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RESUMO 

 

Há tempos que a iluminação vem conquistando um lugar de destaque na cena teatral carioca. 
Antes utilizada cenicamente apenas com o intuito de iluminar atores e cenário, transformou-se 
ao longo do tempo em um elemento fundamental na construção da narrativa, entre tantas 
importantes funções estéticas. Entretanto, deve-se observar a predominância do modelo não 
formal de aprendizagem que persiste na formação de profissionais iluminadores no Rio de 
Janeiro. O objetivo deste estudo é refletir acerca da formação estética e dos processos de criação 
da iluminação contemporânea carioca, considerando a supremacia da prática em relação à 
teoria. Para tanto, considerando a herança artística deixada pelo mestre para seu aprendiz, 
analisar-se-á experiências de trajetórias práticas a partir do depoimento de três iluminadores 
representantes de diversas gerações profissionais: Jorginho de Carvalho, Aurélio de Simoni e 
Renato Machado, que constituem uma tríade na qual um veio a ser mestre do outro 
respectivamente. Nas questões levantadas através de entrevistas, os iluminadores discorrerão 
sobre: formação, processo criativo, trajetória, condições de trabalho e ofício do iluminador no 
Rio de Janeiro. Com base nesses estudos de caso, será traçado um panorama sobre três gerações 
de profissionais da iluminação, possibilitando a análise sobre os sentidos políticos e estéticos 
que permeiam os seus trabalhos.  

 

Palavras-chave: Iluminação cênica; Teatro; Processo criativo; Ensino. 
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ABSTRACT 

 

For some time, stage lighting has been gaining a prominent place in the theatrical scene in Rio. 
The stage light, previously, used only with the intention of illuminating actors and scenery, has 
become, over time, a fundamental element in the construction of the narrative, among many 
other important aesthetic functions. However, we should note the predominance of non- formal 
model of learning that persists in the formation of stage lighting professionals. The objective of 
this study is to analyse the aesthetic formation and the processes of creation of each lighting 
designer, considering the learning based on the contact with the most experienced professionals. 
Therefore, considering the relation of the artistic heritage left by the master in this disciple, we 
will analyse experiences of practical trajectories under the guidance of a more experienced 
professional, from the testimony of Jorginho de Carvalho, Aurélio de Simoni e Renato 
Machado, lighting designers representatives of three generations. There being no academic 
interference, they constitute a triad in which one came to be master of the other consequently. 
In the questions raised, to be explored in interviews, the lighting designers will discuss: 
formation, creative process, trajectory, working conditions and craft in Rio de Janeiro. Based 
on these case studies, a panorama will be drawn on the three generations of masters and 
disciples, enabling reflection on the political and aesthetic senses that permeate their work.  

 

Keywords: Stage lighting; Theatre; Creative process; Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

"A luz é aquilo que acrescenta, reduz, exalta, torna crível e aceitável o 
fantástico, o sonho ou, ao contrário, torna fantástico o real, transforma 
em miragem a rotina, acrescenta transparência, sugere tensão, 
vibrações. A luz esvazia um rosto ou lhe dá brilho... A luz é o primeiro 
dos efeitos especiais, considerados como trucagem, como artifício, 
como encantamento, laboratório de alquimia, máquina do maravilhoso. 
A luz é o sal alucinatório que, queimando, destaca as visões..." 1 

                                                                                       Federico Fellini  

                                                                     

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Texto gentilmente cedido pelo Prof. Dr. José Dias. 
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INTRODUÇÃO 
 “A luz representa um lugar chave na encenação, já que ela a faz     
existir visualmente, além de relacionar e colorir os elementos visuais  
(espaço, cenografia, figurino, ator, maquiagem), conferindo a eles, uma 
certa atmosfera” (PAVIS, 2015 p. 178) 

 

 

A iluminação cênica é um signo potente na construção do espetáculo, capaz de entre 

outras funções, auxiliar a narrativa, dialogar com os demais elementos cênicos, além de 

sublinhar fatores psicológicos do texto, envolvendo o espectador. Entretanto, as pesquisas e 

publicações sobre iluminação desenvolvidas no Brasil, apesar de crescentes, ainda são 

insipientes, dificultando a formação profissional do iluminador cênico, limitando o aprendizado 

à observação e prática através do acompanhamento do trabalho de iluminadores mais 

experientes e da observação de seus processos de criação. Esta pesquisa pretende averiguar os 

possíveis meios de ensino e aprendizagem da iluminação cênica no contexto brasileiro, mais 

especificamente na cidade do Rio de Janeiro.  

Serão discorridos aqui, fatores possíveis na formação do profissional iluminador cênico, 

as metodologias utilizadas em seu trabalho e os processos de criação. A presença desse 

profissional no teatro ocorre somente a partir do século XX, portanto, podemos considerar como 

o mais recente profissional na engrenagem teatral, e hoje está integralmente vinculado à cena 

contemporânea, chegou para ficar, porém a aprendizagem do profissional ainda é uma questão 

a ser observada e discutida, como será feito a seguir. 

Os processos de inserção à aprendizagem desta área teatral historicamente foram 

herdados a partir da relação com a direção das peças, ou seja, o diretor de teatro, dentro das 

limitações técnicas existentes ao chegar aos teatros encontrava a presença de um eletricista 

cênico que montava o equipamento atendendo à estética do diretor. 
O iluminador precisa trabalhar em conjunto com outras pessoas envolvidas com a 
produção – o diretor, os aderecistas e figurinistas e, até mesmo, o maquiador, assim 
como os atores e o pessoal da técnica.  O trabalho do iluminador é iluminar o que os 
outros decidirem. Em companhias menores, uma pessoa pode fazer vários desses 
trabalhos ou até todos, mas as funções em si são separadas. (GRIFFITHS, 1987, p.8) 

 

 Neste texto podemos observar que a profissão de iluminador cênico estava ainda 

associada a do técnico em eletricidade cênica e, portanto, subalternizada esteticamente a 

proposta da peça. Com o desenvolvimento tecnológico nos grandes centros e em alguns teatros, 

esses eletricistas cênicos e em alguns casos, operadores de luz, passaram a estabelecer relação 
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estética com os processos de criação juntamente com a equipe selecionada para a execução do 

projeto, ou seja, o diretor, o cenógrafo e o figurinista entre outros e assim essa profissão foi se 

difundindo. Os processos de aprendizagens dos novos profissionais é uma questão difusa que 

iremos discutir a seguir. 

Trabalhando de 2010 a 2013 no palco do Teatro Amazonas em Manaus–AM, passei a 

perceber a iluminação de forma especial frente a outros elementos inerentes às artes cênicas, o 

que motivou o estabelecimento de uma maior aproximação com os iluminadores e técnicos que 

acompanhavam as produções nacionais e internacionais que ali se apresentavam. Relacionando-

me mais intimamente à atividade, além de criar essa pequena rede de amizade entre os 

profissionais da iluminação, comecei a me dedicar a pesquisas técnicas e artísticas sobre os 

processos de criação de iluminação cênica.  

Por intermédio de Wellson Câmara, empresário da iluminação cênica de São Paulo, 

cheguei ao iluminador Jorginho de Carvalho2 e, a partir de uma proposta de estágio como 

assistente feita pelo próprio, me mudei para o Rio de Janeiro com o intuito de vivenciar a relação 

com as práticas de trabalho junto a esse iluminador e para abrir novas possibilidades 

profissionais, embora sabendo que mesmo no eixo Rio-São Paulo as oportunidades de 

aprendizagem nessa área são ainda escassas. Jorginho de Carvalho foi assim, o meu primeiro 

mestre, ou melhor, professor de iluminação. É importante ressaltar que os termos “mestre” e 

“aprendiz” são utilizados nessa pesquisa de forma metafórica, referenciando o contexto 

profissional entre as partes, sendo o mestre aquele que ensina, que forma novos profissionais, 

e o aprendiz sendo respectivamente, aquele que aprende ou aquele que é formado. 

 Nesse caso, minha formação aconteceu mediante prática, observação e relação entre 

erros e acertos. É importante ressaltar que, com exceção de eventuais oficinas práticas e alguns 

cursos de curta duração, a formação técnica e profissional dos iluminadores na cidade do Rio 

de Janeiro ainda acontece primordialmente no contato e convívio com os iluminadores atuantes, 

enquanto que em São Paulo já existe o curso de iluminação cênica da SP Escola de Teatro3, 

trabalhando com um sistema pedagógico específico de formação profissional prático e teórico. 

Vale ressaltar que por meio do convívio com um iluminador experiente, é possível também, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Jorge Carvalho Moreira (Rio de Janeiro RJ 1946). Iluminador e diretor. Faz sua iniciação teatral em 1964 no 
teatro O Tablado, onde, depois de se encarregar da montagem de luz de alguns espetáculos, assina sua iluminação 
autônoma para Androcles e o Leão, de Bernard Shaw, direção de Roberto de Cleto, em 1966. Para mais 
informações, acessar o site: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa393297/jorginho-de-carvalho 
3 Inaugurada na cidade de São Paulo em 2010, a SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco – 
propõe novos desafios para o ensino das Artes Cênicas no Brasil. Para mais informações, acessar: 
http://www.spescoladeteatro.org.br  
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inserir-se na área das artes cênicas, formando uma rede profissional que possivelmente venha 

abrir as possibilidades de futuros trabalhos e reconhecimento no âmbito. 

Desta maneira, a motivação de desenvolver um projeto acadêmico sobre o processo 

criativo e os modelos de ensino e aprendizagem da iluminação cênica deu-se a partir da minha 

própria experiência. A questão da pouca formalidade no ensino e da escassa produção 

bibliográfica de natureza teórica e conceitual sobre a formação na profissão de iluminador e de 

certo modo, sobre a iluminação cênica no Brasil, foi o estímulo a impulsionar esta pesquisa.  

O foco na cidade do Rio de Janeiro se deu pelo fato de ser a área de residência e maior 

atuação dos três iluminadores cujas entrevistas compõem a base desse projeto de pesquisa. Para 

levantar as hipóteses norteadoras e pontos capitais de discussão, o caminho metodológico 

baseou-se no depoimento destes profissionais, que tiveram suas trajetórias delineadas por meio 

da prática e do acompanhamento dos mais experientes, pertencentes a gerações diferentes que, 

consequentemente, aprenderam e ensinaram uns com os outros. Os profissionais são: o já 

mencionado Jorginho de Carvalho; Aurélio de Simoni4; Renato Machado5. Deve-se ressaltar 

que a escolha dos iluminadores privilegiou também o fato de haver entre eles uma relação de 

mestre e aprendiz, pois Renato Machado foi aprendiz de Aurélio de Simoni que, por sua vez, 

foi aprendiz de Jorginho de Carvalho.  

A partir da análise desses depoimentos verifica-se como se dá o processo de criação, as 

relevâncias estéticas e as heranças artísticas adquiridas por cada geração diante das mudanças 

sociais, tecnológicas e culturais vivenciadas. 

Além das informações levantadas sobre as experiências dos três iluminadores 

selecionados, formação e pensamento através das gerações, averigua-se como acontece o 

processo de criação de iluminação transmitida ao aprendiz, através da prática que caracterizou 

as suas respectivas formações. Nessa perspectiva, determinados termos e conceitos foram 

selecionados para ilustrar e melhor desenvolver uma análise sobre os procedimentos presentes, 

tanto na criação e conceitos artísticos para cada desenho de iluminação cênica específico, 

quanto para o ocasional encontro de cada iluminador com a iluminação cênica, profissão pouco 

conhecida pelo grande público até hoje.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  Aurélio de Simoni (Rio de Janeiro RJ 1948). Iluminador. Abandonou a carreira militar para se dedicar à 
iluminação. Foi assistente de Jorginho de Carvalho e assinou seu primeiro trabalho em 1979, em Ponto de Partida, 
de Gianfrancesco Guarnieri. Para mais informações, acessar: 
 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa359324/aurelio-de-simoni2  
5 Renato Bandeira de Gouvêa Machado (Rio de Janeiro RJ 1967). Iluminador. Teve sua formação técnica como 
assistente de Aurélio De Simoni. Para mais informações, acessar: 
 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa456680/renato-machado 	  
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No que diz respeito à estruturação de cada capítulo, os tópicos foram contextualizados 

em discursos específicos, entrelaçados aos objetivos do trabalho.  

No segundo capítulo, traça-se um panorama da história e da presença da iluminação na 

cena carioca, logo com a chegada de Zbigniew Ziembinski6 e da estreia de “Vestido de Noiva” 
7, de Nelson Rodrigues em 1943. Dotado de relevante conhecimento técnico e artístico, esse 

polonês representou um diferencial nas artes cênicas cariocas, sobretudo, na iluminação. 

Posteriormente, registram-se os primeiros suspiros de independência da iluminação cênica, 

protagonizado por alguns profissionais entre as décadas de 1940 e 1970. Além disso, ainda 

neste capítulo, analisa-se a questão da formação e do processo de aprendizagem no âmbito da 

iluminação no Rio de Janeiro, tomando a base não formal de ensino da profissão, como e para 

tanto, debruçando-se sobre a análise da relação entre mestre e aprendiz, levantando aspectos e 

possibilidades sobre o processo de formação profissional. 

No terceiro capítulo será feita uma análise teórica sobre determinados conceitos. O 

termo “gambiarra” 8, por exemplo, conceitualmente utilizado pelos iluminadores brasileiros 

quando se referem, seja a improvisações técnicas para a solução de uma ou mais questões 

inerentes a ligações elétricas, seja à criação de elementos luminosos inusitados originais e 

diretamente vinculados ao processo de criação de cada iluminador para uma determinada cena. 

Tendo em vista que o termo “gambiarra” liga-se à noção de informalidade, inerente à 

aprendizagem e atividade profissional do iluminador cênico, foi considerado também o termo 

“intuição” na condução desta pesquisa.  

O quarto capítulo, por sua vez, contém a análise detalhada das entrevistas feitas com os 

iluminadores, num discurso que passeia por aspectos como formação profissional, processo de 

criação, avanços tecnológicos, entre outros temas relevantes à elaboração da presente pesquisa. 

