o âmbar para representar o dia a dia daquele 

vilarejo, possibilitando que as personagens sejam vistas por inteiro, sem sombras nos rostos. A 

cor também reforça a ideia do texto de que é impossível sair ou entrar daquela cidade por 

conta do sol escaldante: “Botar os pés fora da cidade é pisar em brasas, é entrar no inferno. E 
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essa gente prefere morrer de sede dentro de casa a se esturricar na secura da caatinga” (Fala 

do Capanga I, p. 42). 

 

3.3.3 Cenas com os efeitos de iluminação 

 

 

Os efeitos contidos no espetáculo A grande Serpente, traz a luz que ilumina, clareia e 

nos transporta para um ambiente surreal, o mais importante é que a iluminação representa a 

natureza de tudo o que é elevado e divino em todas as suas manifestações, como o sol, a lua, o 

relâmpago, o fogo a esperança entre outros; como podemos ver na rubrica (SANTOS, 2007, 

p.39) De repente, uma procissão. Cantam e conduzem fitas, estandartes, ramos e num andor 

uma jovem nua. É a “Santinha”. (figura 11). 

 

 

         Figura 11: Iluminação: Cena da Santinha, procissão.  

        Fonte: Cristiano Oliveira. 

 

Na construção da luz dessa cena foram usados os refletores Fresnel por emitirem luz 

intensa e, conforme se vai ganhando abertura vai diminuindo a gradação da luz. Não é 
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definível onde a luz acaba. É uma luz mais suave, mais difusa, acompanhada com gelatinas na 

cor verde e Bandoor33 fixados na parte frontal do refletor que na hora da afinação podem ser 

abertos ou fechados para determinar a área de atuação da luz emitida. Os refletores estão 

dispostos em contraluz, laterais e frontais, banhando a cena por completo. Para dar o efeito de 

que a cena acontece em uma estrada, usaram-se os refletores elipsoidais que têm lentes 

capazes de reforçarem o fluxo da luz, projetando a média e a longa distância seus fachos 

precisos, recortados e intensos. 

A luz é desenhada antes das lentes, através dos obturadores de luz que são as palhetas de 

corte - as facas, a íris (diafragma) e os gobos (máscaras de efeito) que ficam antes do tubo da 

lente. A imagem produzida é invertida, de forma que para se cortar a luz do lado direito da 

luz, fecha-se a faca da esquerda, vice-versa e para se cortar a luz em cima do foco, fecha-se a 

faca de baixo. Esses refletores são usados para recortarem as figuras no espaço. Roberto Gill 

Camargo define a luz lateral da seguinte forma: 

 

É uma luz que provém da esquerda ou da direita do palco, de forma 
horizontal ou oblíqua, [...] Seus jatos atravessam o palco de um lado ao 
outro, formando “corredores” (frente, meio e fundo). É uma luz que atua no 
sentido da profundidade do palco, permitindo movimentos transversais e 
diagonais, [...] (CAMARGO, 2000, p. 165, grifo do autor).      

 

Foi usando refletores dispostos na lateral esquerda e direita das varas de iluminação 

acima da cenografia e do público que foi possível conceber o retângulo que vai de uma 

extremidade a outra da cenografia dando a ideia da estrada por onde passa a procissão (Figura 

12). Talvez se não houvesse a iluminação cênica não teríamos com tanta fidelidade a 

representação da procissão, demonstrando a ligação extrema entre o povo do vilarejo retratado 

na peça em análise com a religiosidade comum no sertão. 

 

 

                                            
33 Barndoors: Esse acessório é montando na parte da frente da luz e ajuda a controlar o feixe. As abas são 

ajustáveis e permitem impedir que certas áreas sejam iluminadas. 
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       Figura 12: Iluminação: Passagem das mulheres. 

       Fonte: Cristiano Oliveira. 

 

O efeito citado acima aparece em mais um momento da entrada das mulheres que falam: 

“O anel de fogo está crescendo, a caatinga se alastrando e isolando a gente do resto do mundo. 