A partir das entrevistas, enfocam-se mais detalhadamente as questões artísticas que permeiam 

a profissão. Processos de criação, tendências estéticas, influências e técnicas de trabalho de 

cada profissional com relação à criação e montagem de iluminação.  Finalmente, no quinto 

capítulo, apresentar-se-á uma compilação fotográfica de registros visuais, contendo imagens 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Zbigniew Ziembinski (Wieliczka, Polônia 1908 - Rio de Janeiro RJ 1978). Diretor e ator. 
Tem sua trajetória marcada pela encenação de Vestido de Noiva de Noiva de Nelson Rodrigues, com a companhia 
Os Comediantes em 1943.  Para mais informações, acessar: 
 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa349667/ziembinski  
7 Obra de referência no teatro brasileiro encenada em 1943 pela companhia Os comediantes no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro. 
8 Gambiarra é uma extensão ou ramificação de lâmpadas que se acendem em sequência.	  	  
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referentes a mapas de luz, registros fotográficos, desenhos e documentação em geral, usada 

pelos iluminadores no desenvolvimento do desenho de luz para diferentes espetáculos.  

As considerações finais resumirão os resultados obtidos, tanto em seu conteúdo 

bibliográfico, quanto na pesquisa empírica. Além da transcrição das entrevistas feitas com os 

iluminadores, em anexo constarão também entrevistas feitas com três aprendizes dos 

profissionais protagonistas deste trabalho. 

Desta forma, o exercício nesta dissertação, consiste em pensar a iluminação e suas 

possibilidades de transformação cênica a partir de um conjunto de fatores relevantes à formação 

de profissionais que, a cada geração de iluminadores pesquisados, propõem ao campo da 

iluminação cênica novos sentidos de leitura e compreensão artística. Concebe-se no presente 

trabalho um diálogo entre as já mencionadas entrevistas entre si, extraindo delas um 

pensamento teórico que leve a refletir sobre os diversos fatores relevantes ao panorama da 

iluminação cênica no Rio de Janeiro. Por fim, entende-se que um trabalho acadêmico voltado 

para o estudo da iluminação, de seus criadores e seu potencial artístico dentro das artes cênicas 

poderá constituir um passo importante para permitir que este elemento alcance um espaço de 

maior destaque na cena brasileira. 
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2.   De repente a Iluminação cênica  

2.1  Breve panorama da iluminação cênica no Rio de Janeiro 

 

O surgimento da luz elétrica no final do século XIX trouxe para a cena teatral novas 

necessidades técnicas e estéticas. Em 1879, com as primeiras fabricações de lâmpadas 

incandescentes, Thomas Edson aperfeiçoou relevantemente os meios de iluminação tanto civil 

quanto teatral. A iluminação elétrica trouxe uma série de consequências para o fazer teatral, 

pois, se por um lado, se sanaram os problemas encontrados anteriormente com o uso de velas, 

tochas, óleo ou gás, por outro, se deu uma verdadeira revolução estética. No que diz respeito 

aos cenários, por exemplo, estes passaram então a poder ser totalmente iluminados (fato este 

que não ocorria com as tecnologias anteriores que se limitavam a iluminar os atores) e, além 

disso, eles passaram a ganhar volume e tridimensionalidade, deixando de serem telões pintados. 

Todo esse processo já foi suficientemente analisado, tanto por artistas ou autores que 

presenciaram estas mudanças e desenvolveram uma estética teatral a partir delas, como é o caso 

de Gordon Craig e Adolphe Appia, quanto por historiadores da encenação teatral, como 

(ROUBINE, 1982) que justamente faz coincidir o nascimento do teatro moderno com o 

surgimento da iluminação elétrica no teatro.  

Na presente pesquisa, importa-nos ressaltar que, com o surgimento da luz elétrica – e 

sua consequente presença no edifício teatral –, novas funções e novos profissionais começam a 

surgir nas artes cênicas, como os eletricistas de palco, os técnicos de iluminação, operadores de 

luz e, sobretudo, a de um novo artista: o iluminador. Assim como o encenador, o iluminador é 

um artista que surge junto com o teatro moderno. Esse processo de modernização das salas de 

espetáculos teatrais ocorre numa grande escala na Europa, onde ao fim do século XIX, os teatros 

já estavam utilizando iluminação elétrica em sua grande maioria. Essa adaptação à lâmpada 

elétrica aconteceu de forma mais lenta no Brasil. No Rio de Janeiro, já se encontram algumas 

casas de espetáculo com luz elétrica em fins do século XIX. Em sua dissertação de mestrado, 

Hamilton Saraiva afirma: “O primeiro teatro da cidade do Rio de Janeiro a usar a iluminação 

elétrica, pelo sistema Julien, movido por um pequeno gerador a vapor foi o Éden Dramático 

(Teatro Lucinda), em 1887” (SARAIVA, 1989 p. 84). Entretanto, o cenógrafo e diretor de arte, 

José Dias retifica esta informação, apoiado por diversas referências: “Em 9 de fevereiro de 1888 

foi inaugurada a luz elétrica no teatro (Lucinda), pelo sistema Julien, movido por um pequeno 
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gerador a vapor, por ocasião da estreia da opereta O capelinho vermelho , de Blum e Touché, 

musicada por Gastão Serpette” 

 ( DIAS, 2012 p. 165).  

O importante é notar que, a partir de então, a implantação da luz elétrica e o interesse 

pelas lâmpadas incandescentes crescia gradativamente nos teatros cariocas, assim como nos 

principais teatros do Brasil. Entretanto, apesar dos benefícios trazidos pela iluminação elétrica 

à cena teatral, algumas questões vieram à tona com a nova tecnologia. Um dos problemas dizia 

respeito ao controle das intensidades luminosas, este já havia sido sanado com o uso do gás, 

enquanto que com as lâmpadas elétricas, esta era uma questão importante a ser resolvida, pois 

essa dimerização 9  da luz já era de fundamental importância no começo do século XX. 

Descobriu-se então, que com uma solução de água e sal, esse problema se resolveria. Como 

definido por Saraiva (1989), tratava-se de uma manilha ou vasilha de cerâmica onde eram 

misturados água e sal e onde os eletrodos vindos das lâmpadas eram introduzidos. Mais tarde, 

criou-se o “reostato líquido” (fig.1), feito com fios de cobre ou níquel, que acendiam ou 

apagavam as lâmpadas gradativamente, de acordo com a aproximação10. Segundo Hamilton 

Saraiva,  

 
Figura 1- Orientações sobre como construir uma resistência hidráulica. 
Fonte: http://otablado.com.br/cadernos-de-teatro/ segunda edição. Ultimo acesso em 28/07/2018. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Capacidade de controlar eletricamente o consumo ou a intensidade luminosa de uma fonte de luz – lâmpada.  
https://www.dicionarioinformal.com.br/dimerizar/  
10 Para mais informações, acessar: https://lucasamado.wordpress.com/artigos/ último acesso em 29/07/ 2018. 



16	  
	  

“O mais antigo controle da luz elétrica foi feito com água e sal, em um vaso de 
cerâmica onde se introduziam eletrodos vindos das lâmpadas. O método era bom 
quando o vaso estava ao ar livre, pois dentro do teatro o mesmo emanava gás 
clorídrico, prejudicial à saúde. Já em 1890, inventou-se o reostato, construído com fio 
de níquel-cromo” (SARAIVA, 1989 p.49).  
 

 Nota-se assim que durante as primeiras décadas do século XX, as salas de teatro se 

transformam em um verdadeiro campo para a experimentação de novos equipamentos de 

iluminação11. Este processo de adaptação a esta nova tecnologia é gradual, envolvendo uma 

série de investigações técnicas e de constantes aprimoramentos, os quais levam em conta tanto 

as necessidades estéticas quanto as necessidades humanas. Se o processo de modernização na 

cena teatral brasileira se dá de modo muito lento em relação ao que se passa na Europa, o que 

se nota é que somente na década de 1940 ocorreria uma transformação radical na estética da 

luz cênica.  

É somente a partir da década de 1930 que se manifestam os primeiros sinais de uma cena 

moderna, tanto no palco quanto na dramaturgia, para a qual artistas como Renato Vianna, Flávio 

de Carvalho, o Teatro de Brinquedo, Oduvaldo Vianna, Paschoal Carlos Magno, entre outros, 

contribuíram ativamente. Mas, esta mudança no panorama da cena brasileira não se deu sem uma 

decisiva participação de artistas estrangeiros. Na década de 40, o encenador francês Louis Jouvet 

(1887-1951) veio ao Brasil trazendo espetáculos cuja concepção de iluminação era bastante 

diferente daquilo que o público carioca estava acostumado a assistir. Tais espetáculos 

influenciaram decisivamente os jovens artistas da época, entre os quais aqueles que formariam o 

grupo, então amador, “Os Comediantes”, fundado em 1938, e que segundo Nanci Fernandes, 

tinha como objetivo principal “a vontade de fazer um teatro diferente do que aquele que até então 

existia, desprovido de qualquer conteúdo artístico” (FERNANDES, 2013 p.64), dando 

prosseguimento à estética inaugurada pelo Teatro de Brinquedo alguns anos antes. Considerando 

que a ideia do grupo seria seguir com um teatro na linha do movimento francês no qual Louis 

Jouvet se inseria12, o encontro de “Os Comediantes” com o encenador francês fez-se essencial 

para motivar o projeto básico do grupo.  

Tais informações já haviam sido confirmadas por Hamilton Saraiva, quando em sua 

dissertação de mestrado o mesmo afirmou: 
 

 “Nos seus primórdios, Santa Rosa (artista plástico, cenógrafo e figurinista) insistia 
que o programa do grupo deveria ser uma interpretação brasileira do movimento de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Para uma noção desta rápida transformação dos equipamentos de luz e das salas de espetáculo, ver: A Brief 
Outline of the History of Stage Light. Disponível em: http://www3.northern.edu/wild/litedes/ldhist.htm. Último 
acesso em 31 de janeiro de 2018. 
12 Jouvet pertencia ao grupo Cartel. Formado em 1926, ao qual o encenador Jacques Coupeau também pertencia.	  	  	  
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Coupeau e Jouvet na França, assim como havia sido encarado anteriormente pelo 
Teatro de Brinquedo” (SARAIVA, 1989 p. 89).  
 

 Tal movimento faria frente ao teatro comercial e traria à tona novos conceitos técnicos 

e estéticos, inclusive na utilização da iluminação e suas propriedades cênicas. Portanto, esse 

lento processo de modernização das salas de espetáculo, da técnica e da estética teatral 

culminou na década de 1940.  
Quanto ao espetáculo, no século XX a alteração mais significativa da história se deu 
a partir de 1943, quando ocorre a revolução cênica, de caráter modernista, 
significando renovação e ampliação do horizonte artístico, acompanhada de apoio 
material dos poderes públicos e desenvolvimento cada vez mais significativo de 
entidades culturais, do amadorismo e de outras iniciativas. (DIAS, 2012 p.33). 

 

Ora, no que diz respeito especificamente à iluminação cênica, um nome se destaca neste 

processo: Zbigniew Marian Ziembinski (fig.2). Fugitivo da Segunda Guerra Mundial, o 

teatrólogo polonês Ziembinski, ou mesmo Zimba, como era carinhosamente conhecido no meio 

artístico, colaborou de modo fundamental para o desenvolvimento da estética teatral modernista 

no país. Com a atividade de Ziembinski enquanto encenador, a iluminação passou a ganhar 

relevância dentro do espaço cenográfico, embora a criação e concepção ainda ficassem a cargo 

dos encenadores. Ziembinski era formado pela escola expressionista alemã, e segundo alguns 

relatos teóricos, dominava todas as técnicas do palco, especialmente a iluminação. Neste 

processo, um espetáculo marcará a história da cena no Brasil, figurando para alguns 

pesquisadores, como o marco na história da iluminação brasileira. Trata-se de “Vestido de 

Noiva” (fig.3) que, a 28 de dezembro de 1943, o já mencionado grupo amador “Os Comediantes” 

estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro sob a direção de Ziembinski e a colaboração 

cenográfica de Tomás Santa Rosa, “entusiasta pregador da renovação teatral brasileira e da 

necessidade de criação de uma escola de teatro moderno”. (FUSER, 2001/2, p. 61)  

De acordo com Alessandra Vannucci (2014), pesquisadora e diretora de teatro:  
Em Vestido de Noiva, Ziembinski aparecia no crédito iluminador e “encenador”, 
palavra raramente vista até aquele momento, tirada literalmente do francês, metteur 
en scène. Seus desenhos de luz destacavam, com intensidade nunca dantes vista, os 
diálogos secos, quase psicóticos, a linguagem crua, os três planos de representação: 
alucinação, memória, realidade. A dramaturgia não parecia tratada como mero 
ornamento, mas apropriada pela encenação como dispositivo de edição e montagem 
das cenas. (VANNUCCI, 2014 p.63).  
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                                             Figura 2 - Zbigniew Marian Ziembinski 
               Fonte: http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/zbigniew-ziembinski/. Ultimo acesso em 28/07/2018 
 

 
                       Figura 3- Cena do espetáculo Vestido de Noiva de 1943 
Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/dirceu-alves-jr/8220-vestido-de-noiva-8221-de-nelson-rodrigues-faz-70-
anos-e-insiste-na-juventude/. Ultimo acesso em 28/07/2018. 
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O fato de Ziembinski ter aparecido no crédito da peça como iluminador, além de 

encenador, desfaz a ideia de que a profissão só surgiria no Brasil quase trinta anos depois13. A 

peça escrita por Nelson Rodrigues rendeu a Ziembinski o título de primeiro grande iluminador 

do Brasil, por ter trabalhado a luz de forma artística e inusitada, agregando-a como um 

importante elemento na narrativa cênica proposta. Pois, até então, a iluminação era usada 

apenas com o intuito de iluminar cenário e atores de forma simples. Aleksandra Pluta (2016) 

define Vestido de Noiva como “gênero inédito de encenação e também de iluminação, 

encerrando a época do teatro de entretenimento e conduzindo o teatro brasileiro a um nível 

superior ao de até então” (PLUTA, 2016, p. 141). Luciana Liege Bomfim Brito (2007): “No 

Brasil moderno, Zigbniev Ziembinski foi responsável pela grande revolução na História da 

Iluminação. Antes da chegada do polonês, a luz era usada apenas para tornar os atores e o 

cenário visíveis, sem muita preocupação estilística ou estética” (BRITO, 2007 p. 17).  

Entretanto, Brito afirma que “Ziembinski não deixou nenhum material teórico, 

conferências ou palestras. Era um profissional da prática que vivia para o teatro” (BRITO, 2007, 

p. 39). A iluminação prossegue destacando-se como importante articuladora na criação do 

espaço cênico, desenvolvido através da ação dramática, assim como a cenografia, assumindo o 

papel de importante recurso narrativo. Desde então, o iluminador começou a ganhar espaço nas 

encenações, o que até então, ficava a cargo do cenógrafo ou do encenador, com o auxílio dos 

eletricistas cênicos que executavam a parte técnica. Vale ressaltar que a figura do eletricista 

cênico já era de fundamental importância na iluminação cênica, mesmo porque eles tinham 

pleno domínio da parte elétrica dos teatros, como será exposto mais adiante. Contudo, grande 

parte dos registros históricos e documentação sobre as montagens cuja iluminação se fez 

significativa, ou mesmo sobre os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento da 

iluminação dessas montagens, perdeu-se na história, restando assim, os relatos passados de 

geração em geração. Tal como afirma Brito (2007): “Os registros históricos são muitas vezes 

fragmentados e tendenciosos, pois dependem da memória e da tradição oral passada pelos 

primeiros iluminadores” (BRITO, 2007, p.17).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
13 A lei de número 6.533 de 24 de maio de 1978 foi assinada pelo então Presidente da República General Ernesto 
Geisel. Está disponível no site http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6533.htm. Ler mais sobre em: 
http://www.lwbr.com.br/pdf/Cap_04-ProfLuz.pdf 
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Edélcio Mostaço nos lembra ainda que, antes da famosa montagem de Os Comediantes, 

outras iniciativas teatrais já vinham sendo feitas no intuito de modernizar a cena nacional. Um 

exemplo disso seria a montagem de “Amor”, encenada por Oduvaldo Vianna no Rio de Janeiro 

em 1933.  
“A cenografia foi construída em dois planos arquitetônicos e algumas áreas de ação, 
obrigando a luz a acompanhar a divisão espacial, introduzindo inovações em seu 
emprego rotineiro e trazendo para cena, nuances de tridimensionalidade e volume” 
(MOSTAÇO, 2001, s. p.).  

 
Esta constatação de Mostaço é importante na medida em que vem desfazer a ideia de 

que a encenação de “Vestido de Noiva” seria o “marco zero” do modernismo teatral no Brasil. 

Considerando que o processo de modernização do teatro brasileiro já havia começado 

lentamente, envolvendo todos os setores que compõem a arte teatral e que, além disso, não se 

trata de um movimento uniforme. Conforme observa Gilson Motta: 
O desenvolvimento e a consolidação de um conceito de teatro moderno no Brasil 
ainda vêm ocupando muitos pesquisadores e estudiosos do teatro brasileiro. O ponto 
de inflexão encontra-se na supervalorização do espetáculo Vestido de noiva como um 
marco histórico do moderno teatro brasileiro. Esta posição é defendida por críticos 
como Sábato Magaldi e Décio de Almeida Prado. Contudo, nos últimos anos muitos 
pesquisadores, como os que fazem parte do Grupo de Trabalho História das Artes do 
Espetáculo, da ABRACE (Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em 
Artes Cênicas) vêm apontando para a relatividade desta asserção, mostrando, de um 
lado, que o conceito de teatro moderno no Brasil se desenvolve muito lentamente, 
tendo suas primeiras manifestações no final da década de 1920 e, de outro que, os 
procedimentos tidos como anti-modernos permanecem em vigor na cena nacional 
ainda na metade da década de 1950, ainda que mascarados por uma ideologia 
moderna, conforme observa Ângela Reis (Reis, 2008). Outra vertente desta crítica 
consiste na exclusão de alguns momentos importantes do processo de formação do 
teatro brasileiro moderno, como ocorre, por exemplo, com as comédias e todo o teatro 
voltado para o riso, conforme aponta Berilo Nosella (Nosella, 2008). Neste sentido, 
tomo partido da posição que admite que o processo de modernização do teatro 
brasileiro conta com vários eventos, sendo Vestido de noiva apenas uma “data-
símbolo”, conforme observa Tania Brandão (Brandão, 1994) (MOTTA, 2012)14. 
 

Desta forma, a iluminação cênica é parte fundamental deste processo de modernização 

da estética teatral. Após as conquistas trazidas pela companhia “Os Comediantes”, entre outras 

do final da década de 1940, houve uma vinda em massa de poloneses para o Rio de Janeiro, e 

de italianos para São Paulo, iniciando assim, um novo ciclo no teatro brasileiro onde além da 

encenação, a iluminação e demais elementos que compõem a cena, ganhavam uma nova 

estética. Nesse momento, a estabilização da qualidade cênica se dará com o Teatro Brasileiro 

de Comédia (TBC), companhia fundada em 1948 pelo empresário Franco Zampari. A 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14  MOTTA, Gilson. Um olhar sobre a cena simultânea no teatro brasileiro moderno e contemporâneo, In 
PARANHOS, Katia (org). Grupos de teatro, dramaturgos e espaço cênico - cenas fora da ordem, Campinas: 
Editora Mercado de Letras, 2012.   
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companhia contratou os maiores e mais renomados atores disponíveis no mercado, além de 

trazer da Europa um grupo de famosos encenadores como Adolfo Celi, Luciano Salce, Flamínio 

Bollini Cerri, Ruggero Jacobbi, Alberto D’Aversa, que vieram se juntar aos que aqui já 

residiam, Ziembinski e Gianni Ratto. O Teatro Brasileiro de Comédia foi responsável pelas 

principais montagens da década de 1950, como, por exemplo, “A Dama das Camélias”, dirigida 

por Luciano Salce, que contou com o auxílio do eletricista Joaquim Pesce e “Mary Stuart”, 

encenação de Ziembinski, que registra em sua ficha técnica o eletricista Aparecido André, 

profissional competente que muito contribuiu para o êxito das encenações realizadas pelo TBC.  

Segundo Hamilton Saraiva:  
Voltemos ao TBC para falar de sua organização profissional, dando lugar de destaque 
ao eletricista, que era mencionado regularmente nos programas das peças desde a sua 
fundação. Compulsando os programas das peças encenadas, encontramos estes 
nomes: Pedro Collares, Adelar Elias, Aparecido Andre, Aníbal Guimarães, Armando 
Visconte, Conrado fortuna, Duilio di Pinto, Nadir Gemmelli, Joaquim Pesce e Nelson 
Duarte, que apareciam como encarregados de iluminar os grandes espetáculos que por 
dezoito anos, o TBC propiciou ao público. 
(SARAIVA, 1989 p. 103). 
 

Em seus estudos, (SARAIVA, 1989) apresenta fragmentos de entrevista feita com dois 

desses nomes acima citados. Aparecido André e Joaquim Pesce. Nessas entrevistas, os 

mesmos discorrem sobre a relação com alguns encenadores e as dificuldades no convívio com 

os mesmos. No contexto carioca, em uma conversa com o diretor de arte e cenógrafo, José 

Dias, ele menciona a importância desses profissionais responsáveis pela parte elétrica de 

diversos teatros no Rio de Janeiro e que eram essenciais à execução dos projetos de iluminação 

desenvolvidos pelos cenógrafos e encenadores que por ali passavam. Alguns deles, por maior 

talento e sensibilidade, chegaram a criar a luz de determinadas peças, sempre em comum 

acordo com os artistas responsáveis. Nesse momento, a figura do eletricista começa a constar 

nas fichas técnicas das peças, por viabilizar a criação artística dos encenadores, o que já 

preconizava o aparecimento do papel do iluminador nas encenações teatrais brasileiras.  

Outro fator importante, que será decisivo para a mudança na estética da iluminação será 

a própria transformação do espaço cênico dado pelo surgimento de novas propostas espaciais, 

de novas arquiteturas teatrais que reconfiguram a relação entre a cena e a sala. Esta negação 

do espaço cênico tradicional – isto é, do teatro à italiana – é parte integrante do movimento de 

renovação da cena moderna. É neste contexto que, no início da década de 1950, o crítico Décio 

de Almeida Prado sugere para a cena brasileira um novo conceito espacial. “A ideia fora 

lançada no Primeiro Congresso Brasileiro de Teatro, realizado no Rio de Janeiro, de 9 a 15 de 

julho de 1951” (SARAIVA, 1989 p.109). É nesse contexto que surge, em 1953, o Teatro de 
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Arena em São Paulo, trazendo para a cena brasileira um novo conceito espacial. Diferente do 

tradicional palco frontal, relembrando os antigos teatros gregos e romanos, ambos com forma 

circular, a cena em arena caracteriza-se por ser um espaço cênico no qual o espectador é 

situado em volta da cena, seja este um espaço circular ou quadrangular. “Entende-se por arena 

o edifício cujo espaço está disposto de tal maneira que o público é acomodado em torno de 

uma área de atuação em forma circular” (DIAS, 2012, p.591). Nesta estrutura, cena e sala ou 

atores e público encontram-se mais próximos um do outro. Iniciativas como estas já vinham 

sendo feitas na Europa e Estados Unidos, envolvendo outro conceito de cenografia e 

iluminação que barateavam as produções. Essa novidade trouxe consigo uma nova 

possibilidade estética e a aproximação da plateia para dentro das peças. Entretanto, o espaço 

envolto pela plateia desafiava as possibilidades cenográficas e consequentemente da 

iluminação, que até então teriam se desenvolvido sob as características espaciais do palco 

italiano.  
A iluminação em arena sofre uma total mudança com respeito aos espetáculos dos 
palcos italianos, onde há uma só frontalidade e uma separação evidente do público, 
propiciando dentro da caixa do teatro a colocação de aparelhos em diversas posições. 
O espetáculo de arena tem a frontalidade de trezentos e sessenta graus, necessitando 
iluminação vinda de diversos pontos em torno da ação. Outro problema específico era 
a pouca altura do teto onde se colocam os spots, não dando quase uma boa angulação 
ou abertura de focos.  (SARAIVA, 1989 p. 135).  

 

No Rio de Janeiro, mais precisamente em 1964, o “Grupo Opinião” 15 apresenta o 

espetáculo Show Opinião no teatro de arena localizado na Rua Siqueira Campos em 

Copacabana. Neste momento, problemas referentes às necessidades técnicas e espaciais 

começam a aparecer, propondo novos desafios a cenógrafos e iluminadores cariocas. “O 

espaço não tinha urdimento ou altura suficiente na sala para colocação de luzes em boa 

situação, o que impedia qualquer projeto ambicioso de iluminação” (SARAIVA, 1989 p.111).  

Em São Paulo, o fundador e primeiro diretor do teatro de arena, José Renato, reconheceu 

as dificuldades técnicas referentes ao espaço de arena. Tal situação foi resolvida quando o 

arquiteto e artista plástico Flavio Império ingressou no grupo e desenvolveu soluções e 

possibilidades plásticas para aquele tipo de espaço cênico. Na peça ‘O Filho do Cão’ (1964), 

Império conseguiu edificar dois planos de ação na exígua altura da sala de espetáculos. Sua 

sensibilidade o levou a dotar a cena de nuanças cromáticas, recortes precisos no rosto dos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

15	  Grupo carioca que centraliza, nos anos 1960, o teatro de protesto e de resistência, núcleo de estudos e difusão 
da dramaturgia nacional e popular. 
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atores, suave tonalidade na filtragem da luz, infundindo à narrativa uma perspectiva 

cinematográfica.  

Seguindo com tema da iluminação e do iluminador cênico, é importante notar que é 

justamente no decorrer da década de 1950 e, sobretudo na de 1960, que se percebe a presença 

crescente da palavra iluminador na ficha técnica dos espetáculos e nas críticas de jornais. 

Tomando como base o jornal O Correio da Manhã do Rio de Janeiro, no qual Paschoal Carlos 

Magno foi crítico durante muitos anos, seguido por outros críticos como Van Jafa, nota-se a 

referência à presença de iluminadores atuando em várias cidades brasileiras, do norte ao sul do 

país. Entretanto, para os fins deste trabalho, a pesquisa limitou-se aos profissionais do Rio de 

Janeiro.  

Em edição de 21 de dezembro de 1954, a coluna A opinião do espectador possui uma 

matéria escrita por J. B de Paiva para o espetáculo “A noiva de véu negro”, apresentado no 

Teatro Duse, no Rio de Janeiro. O autor atribui a iluminação do espetáculo a Rui Viana, fazendo 

os seguintes comentários: “A iluminação de Rui Viana participou muito com a cena de Santa 

Rosa e o guarda-roupa que Tia Rosa confeccionou para o Teatro do Estudante.” 16 

No ano de 1958, edição de 23 de novembro, a crítica escrita por Paschoal Carlos Magno 

para “A fábula de Brooklyn”, do Teatro da Praça, refere-se à iluminação e à sonoplastia de José 

Cozzolino17. Já em 21 de outubro de 1960, Van Jafa cita Roberto Cruz como iluminador do 

espetáculo “A mais-valia vai acabar, seu Edgar”, de Oduvaldo Viana Filho18. Na edição de 27 

de maio de 1962, Van Jafa refere-se a Benet Domingo como cenógrafo e iluminador de 

“Período de ajustamento”, de Tenesse Willians, apresentado no Teatro Mesbla19. Segundo outro 

artigo, publicado em 01 de setembro de 1960, Benet Domingo, cenógrafo espanhol, atuou junto 

a diversas companhias teatrais brasileiras, como os Artistas Unidos, a companhia Susana 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Ver: Correio da manhã, Teatro. A opinião do espectador. “A noiva do véu negro, no Duse”. Rio de Janeiro, 21 
de dezembro de 1954, página 17. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_06&pasta=ano%20195&pesq=a%20noiva%20do
%20v%C3%A9u%20negro. Último acesso em 26 de janeiro de 2018. 
17 Ver: MAGNO, Paschoal Carlos. A fábula do Brooklyn, pelo Teatro da Praça, in Correio da manhã, Teatro, 
Primeiro Caderno, 23 de novembro de 1958, Página 19. Rio de Janeiro: O correio da manhã. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_06&pasta=ano%20195&pesq=a%20f%C3%A1bu
la%20do%20brooklyn. Último acesso em 26 de janeiro de 2018. 
18 JAFA, Van. Hoje: “A mais valia vai acabar, seu Edgar”, na Arena da Arquitetura, In Correio da manhã, Segundo 
Caderno, Teatro. Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1960, página 3. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_07&pasta=ano%20196&pesq=05%20de%20nove
mbro. Último acesso em 26 de janeiro de 2018. 
19 Cf. JAFA, Van. Teatro. Período de ajustamento, in Correio da manhã, Rio de Janeiro, 27 de maio de 1962, 
Segundo Caderno, página 3. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_07&pasta=ano%20196&pesq=05%20de%20nove
mbro. Último acesso em 26 de janeiro de 2018. 
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Freyre, Companhia Estúdio A, entre outros. Benet Domingo assinava também a iluminação dos 

espetáculos, como é o caso da peça Período de ajustamento.  