Se as águas do poço não voltarem logo, daqui a pouco vamos ter porcos e galinhas morrendo 

nos quintais, e o chororó de menino com sede vai ser grande demais” (SANTOS,2007, p.43). 

Também está presente na peça a entrada do cantador misterioso (figura 12), que faz a 

cena ficar toda vermelha dando a ideia segundo Denys Leão em entrevista (2013), de 

mistério, inferno. Esse cantador misterioso “[...] Chegou e ninguém sabe como nem de onde. 

[...] (fala da personagem Cangaceiro II) (SANTOS, 2007, p.51). 

 



51 
 

 

     Figura 13: Iluminação: Cena do Cantador misterioso.  

      Fonte: Cristiano Oliveira. 

 

  Ao centro da Figura 13, encontra-se o cantador misterioso e nas extremidades os 

capangas I e II, dialogando com o dito cujo. Essa luz vermelha que preenche a cena é uma luz 

atmosférica que é possível segundo Roberto Gill Camargo, 

 

Por causa de dois fatores determinantes: Intensidade e cor. O dimmer 
propicia variação de intensidade, que pode ser contrabalanceada durante a 
operação; a tonalidade da cor também favorece a criação de climas 
diferenciados. (CAMARGO, 2000, p.164). 

 

Os refletores usados na construção da cena foram os PC (Plano-Convexo), que têm uma 

lente que do lado de dentro é plana e no lado de fora convexo. Têm os Bandoors, que se 

abrem e se fecham para determinarem a área de atuação da luz emitida. No caso desse refletor 

há a emissão de uma luz dura que é um tipo de luz que provoca sombras bem delineadas, que 

ajudam a revelar os contornos e a textura das superfícies, fazendo com que a área de atuação 

fique bem delimitada, mas não tanto quanto a luz do Elipso que vimos acima e presente no 
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efeito da projeção do sol no tecido que fica atrás do espaço onde ocorre a ação dramática, 

(Figura 13). 

 

 

          Figura 14: Iluminação: Projeção do sol e da cor verde.  

             Fonte: Cristiano Oliveira. 

 

O sol na (figura 14) está presente na fala da personagem Arão “[...] Acuados que 

estamos pelo sol e xiquexique [...]” (SANTOS, 2007, p.27), a projeção do sol foi feita com o 

recurso da íris que é acoplada ao refletor elipsoidal, possibilitando aumentar ou diminuir a 

abertura do faixo de luz.  

Abaixo do sol é projetada a luz verde em uma diagonal, que segundo Denys Leão 

(2013), representa a esperança, tendo nessa imagem o contraste do sofrimento nordestino com 

o sol escaldante e a esperança de que tudo pode mudar. Para conceber essa luz foram usados 

duas lâmpadas P.A.R (Parabolic Aluminized Reflector ). Seu foco é ovalado (exceto a pino) é 

muito brilhante, não possui o recurso de fechar e abrir o foco. Seu recurso são as diferentes 

lentes: que são FOCO 1 emite o foco mais fechado. A lente é lisa e transparente. FOCO 2 

difunde um pouco mais a luz. Sua lente é fosca e foi à usada para dar esse efeito no tecido. 

FOCO 5, difunde mais a luz. Sua lente possui estrias, raias. FOCO 6,difunde mais ainda a luz. 

Sua lente possui mais estrias e raias. 
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Conclui-se que a luz é a base do ver, do reconhecer, do enxergar. A luz se relaciona com 

a consciência e a visão de tudo, assim como ao conhecimento e a sabedoria, mas não é apenas 

isso. Em que tudo está escuro, a luz se impõe e traz um caráter revelador, do oculto para o 

revelado.  

 

3.3.4. A iluminação na cenografia do espetáculo 

 

Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é uma técnica de produção, 

técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são encenadas. A cenografia é 

parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço/tempo, materializando o 

imaginário e aproximando o público da representação. 