A alusão a esses nomes tem o intuito de mostrar, por um lado, que a iluminação cênica 

começa a se tornar objeto de uma atenção e reflexão por parte da crítica especializada, 

constituindo-se como um dos elementos fundamentais da estética teatral moderna e, por outro, 

que esta atividade profissional começa a ser considerada em sua especificidade e autonomia, 

no decorrer das décadas de 1950 e 1960. Portanto, este fato indica que a crítica já reconhece a 

iluminação como uma atividade integrada ao espetáculo teatral e, por conseguinte, o iluminador 

como um profissional dentre os demais, que compõem a equipe de criação cênica.    

No jornal A Tribuna da Imprensa encontra-se também referências à presença do 

iluminador cênico; seja nas críticas de Claude Vincent, na década de 1950, quanto nas de Fausto 

Wolff, na década de 1960, são constantes as avaliações acerca do modo como a iluminação é 

trabalhada no espetáculo. Contudo, diferente das críticas de O Correio da Manhã, estes críticos 

raramente citam os nomes dos iluminadores.  

No Jornal do Brasil, onde exerceram a crítica nomes como Mário Nunes, Bárbara 

Heliodora e Yan Michalsky desde o final da década de 1950, nota-se a referência a iluminadores 

cênicos. Interessante notar também que, numa crítica publicada no dia 06 de agosto de 1958 

para o espetáculo Gigi dos Artistas Unidos, Bárbara Heliodora comenta o fato de que era 

habitual no teatro brasileiro o fato de não haver crédito para os iluminadores e ao mesmo tempo 

observa a má qualidade da iluminação do espetáculo. Mas, além disso, a crítica faz referência 

ao termo “gambiarra”, que utilizamos nessa dissertação: 
Não se justifica, num teatro de bons recursos técnicos, a lamentável 
iluminação da peça que, como é de costume no teatro nacional, não é 
oficialmente atribuída a ninguém do programa. Que haja lugar para 
melhoramentos nos efeitos especiais de luz, aceita-se como compreensível, 
mas que se permita que luzes de gambiarra sejam permanentemente refletidas 
numa tampa aberta de piano, isso é um desleixo, uma falta de preocupação 
com a limpeza de um espetáculo, que não compreendemos num grupo que tem 
se colocado tantas vezes em bom plano20.  

 

Em 31 de março de 1961, Mário Nunes cita o espetáculo “Carlota”, de Miguel Mihura, 

realizado no Teatro da Praça e faz alusão à iluminação de Emílio de Matos e Cláudio Correa e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 HELIODORA, Barbara. Empecilhos à realização de um espetáculo, In Jornal do Brasil, Teatro, Suplemento 
dominical, 08 de agosto de 1958, página 5. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_07&pasta=ano%20195&pesq=barbara%20heliodo
ra. Último acesso em 06 de julho de 2017. 



25	  
	  

Castro21. Em 30 de novembro de 1966, Yan Michalski escreve sobre Fuente Ovejuna e faz 

referência à iluminação de José Bertelli22. Encontramos o nome de José Bertelli como artista 

responsável pela iluminação desde 1964, este profissional assinou a iluminação de alguns 

espetáculos importantes, como A capital federal, de Artur Azevedo, realizada em 1968. Na 

edição de 20 de janeiro de 1967, o nome de José Carlos Reis aparece como iluminador do 

espetáculo A ópera dos três vinténs, de Bertold Brecht, com direção de José Renato, no texto 

escrito por João Antônio23. Em 14 e 15 de maio de 1967, Yan Michalski comenta o trabalho 

deste mesmo iluminador no espetáculo O coronel de Macambira, produzido pelo TUCA-Rio, 

com direção de Amir Haddad24. Finalizando, em 21 e 22 de janeiro de 1968, Yan Michalski 

escreve sobre Black-Out, espetáculo dirigido por Antunes Filho e apresentado no Teatro Maison 

de France com iluminação de Manuel Ribeiro25. 

Este foi, sem dúvida, um novo ciclo na história da iluminação brasileira. A década de 

1960 foi marcada por produções inovadoras e pelo avanço técnico na área de iluminação. Por 

diversos fatores sociais, culturais, políticos e artísticos, inúmeros conjuntos semiprofissionais 

ou amadores começaram a despontar nas grandes capitais, passando a exigir, por consequência, 

a presença cada vez maior de profissionais que desenvolvessem soluções cênicas para a 

iluminação.  

Portanto, o ofício que antes se limitava à figura do eletricista toma um novo rumo e estes 

profissionais assumem papéis mais significativos dentro das companhias, participando mais 

ativamente da criação cênica através dos efeitos da luz e suas possibilidades.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 NUNES, Mario. “Carlota”, de Miguel Mihura no Teatro da Praça, in Jornal do Brasil, Rio de Janeiro: Jornal do 
Brasil, Caderno B, Teatro, 31 de março de 1961, página 6. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&pasta=ano%20196&pesq=miguel%20mihura. 
Úlitmo acesso em 28 de janeiro de 2018. 
22 MICHALSKI, Yan. Fuente Ovejuna: uma revelação, in Jornal do Brasil, Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 
Caderno B, Teatro, 30 de novembro de 1966, página 2. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&pasta=ano%20196&pesq=miguel%20mihura. 
Último acesso em 28 de janeiro de 2018. 
23 ANTONIO, João. A ópera e os miseráveis, in Jornal do Brasil. Rio de Janeiro: Caderno B, Teatro, 20 de janeiro 
de 1967, página 2. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&pasta=ano%20196&pesq=miguel%20mihura. 
Último acesso em 28 de janeiro de 2018. 
24 MICHALSKI, Yan. Uma festa de som, luz e cor. Yan Michalski faz a crítica à “O coronel de Macambira”, in 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, Caderno B, Teatro, 14 e 15 de maio de 1967, página 2.  
Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&pasta=ano%20196&pesq=miguel%20mihura. 
Último acesso em 28 de janeiro de 2018. 
25 MICHALSKI, Yan. Acertar no escuro, in Jornal do Brasil, Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, Caderno B, Teatro, 
21 e 22 de janeiro de 1968, página 2. Disponível em:  
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&pasta=ano%20196&pesq=miguel%20mihura. 
Último acesso em 29 de janeiro de 2018. 
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Esses profissionais passaram a ser reconhecidos como aqueles que se dedicavam 

exclusivamente à criação de luz para teatro, tanto técnica quanto artisticamente. Embora, como 

já visto, a crítica cada vez mais passe a mencionar a iluminação e os iluminadores ao longo das 

décadas de 1950 e 1960.  Em alguns trabalhos acadêmicos encontra-se a afirmação de que 

Jorginho de Carvalho teria sido o primeiro profissional que se autodenominou iluminador, 

mesmo que esta afirmação venha a ser questionada por diversos críticos e pesquisadores. Tal 

afirmação é feita por Yan Michalski quando o mesmo afirma que Jorginho de Carvalho possuiu 

um papel pioneiro, mesmo já tendo feito referência a outros iluminadores, como se nota no 

texto abaixo extraído da Enciclopédia Itaú Cultural: 
Segundo o crítico Yan Michalski: "Jorginho de Carvalho é o indiscutível 
pioneiro da iluminação moderna no Brasil. Antes dele, a função era exercida 
pelos encenadores, como uma decorrência subsidiária da concepção geral do 
espetáculo. Ao impor a sua autonomia, embora não desvinculada dessa 
concepção geral, ele engrandeceu o papel da luz na encenação e, com a sua 
extrema criatividade e capacidade de traduzir sutilmente em climas luminosos 
sugestões extraídas do texto, enriqueceu substancialmente a linguagem cênica 
do teatro nacional. Na trilha por ele aberta, toda uma geração de iluminadores 
passou, em pouco tempo, a criar e ocupar espaços profissionais antes 
inexistentes [Maneco Quinderé, Aurélio de Simoni, Luiz Paulo 
Nenen e Paulo César Medeiros]. E a importância da sua contribuição foi 
reconhecida pela concessão de importantes prêmios - Molière, Mambembe - 
que ele foi o primeiro a ganhar por trabalhos de iluminação."     (MICHALSKI, 
1989 s.p).  

 

Em que sentido podemos falar de um pioneirismo de Jorginho de Carvalho na área da 

iluminação? Responderemos a esta questão mais adiante. Por ora, devemos observar que, dentro 

da busca documental, a primeira referência ao nome de Jorginho de Carvalho numa crítica de 

espetáculo se dá em 1974 no Jornal do Brasil, num texto assinado por Ronaldo Miranda sobre 

a ópera La Traviata, dirigida por Sérgio Brito: “Sensacionais os cenários e figurinos de Joel de 

Carvalho, realçado pela expressiva iluminação de Jorginho de Carvalho”26.  

No ano seguinte, ao escrever sobre um conjunto de espetáculos infantis no Jornal do 

Brasil, a crítica Ana Maria Machado faz menção ao iluminador: “Os espetáculos têm cenários 

e figurinos de Luis Carlos Figueiredo e a cuidadosa iluminação (coisa rara) fica a cargo de 

Jorginho de Carvalho, que já foi do Tablado” 27. Outra referência aparece no jornal Tribuna da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 MIRANDA, Ronaldo. A ópera está viva, in Jornal do Brasil, Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, Primeiro Caderno, 
Primeira Crítica, 20 de abril de 1974, página 20. Disponível em: 
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do Brasil, Caderno B, Criança é criança, 22 de junho de 1975, página 14. Disponível em: 
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Imprensa na crítica ao espetáculo Equus, escrita por Flavio Marinho: “Para visualizar Equus, o 

diretor Celso Nunes soltou as rédeas de sua imaginação e criou um espetáculo de grande beleza 

plástica e requinte formal – onde é muito ajudado pela iluminação de Jorginho de Carvalho e 

cenário de Marcos Flaksman” 28. Devido a esta referência ao teatro “Tablado”, presente no texto 

de Ana Maria Machado, cabe-nos agora falar um pouco sobre a relação de Jorginho de Carvalho 

com esta escola. Estudante bolsista no teatro-escola “Tablado” no Rio de Janeiro, Jorginho de 

Carvalho, ainda jovem e entregue à atuação, percebeu juntamente com Maria Clara Machado, 

diretora e mentora da escola, a sua verdadeira vocação como técnico de luz, voltando-se então 

unicamente aos estudos da iluminação. “Foi no Tablado que Maria Clara apresentou pela 

primeira vez seus grandes sucessos de peças para crianças: Pluft, o fantasminha (fig. 4) a; A 

menina e o vento; A bruxinha que era boa e O cavalinho azul.” (DIAS, 2012 p.544). Importante 

observar, que no site oficial da escola, onde as fichas técnicas dos referidos espetáculos são 

disponibilizadas, com exceção das montagens de A bruxinha que era boa, a maior parte das 

montagens de Pluft, o fantasminha, A menina e o vento e O cavalinho azul, tiveram Jorginho 

de Carvalho à frente da iluminação cênica. Observa-se também, que na montagem de 1964 de 

Pluft, o fantasminha, Jorginho de Carvalho aparece na ficha técnica como contra regra e apenas 

na primeira montagem de A bruxinha que era boa, aparece o nome do responsável pela 

iluminação, que no caso foi Fernando Pamplona. Nenhuma das outras primeiras montagens das 

demais peças fez referência nem ao iluminador, nem ao eletricista cênico.  

Portanto, a partir de sua relação com Maria Clara Machado e com os demais 

profissionais que trabalhavam no Tablado, Jorginho de Carvalho foi se constituindo enquanto 

iluminador. 
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Figura 4- Cena de Pluft, o Fantasminha de 2013. Iluminação de Jorginho de Carvalho. 
Fonte: https://arteview.com.br/pluft-o-fantasminha-faz-quatro-apresentacoes-no-teatro-procopio-ferreira/ Ultimo 
acesso em 19/07/2018.  
 

Vale mencionar, que o Tablado permanece ativo no Rio de Janeiro, e é uma das 

principais escolas formadoras de artistas das mais variadas áreas do teatro no Brasil. Sendo 

também um grande referencial no teatro infantil por intermédio de sua fundadora, Maria Clara 

Machado. Fundado em 1951, O Tablado foi responsável por grandes contribuições ao teatro 

brasileiro, dentre elas, a revista Cadernos de Teatro (fig. 5 e 6). Lançada em 1956 e tendo como 

diretora responsável Maria Clara Machado, além das importantes colaborações dos redatores 

Julia Pena da Rocha, Rubens Correa, Sonia Cavalcanti, Vera Pedrosa. As publicações tinham 

o apoio do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, ligado à UNESCO29.   

“O objetivo dos Cadernos de Teatro sempre foi veicular informações relativas às artes 

cênicas para todo o Brasil, fornecendo material teórico para pequenos grupos amadores e atores 

iniciantes, especialmente aqueles que estavam longe das capitais.” 30.  Em sua segunda edição, 

ainda em 1956, a revista trouxe um importante aporte à iluminação, apresentando uma série de 

conselhos introdutórios - Noções Gerais Sobre Iluminação Cênica (fig. 7 e 8), voltados aos 

amadores interessados em iluminação para o teatro. Contendo uma introdução aos termos 
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30  Idem 
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técnicos, elétrica cênica, aparelhos etc., entra no assunto propriamente dito ao longo de edições 

seguintes, onde são descritos conceitos, o papel da luz na cena, a importância do conhecimento 

da luz pelo diretor e esclarecimentos em geral sobre o assunto.  