A cenografia em conjunto com a iluminação cria e transforma o espaço cênico, trazendo 

para a cena a realidade requerida, como afirma Hamilton F. Saraiva em seu texto “A própria 

luz e os outros instrumentos cênicos”. 

 

Notamos, então que a luz não tem mais, somente, a função de clarear o 
espaço de ação para torna-lo visível, mas ganha agora o predicado de 
transformá-lo, de dar-lhe um “clima” e materialidade cênica. (SARAIVA, 
1995, p.3). 

 

Esse clima que a luz provoca como afirma Hamilton F. Saraiva (1995), só foi possível 

no espetáculo A grande Serpente graças ao estudo do texto que forneceu ao iluminador 

algumas imagens, possibilitando a criação da luz para a cena, proporcionando a criação do 

ambiente requerido presente nas falas das personagens como podemos ver. Tamar (SANTOS, 

2007, p.61): “Há anos que ninguém consegue sair desta cidade, o deserto ao nosso redor 

cresceu muito e nos isolou do resto do mundo. É como um anel de fogo que nos sufoca e nos 

estrangula. Não temos condição nenhuma de atravessá-la”. 
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Foto da cena que aparece a ideia sugerida na fala de Tamar. 

 

           Figura 15: Iluminação: A revelação. Em cena Arão, Tamar, Mulher I.  

          Fonte: Vinicius Vini. 

 

Na figura 15 é possível ver a luz revelando à cenografia que reproduz a caatinga, 

realçada com as cores âmbar, branco e vermelho, que vão sendo colocadas e trabalhadas pelo 

iluminador, de forma a obter a luminosidade do dia presente na caatinga. Ao escrever a peça 

em tela neste trabalho, Racine Santos não havia inserido no texto rubricas que sugerissem a 

cenografia. Diante disso, o Grupo Imbuaça, e principalmente, o cenógrafo João Marcelino 

precisou pensar sobre o nordeste sugerido pelo autor. 

Segundo Denys Leão (2013) em entrevista nos diz que: “Só foi possível chegar a essa 

relação da luz com a cenografia graças ao texto”. Por isso, foram feitas análises que pudessem 

facilitar a criação; ao observar as falas das personagens, foi possível como podemos ver nos 

exemplos: “sede muito grande”, “dilúvio de fogo”, “chão crestado”, “horizonte tremulando ao 

longe, isolando a gente do resto do mundo”, “grande mar sem água que nos cerca”, “mar de 

fogo cresce ao nosso redor”, “anel de fogo”, “ilhados de fogo, presos pelos anéis da caatinga”, 

“a grande serpente está de volta, se enroscando cada vez mais, apertando seus anéis em torno 

da gente”, “a caatinga é uma muralha intransponível”.  
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Foram essas e outras deixas que proporcionaram a criação dos signos visuais da peça. A 

iluminação funcionando no espaço e no tempo, criando signos como podemos ver na cena que 

antecede a cena do cantador misterioso. Nesse momento surge uma procissão com uma 

menina que dizem ser a santa como podemos observar na fala da personagem Cangaceiro I: 

“Se pegaram com a menina da luz, a “Santinha”. Levaram ela em procissão até o poço. Todo 

mundo acha que se ela deitar nas areias do fundo do poço as águas voltem.” (SANTOS,2007, 

p.43). 

 

 

                   Figura 16: Iluminação da Passagem da Santinha. Em cena, as mulheres, Cantador 

                   misterioso, Santinha e capangas. 

          Fonte: Vinicius Vini. 