 

 

 

 
            Figura 5– Capa da segunda edição da revista Cadernos de Teatro 
          Figura 6 – Ficha catalográfica da revista Cadernos de Teatro 
          Fonte: http://otablado.com.br/cadernos-de-teatro/ Ultimo acesso em 23/07/2018. 
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Figura7- Primeira parte série de introduções sobre “Noções gerais sobre iluminação”.  
Figura8- Segunda parte série de introduções sobre “Noções gerais sobre iluminação”.  
 Fonte: http://otablado.com.br/cadernos-de-teatro/ Ultimo acesso em 23/07/2018. 

 

Foram mais de 150 edições, sendo a primeira edição de 1956 e a última edição, a de 

número 178, em 2007. Algumas edições tiveram a iluminação como parte de seu conteúdo 

editorial trazendo o tema para conhecimento do público de teatro interessado no assunto, uma 

iniciativa pioneira no meio teatral brasileiro. As edições 02, 05, 18, 86, 113, 131, 140 e 148 

contam com a colaboração de iluminadores como Hamilton Saraiva e o eletricista do Tablado, 

Carlos Augusto Nem. A edição 86 de 1980 traz uma entrevista com Jorginho de Carvalho, onde 

o mesmo discorre sobre regulamentação da profissão, condições de trabalho, carreira, 

formação, relação com os cenógrafos e diretores, dentre outros assuntos. Na mesma entrevista, 

Jorginho de Carvalho menciona Carlos Augusto Nem, eletricista do Tablado, e Sérgio Cathiard, 

técnico em eletrônica com quem ele trabalhava na década de 60. 
 “No inicio da década de 60, não existiam iluminadores, quem fazia a luz eram os 
diretores e encenadores. Um técnico em eletrônica, chamado Sérgio Cathiard, 
frequentava o Tablado para consertar a aparelhagem de iluminação e Jorginho 
aproveitou para colar no técnico e aprender tudo sobre os equipamentos. Em seguida, 
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já estava regulando os refletores e ajudando o eletricista da casa, o Carlos Augusto 
Nem.” 31 
 

Nesse trecho retirado do catálogo da exposição de 50 anos de profissão de Jorginho de 

Carvalho, é claro o fato de que a técnica, ele aprendeu com os profissionais que trabalhavam 

no Tablado. Conceitos artísticos e estéticos ficaram a cargo de Maria Clara Machado. Portanto, 

percebe-se que o início profissional do iluminador aconteceu de forma similar ao que hoje 

acontece. Aprendeu a técnica na prática e observação. 

Dessa forma, o Tablado já entendia a importância da iluminação no campo das artes 

cênicas, valorizando a luz de forma mais artística, e utilizando-a não mais como elemento 

evidenciador de atores e cenário, mas como inerente à narrativa do espetáculo, através de uma 

série de signos artísticos dotados de outros elementos – tais como cores, texturas e intensidades 

–, importantes na construção estética e na experiência sensorial do espectador. 

O termo iluminador com o passar dos anos desdobrou-se em vários outros: desenhista 

de luz, criador de luz ou mesmo encenador de luz é aquele que tanto entende a iluminação 

compondo com a cenografia o espaço cênico, quanto conta a história junto com o diretor, a 

partir de efeitos e movimentos não apenas propiciados, mas orientados pelo iluminador e sua 

equipe de trabalho. Embora venha se observando ao longo deste capítulo que, desde a década 

de 40, haviam pessoas voltadas à profissão de iluminação cênica, entretanto, como ainda não 

existia o termo iluminador, tais profissionais eram conhecidos como eletricistas cênicos. Para 

os fins deste trabalho considera-se que o pioneirismo de Jorginho de Carvalho – mencionado 

por Yan Michalski – está relacionado à sua atividade como formador de novos profissionais no 

campo da iluminação cênica, além de considerar que o mesmo, tenha participado ativamente 

do processo de regulamentação da profissão no Brasil, garantindo que através do DRT32, todos 

os profissionais da iluminação viessem a ter seus direitos assegurados por lei federal.   

Em 1975, Jorginho, entre outros profissionais da classe artística, fez parte da diretoria 

do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Diversões do Rio de Janeiro por ocasião da 

promulgação da Lei que regulariza a profissão do artista. Dessa forma, ele conseguiu aprovar o 

projeto de criação das seguintes categorias: eletricista cênico, operador de luz e iluminador.33 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Trecho retirado do catálogo Iluminando o Futuro: 50 anos- Jorginho de Carvalho. Rio de Janeiro: Aeroplano: 
Oi Futuro. 2012. 
32 “DRT” significa registro profissional e regulamentado na carteira de trabalho. De acordo com a lei 6.533 de 
1978, todo cidadão que tiver um registro profissional em qualquer área das artes, está apto para ser contratado para 
exercer a profissão na TV, no cinema ou no teatro. 
33 Trecho retirado do catalogo Iluminando o Futuro: 50 anos- Jorginho de Carvalho. Rio de Janeiro: Aeroplano: 
Oi Futuro. 2012. 
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Justifica-se dessa forma, o reconhecimento como pioneiro. Entretanto, é importante 

ratificar que antes da regulamentação que habilitou a iluminação e os iluminadores como 

profissionais, o meio teatral carioca já vem contando com importantes colaborações na área da 

iluminação cênica. Eletricistas de palco, operadores de luz e demais indivíduos capacitados que 

contribuíram muito na execução da criação dos encenadores, e que fazem parte da história do 

teatro carioca ativamente.  

 

2.2   A iluminação que ensina e a iluminação que aprende 
 

“Retribui-se mal a um mestre, quando se continua a ser sempre 
aluno.”   

                                                                                                  (Friedrich Nietzsche) 
 

 

 

Ao observar o processo de formação mais comum na área da iluminação no Rio de 

Janeiro, considera-se a relação entre mestre, no caso, o iluminador, e os interessados em 

aprender, isto é, os seus assistentes, para os quais é aberta a possibilidade de se tornar um 

profissional na área.  

Com relação às possibilidades de aprendizado, em termos de educação, é necessário 

distinguir e delimitar as diferenças entre três conceitos: educação formal, informal e não formal 

devido às particularidades de cada um.  
A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente 
demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seus 
processos de socialização- na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores 
e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não formal 
é aquela que se aprende no mundo da vida, via os processos de compartilhamento de 
experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas (GOHN, 2006, 
p. 28).  

 

Assumiremos nessa pesquisa o conceito de educação não formal, tendo em vista as 

atribuições de aprendizagens baseadas não somente em minha experiência, mas, sobretudo, na 

perspectiva da formação de profissionais na cidade do Rio de Janeiro. Podemos chamar 

aprendizagem por observação, por interesse na profissão, e principalmente por se inserir nas 

dinâmicas das práticas de montagens e operação de iluminação. O aprendiz, portanto, vivencia 

junto à equipe de auxiliares e do profissional – que propiciou a oportunidade deste estágio – a 

dinâmica de formação. Os processos de compartilhamento são relacionais e ocorrem com todos 

os integrantes envolvidos no projeto. Consideramos essa forma de aprendizagem, a relação com 
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o outro e, como foi citado anteriormente sobre a metáfora do mestre, o ensino é proporcional 

às necessidades que irão surgindo no projeto, assim a cada projeto, novos conhecimentos. A 

educação não formal independe de instituições regulamentadas por lei ou sistematizadas por 

atividades e disciplinas pré-organizadas a partir de uma metodologia específica, conforme se 

dá nas instituições de ensino formal.  

Há um processo de profissionalização e de produção de conhecimento no âmbito da 

relação entre o mestre/iluminador e o discípulo/aprendiz, permeado por uma relação e de troca 

entre as partes. O aprendiz, em determinadas circunstâncias não só exercita o interesse em 

aprender, mas também convive e trabalha junto ao mestre.  

O espaço onde ocorrem esses processos formativos são as próprias casas de espetáculo 

e nas companhias e/ou grupos com os quais os iluminadores atuam. Dessa forma, observamos 

que por meio da prática, há produção de conhecimento no campo da arte teatral nesses espaços. 

Há algumas décadas, começaram a surgir iluminadores com formação universitária, o que não 

significa uma formação superior em Iluminação Cênica, pois, diversamente do que ocorre em 

outros países que possuem formação superior com uma tradição teatral mais consolidada, no 

Brasil não existe ainda a oferta específica de curso na área da Iluminação Cênica. Entretanto, 

essa formação é consolidada em alguns países da Europa34, nos Estados Unidos e na América 

do Sul35.  Estas referências têm aqui a função de expor um atraso cultural brasileiro em relação 

a outros países, questionando o modo como se dá a formação do iluminador na atualidade. 

Considerando o ensino formal, observa-se que a disciplina de Iluminação faz parte da 

matriz curricular dos cursos de Artes Cênicas de algumas universidades brasileiras. De maneira 

geral, a disciplina é oferecida a todas as habilitações: formação de ator, direção, cenografia, 

figurinos, teoria teatral e licenciatura em teatro, normalmente como disciplina optativa. Citemos 

alguns exemplos: no currículo do curso de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo (USP) 

há apenas dois períodos da disciplina de Iluminação (I e II), oferecida para o 4º e 5º períodos 

de Cenografia; no curso de Direção Teatral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Indico aqui o site de alguns cursos superiores de iluminação no Reino Unido e na Espanha: 
https://www.bruford.ac.uk/courses/lighting-design-ba-hons/ 
https://www.southwales.ac.uk/courses/bsc-hons-lighting-design-and-technology/  
http://www.studylondon.ac.uk/courses/details/43919836-theatre-lighting-design  
https://diivant.com/ 
35 Na Argentina, por exemplo, há vários cursos de formação em nível técnico:  
http://www.alternativateatral.com/curso4708-carrera-de-diseno-de-iluminacion-escenica-edicion-2018-anual-
salida-laboral  
http://www.ceartec.edu.ar/index.php?IDM=17&mpal=3&alias= 
http://www.arslux.com.ar/capacitacion/capacitacion.html 
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(UFRGS), há apenas uma disciplina de Iluminação, oferecida no 5º período; na Universidade 

de Brasília não há oferta de disciplina específica de Iluminação no curso de Artes Cênicas; na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) há oferta de uma disciplina Iluminação I.	  No Rio de 

Janeiro, por exemplo, há cursos específicos de Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Em todas 

as habilitações dos cursos da UFRJ - direção teatral, cenografia e figurinos – existe uma 

disciplina, obrigatória, Iluminação, com duração de 45 horas, além de uma optativa, com 30 

horas. Já nos cursos da UNIRIO, as disciplinas Iluminação I, II e III, com duração de 30 horas 

cada, compõem o currículo dos cursos de Interpretação, Direção Teatral e Cenografia. 

Estes dados confirmam que a iluminação está integrada ao pensamento sobre as artes 

cênicas. Seguindo a tendência moderna que vê o espetáculo teatral como uma unidade 

constituída pela confluência de diversas atividades, a iluminação passou a ser considerada como 

elemento fundamental do fazer teatral, tornando-se, consequentemente, uma matéria a ser 

estudada no ensino formal das artes cênicas. Em muitos dos cursos superiores referidos aqui, a 

proposta da disciplina é possibilitar aos alunos o contato com a área da luz – equipamentos, 

montagem, criação, dramaturgia, de modo a fazê-los compreender a relevância da iluminação 

para a cena. Vale mencionar, porém, que como as disciplinas de iluminação estão atreladas às 

formações em direção teatral e cenografia nas universidades de artes cênicas, alguns alunos 

passam a se interessar mais diretamente pelo tema ao cursar tais disciplinas, buscando um 

aprofundamento. Esse interesse na pesquisa da iluminação vem a ser relevante na formação 

tanto de cenógrafos, quanto de diretores teatrais, levando-os muitas vezes a desenvolver a 

criação de luz de seus próprios trabalhos, tal como já o fizeram Adolphe Appia e Ziembinski, 

e fazem hoje Bob Wilson, Gerald Thomas e muitos outros.  

A exemplo disso, verifica-se que existem na cena teatral brasileira alguns diretores que 

são também iluminadores36 e vice-versa, tal como cenógrafos, que por terem conhecimento de 

iluminação exercem ambas as funções. Dentre esses profissionais, Cibele Forjaz é iluminadora 

e diretora teatral cuja formação em Direção foi complementada pela pesquisa e prática na área 

de iluminação cênica, motivando inclusive, a produção acadêmica. 
... eu aprendi a dirigir iluminando, e aprendi a iluminar dirigindo. O fato de ser 
iluminadora me permitiu trabalhar com muitos diretores, e como diretora, com muitos 
iluminadores, ou seja, é um bom lugar, esse, de poder transitar. (FROJAZ, 2017, s.p.)  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36Embora sabendo que muitos diretores teatrais exerceram a função de iluminadores e que um estudo sobre este 
tema traria uma contribuição significativa aos saberes sobre a encenação, este tema foge ao escopo do presente 
trabalho. 
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Jorginho de Carvalho, iluminador que em muitas peças exerceu a função de diretor, 

baseado em sua convivência com Sérgio Britto e Maria Clara Machado, em 1984, 

dirige “Porcos com Asas”, de Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera, que durante dois anos 

realizou turnês pelo país. Em 1987, Jorginho de Carvalho dirige o recém-criado grupo 

Lanavevá. Gerald Thomas é mencionado aqui como um bom exemplo de encenador que 

também possui amplo conhecimento sobre iluminação, embora confie a luz de suas peças a 

iluminadores mais experientes, como por exemplo, Wagner Pinto que aplica suas concepções 

estéticas em acordo com a visão do encenador.  

 
 “Sua influência [de Gerald Thomas] sobre iluminação cênica no Brasil foi decisiva, 
tanto no que se refere a procedimentos técnicos e artísticos quanto em relação à ideia 
da luz como linguagem, ao mesmo tempo pictórica e dramatúrgica.” (FORJAZ, 2010, 
p.151). 