 

Nessa fotografia da cena podemos ver na cor verde o signo da esperança empregada na 

construção da cena, contendo nas passagens “A menina da luz”, “Santinha”, as deixas para a 

concepção da cena, seguida de um facho de luz retangular que corta o cenário de uma ponta a 

outra dando a ideia de uma estrada, rua por onde a procissão passou como pode ser vista na 

rubrica: “De repente uma procissão. Cantam e conduzem fitas, estandartes, ramos e num 
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Andor uma jovem nua. É a “Santinha”. Quando a procissão passa, [...]”. (SANTOS, 2007, 

p.39) 

Esse é o papel importante da iluminação na cenografia, que é dá vida ao espetáculo, 

retratando onde se passa a história e ambientando as cenas. Pelo cenário podemos identificar o 

ambiente que acontece a ação. Essa é a relação que a luz tem no cenário da peça, destacando, 

acentuando e criando uma reação de complemento, na qual um completa o outro e vice- versa, 

fazendo o público se envolver com o espetáculo.  

 

3.3.5.  A iluminação no figurino do espetáculo 

 

Segundo o pesquisador e editor da revista fapesp Carlos Haag (2004), os figurinos são a 

ponte de ligação entre o ator e o olho do espectador. São linhas, formas, cores e significados 

que têm a função de ligar ator e plateia, dando pistas sobre aquele que o veste, manifestando 

até mesmo, externamente, formas internas de um personagem. No caso específico dos 

figurinos das personagens do espetáculo em tela nesta pesquisa, suas formas e cores sugerem 

o clima que as personagens vivenciam: a seca da caatinga no sertão nordestino. Neles, estarão 

transpostos elementos semânticos que provocam a localização e a situação das ações.  

Como qualquer outro elemento cênico a iluminação é um importante signo dentro do 

espetáculo aliando-se ao figurino como mostra o relato de Hamilton F. Saraiva: 

 

A iluminação e o figurino formam um respeitável binômio de instrumento, 
no qual a interferência de um modifica evidentemente o significado de outro 
seja pela cor, intensidade e ângulos de incidência. (SARAIVA, 1995, p.06). 

 

O relato do professor Hamilton F. Saraiva apresenta a interferência que um pode fazer 

no outro, evidenciando a concepção da luz do espetáculo que estará a todo tempo se 

relacionando com o figurino, que transparece sentimentos, posição social, e o lugar através de 

suas formas, cores e texturas. Estabelecido isso, o espectador ao olhar o conjunto, identifica a 

situação ou o simbolismo da personagem dentro da peça. 

O figurino do espetáculo foi concebido pelo diretor de A grande serpente, João 

Marcelino, que evitou o realismo na construção dos figurinos, deixando o espectador à 

vontade para realizar suas próprias impressões através de suas experiências individuais. O 
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figurino tem uma função específica, a de contribuir para a elaboração da personagem pelo 

ator, constitui também um conjunto de formas e cores que intervêm no espaço do espetáculo, 

e devem, portanto, integrar-se nele. É exatamente o que acontece com os figurinos do 

espetáculo A Grande Serpente. Que remetem ao medievo (Figura 17), pela sua tonalidade 

amarelada, cor da terra muito utilizada no início da Idade Média. 

 

 
Figura 17: Figurino com cores claras.  

Fonte: Vinicius Vini. 

 

 
Figura 18: Figurino com rebuscamento barroco.  

Fonte: Vinicius Vini. 

 

 

Fica evidente a presença de tons claros e escuros, que compõem o figurino das três 

mulheres com tonalidade amarelada, cor da terra, remetendo ao rebuscamento e aos detalhes 

do Barroco. Na composição das cenas podemos observar o uso de cores quentes no espetáculo 

que encarrega de estabelecer a relação entre as personagens e o clima das cenas diurnas, no 

casa da peça, o nordeste ensolarado é retratado com o âmbar (laranja) e o vermelho, cores que 

remetem ao calor, ao sol e ao fogo que a todo o momento estão presente no contexto da peça. 

Já as cores frias utilizadas na composição das cenas noturnas e no efeito da cena da 

Santinha, que é banhada com a cor verde, estão associadas à esperança, e no caso da noite, as 

sensações de frio e de calma. A tonalidade azul guarda grandes distâncias, proporcionando 

uma profundidade ao cenário. O objetivo dessa cor é reforçar o silêncio da noite, revelando o 

isolamento vivido por aquelas personagens, inspirando ao mesmo tempo medo e solidão. 