 

Quanto a cenógrafos que assinam trabalhos também como iluminadores, observamos 

no capítulo anterior que alguns profissionais que exerciam a função de cenógrafo também se 

responsabilizavam pela iluminação, tal como Benet Domingo e José Bertelli. Da mesma forma 

ocorre com os diretores teatrais, não cabe nesse estudo fazer um levantamento e análise da obra 

de cenógrafos que também atuaram como iluminadores. Segundo Elisabeth Jacob e Niuxa 

Drago (2016), o cenógrafo Thomas Santa Rosa assinou a luz do espetáculo Recital Castro Alves 

para o Teatro Experimental do Negro, em 194737. Sandro Polloni que, além de ser produtor, 

atuava também como cenógrafo e iluminador. Gianni Ratto, por exemplo, cenógrafo que, 

muitas vezes, assinou a iluminação dos espetáculos em que fez os cenários. Estas obras foram 

organizadas e comentadas por Carlos Eduardo Silva Carneiro Filho, em sua dissertação Gianni 

Ratto: artesão do teatro, defendida em 2007, no Departamento de Artes Cênicas da 

Universidade de São Paulo38 . Luiz Carlos Ripper também atuava como iluminador. Esta 

proximidade entre a atividade de iluminação e a cenografia se deve ao fato de ambas 

constituírem-se como linguagens visuais e, como tal, trabalham de modo interdependente. 

Conforme afirma o cenógrafo e figurinista José Dias, em entrevista concedida para esta 

pesquisa:  
“a sintonia entre iluminador e cenógrafo é essencial para a estética do trabalho. Quem 
determina o espaço de atuação, os limites de palco e das cores, na verdade é 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37Cf. JACOB, Elisabeth. DRAGO, Niuxa. A linguagem dos cenógrafos Thomás Santa Rosa e Luiz Carlos Ripper 
na construção de um discurso nacional para a peça A Rainha Morta de Montherlant. In Plural Pluriel, Discours, 
languages, spectacles, número 14, 2016. Disponível em: 
 https://www.pluralpluriel.org/index.php/revue/article/view/34. Último acesso em 18 de julho de 2018. 
38 Cf. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27139/tde-05072009-195421/pt-br.php  
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primordialmente o cenógrafo, que então repassa o mapa ou a maquete cenográfica 
para o iluminador criar a luz a partir dessas definições.” 39.   
 

 
Vale ressaltar que José Dias teve como primeiro mestre de iluminação, o também 

cenógrafo, Pernambuco de Oliveira40, que além da reconhecida carreira na cenografia, figurino, 

direção e dramaturgia, atuou também na docência, lecionando iluminação no Conservatório 

Nacional de Teatro no Rio de Janeiro na década de 1970, tendo sido o primeiro professor formal 

de iluminação no Brasil. As contribuições de Pernambuco de Oliveira para a iluminação foram 

tantas, que o mesmo escreveu em 1979 um livro sobre iluminação para o MOBRAL, 

Movimento Brasileiro de Alfabetização41.  

Desde os escritos de Adolphe Appia e Gordon Craig sabe-se que o pensamento sobre o 

espaço cênico é indissociável do pensamento sobre a luz. Ou, mais precisamente, a luz é 

cenografia, na medida em que ela é determinante do espaço e da atribuição de valores espaciais.  

É neste sentido que, J. C. Serroni escreve: 
“... é necessário que o cenógrafo tenha pleno domínio das possibilidades de 
iluminação, se não com profundidade técnica, pelo menos com grande profundidade 
conceitual. Só assim ele vai criar espaços que permitam a interação com o designer 
de luz.” (SERRONI, 2013, p. 30). 
 
 

No que se refere à formação do iluminador, considera-se que por uma questão de atraso 

cultural a oferta de cursos específicos em Iluminação Cênica é limitada – Nas universidades, os 

alunos que frequentam essas matérias eletivas, tais como Iluminação I, II e III, acabam por 

adquirir conhecimento teórico básico, num período limitado de um ou dois semestres, de acordo 

com a grade curricular do curso, o que além de ser importante como base introdutória, acaba 

por motivar determinados alunos a aprofundar-se por meio da pesquisa e prática extracurricular.  

Entretanto, na prática junto ao mestre, tomemos como exemplo, a trajetória dos 

iluminadores entrevistados nesta pesquisa. Aurélio de Simoni foi assistente de Jorginho de 

Carvalho por um ano e meio, enquanto Renato Machado esteve junto a Aurélio de Simoni por 

quatro anos. Em depoimento, três assistentes de cada iluminador também referem suas 

experiências temporais ao lado dos iluminadores, confirmando a exigência de um período maior 

de aprendizagem, mesmo porque, a formação estética acontece ao longo do tempo e da prática. 

Os cursos técnicos em Iluminação não têm como prioridade formar iluminadores, pois em geral, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Entrevista concedida por José Dias, em 28/03/2018 para esta pesquisa. 
40 Pernambuco de Oliveira também foi diretor geral da Escola de Teatro da Federação das Escolas Federais 
Isoladas do Estado da Guanabara (Fefieg). Na Federação, que em 1979, se transformou na UNIRIO, Oliveira 
implantou o curso universitário de cenografia. 
41 OLIVEIRA, Pernambuco. Iluminação, Rio de Janeiro, MOBRAL/CECUT, 1979. 
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não tem como objetivo ensinar processos de criação ou desenvolver o olhar artístico de seus 

alunos, entretanto, fornecem ferramentas que conduzem à criação, e normalmente certificam o 

aluno quanto às necessidades técnicas no ofício. Considerando que se trata de uma profissão, 

tem como pré-requisito o conhecimento de nomenclatura específica, equipamentos especiais, 

peso e cautela. A IATEC42, no Rio de Janeiro, oferece cursos de introdução a determinados 

consoles de iluminação, conhecimentos básicos sobre a tecnologia de LED43 e técnicas de 

montagem. Assim como a IATEC, a Funarte eventualmente promove cursos de curto período, 

ou mesmo oficinas e palestras ministradas por profissionais de iluminação. Além destas 

instituições, algumas escolas oferecem oficinas de iluminação básica e de curta duração.  

Em geral, os profissionais que trabalham no âmbito da iluminação cênica têm seus 

registros profissionais emitidos pelo Ministério do Trabalho através do SATED - RJ, mediante 

comprovação de atuação em produções, mas isso não desconsidera o fato de que sua 

aprendizagem inicial se dá na prática, baseada em curiosidade e interesse pessoal. A vivência 

no teatro também se caracteriza como uma eficiente escola para os profissionais que, pela 

rotatividade de produções, convivem com iluminadores diversos, tal como se deu o meu 

primeiro contato e interesse pela iluminação. Aurélio de Simoni afirma em entrevista que, 

“quanto menos se isolar as experiências e mais se ampliar a divulgação desses resultados, maior 

será a capacitação ofertada para avançar na realização de obras.”. O ato de trabalhar com 

iluminação é uma busca que requer determinação e dedicação, independente dos meios de 

aprendizagem. Reafirma-se a ideia de que o convívio junto a alguém experiente dá ao indivíduo 

um instrumental maior para que o mesmo desenvolva o conhecimento técnico inerente à 

profissão e os seus próprios conceitos estéticos que surgem a partir da observação e da prática. 

Vale ressaltar que Jorginho de Carvalho é professor assistente nas disciplinas de Iluminação I, 

II e III e Prática de montagem da UNIRIO. Mediante convite feito pelo professor José Dias, 

diretor do Departamento de Cenografia em 1987, Jorginho de Carvalho assumiu a docência de 

iluminação, por seu conhecimento e domínio das técnicas e práticas relacionadas à iluminação 

cênica. Nessa ocasião, o então professor dessa disciplina, Hélio Eichbauer, cenógrafo com vasto 

conhecimento sobre iluminação cênica, deixou a docência, e considerando a dificuldade de 

encontrar professores qualificados a lecionar sobre iluminação, Jorginho de Carvalho assumiu 

a disciplina até os dias atuais. Entretanto, na fala de Jorginho de Carvalho, quando o mesmo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42Instituto de Artes e Técnicas em Comunicação/ RJ. 
43 Light Emitting Diode, que significa “diodo emissor de luz”. Consiste numa tecnologia de condução de luz, a 
partir da energia elétrica. 
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argumenta sobre a importância de “aprender com o mestre”, refere-se às possibilidades que o 

convívio e a aprendizagem prática proporcionam ao aprendiz, sem desqualificar a experiência 

teórica que a instituição oferece. Isto é, a prática complementada pelo conhecimento técnico e 

teórico. 

A aprendizagem baseada na convivência, observação e prática pode ser entendida como 

o que Maria da Glória Gohn chama de educação não formal: 
 “A educação não formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no 
mundo. Sua finalidade é abrir as janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda 
os indivíduos e suas relações sociais.” (GOHN, 2006, p. 29).  
 
 

 Na aprendizagem prática, ou não formal, o aprendiz é preparado para além dos 

conhecimentos técnicos. Ele aprende a lidar com situações recorrentes no desempenho da 

profissão. Além de ter a oportunidade de interagir e se relacionar com outros profissionais do 

meio artístico, formando assim, uma rede de conhecimento importante em muitos aspectos.  

Portanto, aparentemente, a não formalidade implícita ao modelo prático de 

aprendizagem frequente na formação em iluminação na cidade do Rio de Janeiro, possui 

importante relevância no meio das artes cênicas. O modelo de aprendizagem baseado no 

convívio com os mais experientes é inerente a qualquer tipo de prática artística, desde o 

renascimento. Consiste em aprender com um profissional experiente cuja formação se deu 

através de tentativas, acertos e erros, assim como pela repetição e a sensibilidade, aprendendo 

com ele as indicações técnicas, método de trabalho e processo de criação. Não havendo 

determinação de tempo no modelo não formal de aprendizagem, o aprendiz comumente 

acompanha o mestre até que venha a se emancipar, assumindo suas próprias escolhas estéticas. 

Segundo Moacir Gadotti: 

Por ser mais difusa, a educação não formal é também menos hierárquica e menos 
burocrática. Os programas de educação não formal não precisam necessariamente 
seguir um sistema sequencial e hierárquico de progressão, e podem ter duração 
variável assim como podem ou não conceder certificados de aprendizagem 
(GADOTTI, 2005, p. 2).  

São diversas as etapas inerentes ao modelo não formal de aprendizagem através das 

gerações, desde aprender a desenvolver mapas e projetos de iluminação para diferentes espaços 

cênicos, de acordo com a orientação do iluminador; assistir ensaios e desenvolver uma boa 

relação com os demais envolvidos no processo; dominar equipamento e montagem da 

iluminação; conhecer os refletores e suas respectivas funções; dominar a operação de luz, esta 

última sendo de fundamental importância, pois possibilita ao aprendiz participar ativamente do 

espetáculo, podendo, assim, compreender na prática as demais etapas e o processo de criação. 
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A exemplo disso, atente-se aos depoimentos dos aprendizes entrevistados nesse projeto. Juliana 

Moreira, iluminadora cuja formação se deu no convívio com Aurélio de Simoni afirma: “Minha 

formação foi prática. Nunca fiz curso, nem procurei fazer, pois eu já estava aprendendo com 

um dos maiores iluminadores cariocas. Aurélio é muito didático e gosta mesmo de ensinar tudo 

que precisávamos saber sobre a iluminação44”. Complementa ainda que: 

Cursos formais são difíceis de encontrar, e geralmente quem os leciona são os 
iluminadores com quem nós já trabalhamos. E a prática é mais eficiente que qualquer 
curso, pelo menos no nosso contexto aqui do Rio de Janeiro. Eu aprendi com um dos 
maiores mestres do ofício, e ninguém aprende conteúdo de anos de experiência 
profissional em um curso de um mês45. 

Para Marcos Arruzzo, que foi aprendiz de Jorginho de Carvalho na década de 1980, e 

até hoje trabalha na área de iluminação, um curso técnico teria importância, pois prepararia o 

indivíduo para lidar com as questões práticas de forma mais segura, evitando erros muitas vezes 

primários.  

Com o Jorginho eu aprendi muito e foi um aprendizado prático e intenso, pois ele 
trabalhava com a iluminação além do palco. Nós iluminávamos fachadas, salas de 
exposição, desfiles. Então foi muito interessante e eu aprendi a usar a luz 
integralmente fazendo parte do processo todo. Concordo, entretanto, que um curso 
técnico talvez viesse a otimizar a aprendizagem prática, e dessa forma, os dois 
métodos se complementariam46.  

Marcos Arruzzo afirma, na mesma entrevista, que chegou a fazer um curso na Rede 

Globo ainda nos anos 1980, entretanto, era voltado para conhecimentos na área de Televisão. 

Reconhece também, assim como Juliana Moreira, que a escassez teórica no que diz respeito à 

aprendizagem da iluminação cênica dificulta a formação, levando os interessados a oportunizar 

o desenvolvimento da profissão no convívio com os iluminadores mais experientes.  

Daniel Galván, aprendiz de Jorginho de Carvalho por quase 15 anos, diz que mesmo 

tendo aprendido tudo que sabe na relação com o mestre, cursos técnicos otimizariam as 

produções, pois preparariam os profissionais para a prática, tornando o trabalho nos teatros 

muito mais eficiente. Daniel também é adepto da formação universitária, alegando que o 

conhecimento teórico promove a aprendizagem para além da técnica, formando profissionais 

melhor preparados, inclusive no campo da argumentação com outros profissionais das artes 

cênicas. Além do que, para este iluminador, a universidade contribui para a construção de uma 

rede profissional, abrindo caminho para futuros trabalhos e oportunidades.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Fragmentado retirado de entrevista que se encontra anexada ao final desta Pesquisa. Conferir Anexo b1. 
45 Op. Cit. 
46 Fragmentado retirado de entrevista que se encontra anexada ao final desta Pesquisa. Conferir Anexo b3. 
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Eu pessoalmente sinto dificuldade em argumentar com profissionais que tiveram a 
universidade como base, pois eu não tive o desenvolvimento intelectual que eles 
tiveram. A faculdade te levaria para um lugar de pensamento e conhecimento teórico 
da luz de forma mais ampla e abrangente, pautada em pensadores, escritores, 
filósofos... enfim. Além do que, a vivência de universidade ajuda na construção de 
uma rede de relacionamentos que futuramente viram referências profissionais47. 

Entretanto, Daniel reconhece a carência na formação profissional dos iluminadores 

brasileiros, atentando, como os demais, para a dificuldade em encontrar cursos que preparem o 

aprendiz para o mercado de forma eficiente. Confirmando então que, até o presente momento, 

o convívio com o mestre ainda é responsável pela formação de iluminadores e técnicos mais 

bem preparados. O mesmo ponto de vista é ratificado pelo iluminador Guilherme Bonfanti: 

Já a questão pedagógica surge da necessidade de encontrar interlocutores nas parcerias 
de trabalho, levando a um dos pontos a serem abordados aqui: a formação em 
processo. No Brasil, o aprendizado da luz no campo das artes cênicas é ainda 
extremamente informal e sem direcionamento. No campo profissional vê-se a 
informalidade imperando, com profissionais despreparados, curiosos e uma série de 
relações de trabalho que colocam a luz em lugar de total improviso. Quando entrevisto 
pessoas postulantes a uma vaga no curso de iluminação da SP Escola de Teatro, e os 
candidatos me dizem que seu primeiro contato com a luz se deu quando um(a) 
amigo(a) o(a) chamou para desenhar ou para operar a luz de seu espetáculo – e isso 
foi tão interessante que agora querem estudar –, percebo quanto estamos longe de uma 
profissão consolidada pela educação formal e reconhecida pelo mercado 
(BONFANTI, 2015, p. 7). 

Cibele Forjaz, diretora teatral, iluminadora e docente dos cursos de iluminação da 

ECA/USP afirma em entrevista: “A luz tem uma tradição de se dar por gerações, e uma pessoa 

aprende com a outra, que aprende com a outra, e acho isso muito especial.” (FORJAZ; 

DOMINGUES; RETTI, 2017, s.p.). Complementa ainda: “Os iluminadores brasileiros terem 

mestres, é uma tradição que vem desde o Renascimento no contexto das artes. Podemos ter as 

duas coisas, tanto as escolas quanto a experiência prática” (FORJAZ; DOMINGUES; RETTI, 

2017, s. p). 

Portanto, os iluminadores mais experientes, que aprenderam a iluminar através de 

práticas não formais, tais como, o convívio nos teatros trabalhando junto aos eletricistas 

cênicos, observando a relação entre a equipe, principalmente diretores e cenógrafos e 

participando ativamente do processo, trazem, por meio de suas experiências, um olhar 

pedagógico, ensinando aos novos profissionais que levem para a sua trajetória particular o 

resultado dessa vivência. Cada um dos mestres iluminadores desenvolve um foco próprio na 

formação, porém, sempre com resultados qualitativos expressos no trabalho dos novos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Fragmentado retirado de entrevista que se encontra anexada ao final desta Pesquisa. Conferir Anexo b3. 
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iluminadores que estagiaram e aprenderam com eles. Aurélio de Simoni fala em seu depoimento 

que o ensino da iluminação no Rio de Janeiro acontece de forma empírica. Sob esse aspecto, 

cabe aqui um esclarecimento. 

Muitos dos profissionais entrevistados no contexto dessa pesquisa usam a expressão 

“empírico” para se referir ao modo como se deu sua formação ou aprendizado. Provavelmente, 

eles tentam indicar que este se dá por intermédio da experiência, da observação, da 

experimentação, num contato direto com a materialidade em questão (neste caso, os 

equipamentos de iluminação, a fiação, a mesa de iluminação, os equipamentos do palco, entre 

outros), além de pesquisas e interesse pessoal que envolve um processo de tentativa, erro, 

aprendizagem. Ora, de modo geral, pode-se pensar que todo o processo criativo – e, em 

particular todo o processo artístico – extrai seu conteúdo e seu sentido da empiria. Por mais 

conceitual que seja, a arte se funda num fazer que envolve experiências, ou melhor, envolve 

uma experimentação com uma materialidade específica. Este processo, por sua vez, resulta em 

conhecimentos, em um conjunto de técnicas.  

Neste sentido, o conceito de empirismo não cabe nesse modelo de aprendizagem e o 

que na verdade acontece é através do trabalho. Em outras palavras, a aprendizagem não formal, 

compreendida como aquela que se dá fora das escolas e instituições formais, cuja metodologia 

não segue um padrão hierarquizado. 

Na tentativa de esclarecer melhor a opção, quando se trata desse processo de 

aprendizagem não formal no âmbito pedagógico, por exemplo, Maria da Glória Gohn afirma 

que, na educação não formal,  
“... os conteúdos emergem a partir dos temas que se colocam como necessidades, 
carências, desafios, obstáculos ou ações empreendedoras a serem realizadas”, diz 
ainda que “os conteúdos não são dados a priori. São construídos no processo.” 
(GOHN, 2006, s. p).  
 

Tais afirmações reiteram que a prática não formal de aprendizagem acontece conforme 

as necessidades e imposições do cotidiano e não segue métodos predeterminados, tal como 

acontece no ensino pautado na relação de troca do mestre com o aprendiz no ensino da 

iluminação. Em contraponto, ao referir-se ao ensino acadêmico ou educação formal, Moacir 

Gadotti48 define:  
“A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada principalmente 
pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz educacional centralizada 
como currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível 
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nacional com órgãos fiscalizadores do Ministério da Educação” (GODOTTI, 2005 
s.p).  
 

Embora o ensino das artes cênicas seja mais livre do que o das ciências exatas, 

permitindo ao aluno maior expressão de pensamento e exercício de subjetividade, não cabe aqui 

defender um ou outro método educacional como mais adequado ao ensino da iluminação, e sim 

analisar o método não formal que encontramos nessa pesquisa e implícito à formação dos 

iluminadores cariocas. No que diz respeito às relações estabelecidas entre o mestre e o aprendiz 

no ensino da iluminação cênica no contexto brasileiro, especialmente no Rio de Janeiro, deve-

se considerar determinados pontos que possibilitem uma análise mais aprofundada de caso, 

assim como o papel que cada uma das partes vem a desempenhar neste modelo de formação. 

A relação entre o mestre e o seu aprendiz provém de sintonia e empenho mútuos muito 

mais complexos que a mera relação entre professores e alunos. Pois, no caso da aprendizagem 

não formal, se coloca o estabelecimento de confiança, adquirida no convívio cotidiano e 

dedicação extensiva, e implica em compreender o processo formativo enquanto 

compartilhamento de experiências de vida, para além de uma experiência pedagógica. Não 

havendo modelos pedagógicos específicos, o relacionamento entre o mestre e seu aprendiz 

determinará os métodos de condução na formação.  

Dentro da perspectiva adotada nesta pesquisa, é possível observar que existe uma 

relação de troca entre o indivíduo disposto a ensinar conhecimento a alguém interessado em 

aprender, assim como na capacidade de ensinar o saber do qual o sujeito se faz detentor. A 

metodologia utilizada pelo mestre, por diversas vezes, é acrescida de subjetividades 

particulares, não encontradas em manuais convencionais, e que somente chegarão ao aprendiz 

pela convivência, aquisição da confiança progressiva do mestre e muito interesse e prática 

pessoal. Nesse sentido, analisa-se a seguir as possibilidades relacionais construídas entre mestre 

e aprendiz no ensino da Iluminação Cênica dentro do contexto carioca, na perspectiva da 

tradição não formal de ensino dessa arte, na qual o domínio de determinado conhecimento é 

transmitido de geração em geração num processo recíproco, em que ambos assumem um papel 

fundamental, afinal, sem um aprendiz, não há como existir o mestre. O interesse e a 

disseminação de aprendizagem pelo conhecimento prático e teórico sobre qualquer tema 

acontecem quando há reciprocidade entre as partes. 

 Em seu artigo Da maestria na cultura popular, Aline de Caldas Costa (2012) define a 

condição de maestria da seguinte maneira: “primeiramente, destaca-se no mestre a sua condição 

de detentor de um conhecimento. O mestre reúne em sua memória um conjunto de técnicas e 

informações que o permite elaborar determinado fim.” (COSTA, 2012, p.s.) Esse saber não se 
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encontra registrado em suportes mais sofisticados do que a memória física do mestre ou o 

próprio resultado final do seu trabalho – “saber materializado”. Dessa forma, a partir da 

repetição, a técnica se torna habitual e o saber é operacionalizado naturalmente.   

Portanto, a aprendizagem acontece a partir da observação e repetição da técnica. 

Independente do saber adquirido ou criado pelo próprio mestre, ele será tratado sempre como 

construído por referentes de tentativas anteriores e novas possibilidades. Assim como as 

subjetividades e escolhas particulares de cada indivíduo, no que diz respeito ao ensino da 

iluminação cênica, o iluminador acrescentará ao conhecimento adquirido determinados traços 

de sua própria maneira de realizar o processo de criação da iluminação, imprimindo um estilo 

próprio no resultado final, constituindo um traço fundamental na relação de troca. O fruto de 

seu trabalho reflete a habilidade desenvolvida, ao mesmo tempo em que a repetição desenvolve 

a habilidade. Desse modo, o ensino de conhecimentos acontece por meios diversos dos usados 

na aprendizagem formal, onde os métodos tendem a ser padronizados e a metodologia 

preestabelecida.  Jacques Rancière :  
“o confronto dos métodos supõe um acordo mínimo, no que se refere aos fins do ato 
pedagógico: transmitir os conhecimentos do mestre ao aluno, reafirmando assim, que 
não se deve excluir nenhuma possibilidade pedagógica independente do método.” 
(RANCIÈRE, 2015, p. 32). 

 
 Entretanto, no que diz respeito ao mestre, as repetições, o tempo e a observação 

superam as possibilidades de formalização do processo. 

Ainda segundo Rancière,  
“a grande tarefa do mestre é transmitir seus conhecimentos aos alunos, para elevá-los 
gradativamente à sua própria ciência, para que os mesmos imprimam no domínio da 
técnica, traços de sua própria personalidade”. (RANCIÈRE, 2015, p. 19).  
 

Entre algumas oportunidades na aprendizagem não formal da Iluminação Cênica, 

quando o aprendiz acaba por desenvolver para além da técnica transmitida pelo mestre suas 

características estéticas pessoais, o processo de emancipação, digo, independência pedagógica, 

configurou-se. Tais afirmações podem ser adequadamente ilustradas pela fala de Aurélio de 

Simoni ao dizer em entrevista que: “Para se tornar um iluminador, deve-se considerar três 

aspectos importantes: técnica, sensibilidade e criatividade, das três, a única que o mestre pode 

ensinar é a técnica”. Aurélio ainda desafia seus aprendizes a não serem meros repetidores da 

técnica ensinada por ele: “entendam o processo de criação, o porquê de posicionar cada refletor 

em determinados lugares, pois quando você sabe para que aquele refletor serve e porque está 

ali, os processos estético e lógico tornam-se mais efetivos”.   
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Aurélio de Simoni reafirma então que com o domínio da técnica ensinada, seja por 

repetição ou observação, as subjetividades criativas tornam-se mais palpáveis e os processos de 

criação se individualizam, emancipando assim o aprendiz. Acrescentando ainda:  
“Eu não gosto de ter comigo, pessoas que apenas cumpram as minhas ordens. Eu 
quero que quem trabalha e aprende comigo, entenda perfeitamente cada passo do meu 
processo, pois lá adiante, eles estarão ensinando o que aprenderam comigo para outras 
pessoas. Isso eu aprendi com o Jorginho.”  
 

Tendo em vista que a fala de Aurélio de Simoni é baseada em sua experiência enquanto 

aprendiz de Jorginho de Carvalho, e que, consequentemente, por repetição o aprendizado foi 

passado adiante para Renato Machado, pode-se dizer que, além da técnica, o mestre é 

responsável também pela educação sociocultural de seus aprendizes no exercício desta 

profissão. Seu comportamento profissional, o tratamento com os demais profissionais 

envolvidos no trabalho e a relação com as pessoas que trabalham com Simoni são reflexos  

diretos da convivência com o mestre, e é possível observar essa postura ética tanto na fala dos 

iluminadores, quanto dos aprendizes. 
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3. GAMBIARRA E PROCESSOS CRIATIVOS 

 

“Construir nunca é uma ação simples; é preciso um novo olhar, descartar a forma e, 
num jogo que envolve ressignificações, em uma dinâmica de cognições, memórias 
profundas e coletivas. Ver sob outra ótica, lançar mão do devir objeto, transformar 
devaneios de imaginação criadora em artefatos cotidianos.”. 

 (SOUZA, 2011, p. 63). 
 

Enquanto termo popular, “gambiarra” é o resultado da união entre intuição e 

criatividade, basicamente, é utilizar-se do improviso pela necessidade de soluções, pela 

adaptação às limitações do espaço e, como tal, envolve a dimensão das descobertas repentinas, 

que terminam por resolver um problema técnico e estético ou mesmo, criar novos artefatos a 

partir da ressignificação de elementos, criando por meio deles, algo novo e original. 
“Este termo é comumente associado a soluções advindas de necessidades imediatas, 
nas quais o sujeito da ação executa a tarefa redefinindo usos e design, apropriando-se 
daquilo que tem nas mãos e utilizando artefatos sem se importar com a função 
técnica.” (SOUZA, 2011, p. 63).  

Trata-se de solucionar questões, a partir da necessidade, intuição e criatividade, considerando 

que em muitas das vezes, essas soluções tornam-se definitivas. Na iluminação cênica, o termo 

gambiarra pode ser tanto a solução criativa desenvolvida a partir de uma precariedade elétrica 

encontrada, ou mesmo uma ramificação ou extensão de luz (fig. 9 e 10).  

 
                Figura 9 – Ramificação ou extensão de lâmpadas decorativas 
                   Fonte: Arquivo pessoal 
                Figura 10- Ramificação ou extensão de lâmpadas de uso urbano 
                   Fonte: https://pxhere.com/pt/photo/874693  Ultimo acesso em 20/07/2018. 