Nas cores neutras pode-se observar a presença da cor branca que é a junção de todas 

outras cores, implicando na iluminação do espetáculo, complementando o azul da noite, 

deixando-o mais claro, e nas cenas diurnas, intensificando a claridade do dia que nos efeitos 

recorta a cena, delimitando o espaço.  
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O preto, não derivando de qualquer cor, tem a característica da ausência de luz, está 

presente nas sombras e nas cenas de penumbra, sendo que a luz procurou destacar os figurinos 

e o cenário com a cor branca e âmbar, realçando os contornos e mostrando os detalhes 

presente nesses elementos que compõe a cena.  

Conclui-se, portanto, que a concepção da iluminação torna possível a relação do 

figurino com a luz, sendo que esta destaca o figurino de maneira mais profunda, tendo uma 

relação com a unidade da imagem cênica, libertando-se do realismo e do decorativismo. E, ao 

lado da concepção da luz, orientam a visão, a interpretação, a leitura do espectador sobre a 

identidade das personagens. Ambos são puros sistemas de formas e de matérias, que a 

iluminação e o figurino dobrarão as exigências da situação dramática. 

 

3.3.6 A iluminação na maquiagem do espetáculo 

 

A maquiagem é um dos elementos que compõe a caracterização externa do personagem 

e é concebida por um profissional especializado nessa área, seguindo o texto ou um roteiro, e 

a concepção do diretor. O ensaísta e critico Luiz Paulo Vasconcellos em seu livro “Dicionário 

de Teatro” define a maquiagem da seguinte forma:  

 

Recurso de linguagem cênica que consiste na criação de uma máscara 
através de pintura colocada no rosto do ator. Duas são as funções básicas da 
maquiagem: projetar a expressão fisionômica do ator e caracterizar a 
personagem. (VASCONCELLOS, 2010, p. 149) 

 

Complementando a pintura colocada no rosto do ator, contida na definição de Luiz 

Paulo Vasconcellos, existe a luz, transformando todos os elementos da cena.  Os efeitos da 

iluminação sobre a maquiagem do espetáculo A grande serpente, é resultado de um trabalho 

elaborado a partir dos elementos que compõem a poética do espetáculo, que resultou em 

imagens que possuem conceitos relacionados com a ideia-mensagem dos personagens, 

reforçando as expressões criadas.  

Nessas questões básicas e em outras que surgiram durante as criações de cenário, 

figurino, luz. Fundamento também importante e observado pelo iluminador foi à angulação da 
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iluminação que dependendo da posição provoca sombras sob os olhos, nariz, lábio inferior, 

pescoço etc. 

A maquiagem do espetáculo foi elaborada buscando referências que remetessem ao 

tribal e ao primitivo numa clara relação às raízes culturais brasileiras porque a pintura no rosto 

é utilizada tanto pelas nações indígenas quanto pelas africanas. (Figura 19) 

 

   

                             Figuras 19: Maquiagens remetendo ao tribal.  

                             Fonte: João Marcelino. 

 

Pode-se observar que a maquiagem empregada no espetáculo A grande serpente faz o 

rosto dos atores passar do animado para o inanimado através de recursos de iluminação dando 

um melhor aproveitamento da imagem no palco, assim como afirma Patrice Pavis: “A 

maquiagem é valorizada positivamente ou negativamente.” (PAVIS, 2010, p.181). Logo, o uso 

da luz em conjunto com a maquiagem produziu o efeito desejado pelo diretor do espetáculo 

em análise neste trabalho que foi de criar personagens marcados pela rigidez da caatinga. 

Nota-se como a união entre a cenografia, o figurino, a maquilagem e a iluminação 

cênica culminaram em uma cenografia rica em detalhes, salientando-se o quanto a concepção 

da luz para a representação teatral contribuiu para o enriquecimento da cena no espetáculo do 

grupo Imbuaça, assim a iluminação concebida para a peça teatral em tela buscou respeitar a 

proposta do figurino, da maquiagem e da cenografia, pois um projeto de luz inadequado 

poderia prejudicar o espetáculo, interferindo na relação entre o público e a ação dramática. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, procurou-se desenvolver a análise do papel da iluminação 

cênica no espetáculo A Grande Serpente do Grupo Imbuaça. Para tanto, nos debruçamos sobre 

a dramaturgia de Racine Santos, buscando compreender como foi possível a construção da luz 

para a peça teatral através das falas dos personagens e do cenário da caatinga apresentado pelo 

dramaturgo em alguns momentos da narrativa. 

No transcorrer da pesquisa mostrou-se o quanto desde os gregos até a atualidade se 

buscou a luz como peça fundamental na construção da cena teatral, por isso, mostramos o 

quanto à iluminação cênica contribui para o enriquecimento da cena bem como para o 

envolvimento do público com a ação dramática como ocorre no espetáculo “A grande 

Serpente”, objeto deste estudo. 

Logo, ao entendermos a luz como elemento cênico no trabalho do grupo Imbuaça, pode-

se observar como a iluminação contribuiu para sedimentar a linha de pesquisa do grupo frente 

às questões sociais, tais como a seca, o incesto, o coronelismo no sertão e as crendices 

populares comuns no nordeste brasileiro. 

Como a relação entre o espetáculo e o público é fundamental assim como a 

compreensão do texto cênico, a concepção da luz nas cenas que distinguem momentos do dia, 

leva o público e os atores ao ambiente retratado na dramaturgia, ou melhor, vai além disso, 

pois causam a impressão de estarem no ambiente da caatinga, da seca, vivendo todas as 

emoções dramatizadas no espaço cênico.  

Dessa forma, visualizamos o quanto a iluminação cênica contribui no processo de 

concepção de um espetáculo. Mantendo o seu exercício no campo das artes cênicas, 

atendendo o princípio de comunicação entre as partes envolvidas em um espetáculo: ator e 

público e todos os outros elementos visuais presentes na cena como figurino, maquiagem e 

cenografia que estabelecem essa relação com a iluminação cênica, engrandecendo a magia do 

espetáculo teatral. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS 

 
 

Âmbar: é uma cor laranja-amarelo. 
 
Bandoor: Proporciona desenhos retangulares. 
 
Cenotécnico: Pessoa que domina a técnica de executar e fazer funcionar cenários e demais 
dispositivos cênicos para espetáculos. 
 
Refletor: Aparelho que serve para refletir a luz, o calor, as ondas. 
 
Spotlight: refletor. 
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ANEXO A – Quadro cronológico dos espetáculos com iluminação cênica do “Grupo Imbuaça”. 
 

ANO ESPETÁCULO 
ESPAÇO 

DE 
ATUAÇÃO  

FOTO DA LUZ NOS 
ESPETÁCULOS 

SOBRE A PEÇA CORES MAIS 
USADAS 

1982 A Gaiola Palco 

 

Foi o primeiro espetáculo 
concebido integralmente para o 
palco; a peça conta a história de 
cinco mulheres mutiladas por 
acidentes de trabalho em uma 
indústria farmacêutica. 

A concepção da luz: Francisco 
Carlos e José Amaral. Estava 
presente na peça uma Geral 
Branca e focos a pinos azuis e 
brancos. 

 

 
 
                 Branco  
 

 Azul 
 

 

1984 Ara(Fala)Caju Palco 

 
 

Essa peça surge com o intuito de 
homenagear a cidade de Aracaju 
de forma crítica. A concepção da 
luz é do grupo. 
Estava presente na peça uma 
ribalta e uma geral branca, âmbar, 
efeitos na cor vermelha e azul. 

Amber 
 

 Vermelho 
 

 Azul 
 
               Branco  
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1995 Antônio Meu Santo Palco e Rua 

 

Fala do desespero de quatro 
mulheres – Nenén, Filoca, 
Urania, Francisca em busca de 
marido através de orações e 
novenas em louvor a Santo 
Antônio. 

A concepção da luz é do grupo. 
Estava presente na peça velas e 

candeeiros, formando uma geral 
branca. 

 
 
                Branco  

 

1995 Mulheres de 
Eurípedes 

Palco  
 

 

Texto de autoria de Valdice Teles 
sobre a presença da mulher na 
obra de Eurípedes, 
principalmente, Medeia, Écuba. 
A concepção da luz é de Denis 
Leão e operação de Isabel Santos. 

 
 
                  Branco  
 
 

Amber 
 

 Azul 
 
 
 

1995 Chico Rei Palco  

 

A peça fala da luta de um líder 
negro que existiu em Vila Rica – 
MG, baseado no texto do gaúcho 
Walmir Ayala. A concepção da 
luz é de Denis Leão.  

  Amber 
 

 Vermelho 
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1999 
O Senhor do 

Labirinto 
Palco 

 

A peça conta a história de Artur 
Bispo do Rosário. A luz criando 
um ambiente cênico próximo ao 
da realidade. Predominância de 
cores frias. Quem assina a 
concepção da luz é Denis Leão. 

 Azul 
 
                Branco  
 

2004 Desvalidos Palco e Rua 

 

O texto da peça é baseado na obra 
de Francisco J.C. Dantas. Tendo a 
adaptação de Ivan Cabral. 
“Desvalidos” parte de um fato 
verídico, a morte de Lampião, 
para retratar, com personagens 
fictícios, a história de pessoas 
simples do sertão sergipano, que 
são os desvalidos. As cores que 
predominavam eram quentes. Foi 
a primeira vez que o grupo 
trabalhou com teatro de sombras. 
A concepção da luz é de Sérgio 
Robson e Rodolfo García 
Vazquez. 

  Amber 

 Vermelho 
 
               Branco  
 

 Lavanda 

2008 O Martelo de Deus 
Palco 

 

 

A peça fala da vida de Santo 
Antônio de Pádua. Direção geral 
Iradilson Bispo. Iluminação: 
Moisés Teles que trabalhava com 
geral Âmbar, Vermelho, Azul. As 
cores predominantes eram 
quentes. 

  Amber 

 Vermelho 

 Azul 
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2008 A Hora da Estrela Palco  
 

 

 A peça é uma adaptação do livro 
“A hora da estrela” de Clarice 
Lispector, Conta a história de 
Macabéa, uma nordestina 
retirante que sai da sua terra em 
busca de melhoras. A peça usava 
cores frias e quentes. A adaptação 
é de Manoel Cerqueira e Iradilson 
Bispo. Esse segundo dirige e 
concebe todo o espetáculo. 
Iluminador Moisés Teles que 
trabalhou com focos brancos e 

gerais âmbar, azul, amarelo. 

 

 

 

 Amarelo 

  Amber 

 Vermelho 

 Azul 
 
                Branco  

2008 Comadre Caetana Palco 

 

Conta à história de uma mulher 
que enganou a morte. As cores 
predominantes na peça são: 
branco, azul, vermelho e Verde 
(um foco) e geral branca. A 
iluminação é criação de Lindolfo 
Amaral e Sérgio Robson. 

 

 Verde 

 Azul 
 
                Branco 
 

 Vermelho 
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2010 A Grande Serpente 
 

Palco 

 

A história acontece em uma 
cidade imaginária onde a 
população vive sob os mandos do 
dono desse local, Arão. De 
repente a água do poço que 
abastece a cidade acaba 
misteriosamente. Alguns morrem 
de sede e as pessoas se revoltam 
contra Arão. Elas acreditam que 
por ele ter cometido pecado a 
água teve fim. Quem assina a 
concepção da luz é Denis Leão. 
Cores quentes estão presentes na 
concepção da peça. 

 Verde 

 Azul 
 
               Branco 
 

 Vermelho 

  Amber 
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ANEXO B – Mapa de luz do espetáculo “A Grande Serpente”. 

 
 
 

 
Foto: Mapa da Peça “A Grande Serpente.”  
Fonte: Arquivo do Grupo Imbuaça. 
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ANEXO C – Projetor Fresnel. 
 
 
 
 

 

 
 

Foto: Projetor Fresnel  
Fonte: Cesar Pivetti a arte de iluminar. Acessado: 08/03/2013 
http://cesarpivetti.blogspot.com.br/p/equipamentos-e-suas-funcoes.html 
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ANEXO D – Projetor PC – Plano – Convexo. 
 

 
 

 

 
 
 

Foto: Projetor PC/ Plano - Convexo 
Fonte: Cesar Pivetti a arte de iluminar. Acessado: 08/03/2013 
http://cesarpivetti.blogspot.com.br/p/equipamentos-e-suas-funcoes.html 
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ANEXO E – Projetor Elipsoidal. 
 
 
 

 
 

Foto: Projetor Projetor Elipsoidal 
Fonte: Cesar Pivetti a arte de iluminar. Acessado: 08/03/2013 
http://cesarpivetti.blogspot.com.br/p/equipamentos-e-suas-funcoes.html 
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ANEXO F – Refletor para lâmpada PAR. 
 

 

 

Foto: Refletor para lâmpada PAR 
Fonte: Cesar Pivetti a arte de iluminar. Acessado: 08/03/2013 
http://cesarpivetti.blogspot.com.br/p/equipamentos-e-suas-funcoes.html 
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ANEXO G – Lâmpadas P.A. R (Parabolic Aluminized Reflector) Foco# 1, 2,5. 

 

 
Foto: Lâmpada PAR, foco# 1, 2,5. 
Fonte: Cesar Pivetti a arte de iluminar. Acessado: 08/03/2013 
http://cesarpivetti.blogspot.com.br/p/equipamentos-e-suas-funcoes.html 
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ANEXO H – Espaço alternativo. 

 

 

Foto: Salão coberto do SESC Arsenal Cuiabá – Mato Grosso. 
Fonte: Foto pessoal retirada em 18/05/2010. 
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ANEXO I – Questionário para entrevista com os atores. 

 

Nome__________________________________________________________ 

 

1 - Teatro de Arena, porquê? 

2- Quanto à iluminação, qual a sua opinião sobre a concepção e o seu significado? 

3- Como você observa a iluminação no cenário, figurino, maquiagem? 

4 - Fale um pouco do uso das lanternas, como surgiu a ideia e como você analisa o uso 

funcional dela? 

5 - Para você qual o papel que a luz assume enquanto elemento cênico?  
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ANEXO J – Questionário para entrevista com o iluminador do espetáculo “A 

grande Serpente”. 

 

Nome__________________________________________________________ 

 

1- Qual é e como começou a sua relação com o Grupo Imbuaça? 

2- Como se dá para você o processo de criação de uma luz? 

3- Como você foi convidado pelo grupo para conceber a luz do espetáculo  A grande 

Serpente? 

4- Como concebeu a luz do espetáculo  A grande Serpente? 

5- Quais as cores usadas por você no espetáculo e por quê? 

6- Para você qual é a relação que a luz tem com o figurino, cenário, maquiagem? 

7- Para você qual o papel que a luz assume enquanto elemento cênico?
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ANEXO K – Por trás das lentes: “A Grande Serpente”. 

 
 Foto: Iluminador Denys Leão. 

    Vinicius Vini. 

 
            Foto: Montagem da luz. 

                  Fonte: João Marcelino.                 

 
Foto: Processo de afinação da luz. 

  Fonte: João Marcelino. 

 
Foto: Posicionando os refletores. 

                Fonte: Acervo pessoal. 

 
Foto: Rabisco do mapa de iluminação. 

                Fonte: Denys Leão. 

 
Foto: Cenário da peça. 
Fonte: João Marcelino.               

 