“A gambiarra costuma ser associada ao tosco, ao mal feito e também ao jeitinho 
brasileiro, provavelmente porque no Brasil, foi o termo que definiu o conjunto de 
luzes localizadas na ribalta do palco: uma sequência de lâmpadas incandescentes 
ligadas em série. Este produto era importado e com o passar do tempo danificou-se e 
foi sendo rearranjado, o que nem sempre era garantia de funcionamento perfeito.” 
(SOUZA, 2011,p 57). 
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Vimos no capítulo 1, que a crítica Bárbara Heliodora menciona a gambiarra para se 

referir, provavelmente, à luz de ribalta que, como demonstrado na (fig. 11), é feita por uma 

sequência de lâmpadas compondo uma fonte de luz de uso teatral. 

 
                                               Figura11 – Exemplo de gambiarra 
                  Fonte: Publicação Oficina de Iluminação Cênica. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2009. 

 

O levantamento do termo “gambiarra” – no contexto teatral - nos periódicos da década 

de 1950, nos mostra que a palavra, de fato, parecia indicar um tipo de equipamento utilizado 

no palco. Na edição do Correio da Manhã de 7 de outubro de 1951, ao comentar sua relação 

com o teatro, um jovem autor afirma: “Sei que dele [do teatro] faço parte – sinto isso como um 

fato determinado. Não me importo de valer menos que uma gambiarra ou um praticável, pois o 

teatro serve mais a mim do que eu a ele”49. Em suma, no campo da iluminação, gambiarra indica 

uma sequência de lâmpadas. No entanto, outro aspecto que parece mais importante é justamente 

o uso do termo como um procedimento criativo, conforme consta no trabalho de Rodrigo 

Boufleur, A questão da gambiarra: formas alternativas de produzir artefatos e sua relação com 

o design de produtos. O fato é que a gambiarra enquanto referência a algo improvisado, também 

está frequentemente presente na vida profissional dos iluminadores cênicos que constantemente 

precisam resolver problemas espaciais ou mesmo técnicos, através da criação, improvisação e 

busca por soluções advindas de problemas ou questões diversas. Muitas vezes fruto de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

49	  Ver: Dymas Joseph e a história da “Princezinha Torrão de açúcar”, in Correio da Manhã, Rio de Janeiro: Correio 
da manhã, Caderno 1, Teatro, 7 de outubro de 1951. Disponível em: 
 http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_06&pasta=ano%20195&pesq=gambiarra. Último 
acesso em 22 de julho de 2018. 
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precariedade de equipamento ou espaços cênicos. Ao viajar em turnê com um espetáculo, o 

profissional técnico de luz ou mesmo o iluminador muitas vezes se depara com questões 

relativas à falta de refletores, deficiência de varas de luz, adequação do mapa de luz ao espaço 

disponível ou mesmo a necessidade de uma ligação elétrica alternativa. Nesse caso, é preciso 

recorrer a gambiarras, enquanto improvisação, para que o projeto original da luz não se perca. 

A necessidade de improvisação é constante quando se trata de adaptação de desenho de 

iluminação para locais adversos, mesmo porque compreende-se que a montagem da iluminação 

acontece a partir da adaptação do cenário, e dependendo das condições do espaço, tal montagem 

fica ainda mais limitada. Nesse sentido, o termo se refere a uma situação específica, e não à 

construção de um artefato. Viajando durante três anos como técnica de iluminação da peça 

“Autobiografia Autorizada” do ator Paulo Betti, muitas vezes me deparei com situações nas 

quais precisei recorrer a gambiarras, enquanto solução de problemas técnicos, nesse caso, 

caracterizadas pelo improviso. Em determinada situação, precisei utilizar as escadas usadas 

para montagem cênica do teatro, como suporte para dois refletores laterais. Nesse caso, não 

fosse pelas escadas e pela intuição no momento, eu não conseguiria a angulação correta para 

aqueles refletores, e o desenho de iluminação original se descaracterizaria. Em outra 

circunstância, em uma montagem de iluminação da mesma peça, em um espaço aberto, a saber, 

uma praça, utilizei uma árvore como suporte para determinado refletor, pois a estrutura montada 

para a peça não dispunha de posição de montagem para um foco muito específico.  

O termo gambiarra, quando usado para definir algo que precisou ser improvisado, 

normalmente é tido como pejorativo aos olhos populares (fig.12). Compreendido como algo 

mal feito ou improvisado de forma negativa. Em alguns dicionários da língua portuguesa, a 

palavra gambiarra consta como ligação elétrica fraudulenta, ou mesmo o popular “gato”.  

 
       Figura 12- Exemplos de gambiarras enquanto improvisação elétrica 
 Fonte: http://img15.txapela.ru/2/a/0/0/4/6e1cbb464c8e56b006906ed0f4b.jpg  Ultimo acesso em 20/07/2018. 
 

Entretanto na iluminação cênica ela muitas vezes pode advir de necessidades estéticas 

no projeto de luz ou mesmo na cenografia. A exemplo disso, Renato Machado conta que, ao 

desenvolver a luz de determinada peça cuja relação com a água era primordial, retirou as 
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resistências de lâmpadas comuns, as encheu com água e anilina azul, e colocou micro-lâmpadas 

nas roscas das lâmpadas convencionais, que, quando acesas, atravessavam a água azul, 

alcançando assim um resultado esteticamente satisfatório. Esse relato ratifica o fato de que a 

gambiarra não é apenas um recurso empregado para sanar problemas, mas também é um meio 

de alcançar determinado resultado estético a partir de um recurso que foi criado combinando 

elementos originalmente não concebidos para aqueles fins. Para tanto, devendo-se recorrer à 

criatividade assim como à intuição. Em um artigo escrito para a revista Sala Preta50, Guilherme 

Bonfanti, iluminador do grupo paulista de teatro da Vertigem51 afirma que “Ao longo da 

trajetória do grupo, diversas características tornaram-se constantes nos seus desenhos de luz, 

sempre vinculadas a um processo de experimentação e pesquisa. Ao analisar os espetáculos 

referentes à chamada Trilogia Bíblica, é possível mapear como as características muito 

peculiares de cada uma dessas obras levaram à busca por proposições inusitadas e pouco 

convencionais na iluminação teatral.” (BONFANTI. 2015, s.p.).  

Diante desta citação, percebe-se mesmo que o termo gambiarra não tenha sido 

empregado para contextualizar as frequentes necessidades de improvisação caracterizadas pelas 

escolhas não convencionais do grupo para a encenação de suas peças.  

“Desde o início da trajetória do Teatro da Vertigem, em 1992, venho pesquisando e 
experimentando, numa realidade em que a precariedade, a questão pedagógica e os 
diferentes materiais escolhidos para iluminar a cena têm sido meus temas principais, 
às vezes por escolha, às vezes quase por imposição. A precariedade passa por 
materiais, estrutura, condições financeiras, preparo técnico e natureza dos espaços 
ocupados nos espetáculos, processo que é construído sem uma concepção prévia 
fechada, por falta de recursos para uma infraestrutura técnica.” (BONFANTI. 2015, 
s.p). 

Considerando que o Teatro da Vertigem tem em sua história de existência, a experiência 

de ter encenado em hospitais desativados, cadeias abandonadas, igrejas, entre tantas outras 

locações inusitadas, a necessidade de improvisação tornou-se uma constante para a criação dos 

desenhos de iluminação desenvolvidos por Guilherme Bonfanti. Compreendendo assim, que 

diversas formas de gambiarras são necessariamente empregadas nas montagens do grupo.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

50	  A luz no teatro da Vertigem: processo de criação e pedagogia. Revista Sala Preta. Volume 14, n 2, 2015	  	  
http://spescoladeteatro.org.br/caderno-de-luz/arquivos/cadernos-de-luz-edicao-especial-sala-preta.pdf.Último 
acesso em 30/07/2018.  
51	  O Teatro da Vertigem, criado em 1992, liderado pelo diretor Antônio Araújo, realizou até agora trabalhos 
significativos, que compõem a já famosa Trilogia Bíblica, integrada por Paraíso Perdido, de 1992, do dramaturgo 
Sérgio de Carvalho; O Livro de Jó, de 1995, do autor Luís Alberto de Abreu; e Apocalipse 1,11, de 2000, de 
Fernando Bonassi.	  
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Um exemplo claro de gambiarra como solução para as questões de criação de 

iluminação para os espetáculos do teatro da Vertigem52 aconteceu em O Livro de Jó, encenado 

no hospital abandonado, Humberto I na capital paulista em 1995, onde no caso, os 

equipamentos hospitalares, igualmente abandonados ali, tornaram-se as fontes de iluminação 

para o espetáculo tal como observado na (fig. 13). 

“Iniciei minha pesquisa pelos materiais do espaço, me debruçando sobre a 
construção artesanal e a ressignificação dos materiais luminotécnicos hospitalares, 
que se transformam em refletores. Em cena, dialogavam com o personagem, mas 
não deixavam de fazer seu papel de refletor cênico. Negatoscópios, olhos cirúrgicos, 
luminárias cirúrgicas flexíveis. O levantamento durou dias nos porões do hospital, 
fechados há vários anos, e com um vasto material disponível para pesquisa ali 
mesmo, abandonado.” (BONFANTI. 2015, s.p). 

As soluções técnicas encontradas foram constituídas por gambiarras cuja essência se 

deu a partir da ressignificação dos equipamentos hospitalares. Nesse caso, equipamentos de 

iluminação cirúrgicos, negatoscópios 53 e demais instrumentos hospitalares foram 

transformados em refletores usados na criação do desenho de iluminação da peça.   

 
Figura 13 – Cena de "O Livro de Jó", espetáculo do Teatro da Vertigem, SP 1992. 
Fonte: Lenise Pinheiro-23 nov.02 /Folha Imagem 
https://www1.folha.uol.com.br/folha/galeria/album/p_20040628-livro_de_jo-02.shtml   Acessado em 2507/2018. 
 

 

O exemplo do emprego das gambiarras nos espetáculos do Teatro da Vertigem é usado 

para mostrar a predominância tanto do termo, quanto do artefato em si no âmbito da iluminação 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
53	  Aparelho que torna visíveis as sombras dos raios X que, após passarem através do corpo examinado, são 
projetadas em tela fluorescente; fluoroscópio, radioscópio. 
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cênica, como estratégia para solucionar problemas, ou mesmo como opção estética original. 

Aurélio de Simoni conta em sua entrevista que o próprio ofício do iluminador já é uma 

gambiarra por si só: “Somos uma gambiarra, uma sequência de pessoas assim como uma 

sequência de lâmpadas que vão se energizando umas às outras pela ligação em sequência”. Essa 

afirmativa pode ser ilustrativa da informalidade que caracteriza a formação, restando aos 

iluminadores aprender uns com os outros, tal como as lâmpadas de uma gambiarra. Dessa 

forma, escolheu-se o termo gambiarra para representar as recorrentes necessidades de resolver 

problemas no ofício, como já referido. Para desenvolver uma gambiarra o iluminador precisa 

se valer dos mesmos recursos que utiliza ao conceber a iluminação de um espetáculo, isto 

porque a gambiarra, fundamentalmente, demanda criatividade, envolvendo processos de 

experimentação, tentativas, improvisação e readequação de soluções. 

Determinadas expressões aparecem com frequência no depoimento dos iluminadores 

entrevistados: criatividade, intuição e acaso. Na realidade, conceitos complexos, com uma 

longa história que não pertence somente ao contexto da teoria e história da arte, mas também a 

outras áreas do conhecimento, considerando o conceito de criatividade. “A criatividade foi 

objeto de inúmeros estudos em vários campos do saber: filosofia, artes, psicologia, psicanálise, 

educação, publicidade, comunicação, administração, neurociência e tecnologia. Existem 

incontáveis obras sobre o tema e seria não somente exaustivo como também desnecessário 

enumerá-las aqui.” 54  (SILVEIRA, 2011). Em conformidade com a perspectiva dada pelo 

orientador desta pesquisa – que trabalhou o tema da criatividade em sua tese de doutorado55, 

optou-se por afirmar a inseparabilidade entre vida e criatividade. Em outras palavras: viver é 

criar. Vista desse modo, a criatividade nem pode ser concebida como algo separado da 

existência, nem como algo excepcional, restrito a alguns seres superdotados, nem tampouco se 

vincula a certas atividades privilegiadas, como afirma Gilson Motta:  

Uma abordagem do fenômeno da criação sob o ponto de vista existencial nos dá a chave para 
entendermos não somente a identidade entre o viver e o criar, como também o próprio conceito 
de criação em toda sua abrangência. Consideremos a definição fornecida por Fayga Ostrower, 
que compreende a criação como atividade formadora, como ordenação ou estruturação: “Criar 
é, basicamente, formar. É dar uma forma a fenômenos que foram relacionados de modo novo e 
compreendidos em termos novos. Nas perguntas que o homem faz sobre o mundo e nas soluções 
que encontra, nas suas ações bem como na própria experiência do viver, o homem sempre forma” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54A complexidade do tema é apontada, por exemplo, por Isabel Orestes Silveira, num breve texto chamado 
Criatividade: entre tantas vozes, um diálogo com Bergson. 
https://revistas.pucsp.br/index.php/tessituras/article/view/8016. Acessado por último em 28/07/2018. 
55Ver: Motta, Gilson, Uma análise da criação artística a partir da noção nietzschiana de crueldade. Rio de 
Janeiro, UFRJ, 2000.  
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(OSTROWER, 1977, p. 11). Por outro lado, por estabelecer a abertura do ser sensível para novos 
horizontes de compreensão, o formar envolverá também o crescimento, a expansão do 
sentimento de vida, um aumento da vitalidade. Vida e  criação assemelham-se, enquanto 
processos de “intensificação do viver” ou de auto-superação (MOTTA, Gilson. Op. cit. 2000, p. 
6).  

 

Para Fayga, o próprio viver é a fonte da criatividade. 

 A fonte da criatividade artística, assim como de qualquer experiência criativa, é o próprio viver. 
Todos os conteúdos expressivos na arte, quer sejam de obras figurativas ou abstratas, são 
conteúdos essencialmente vivenciais e existenciais. Também os acasos podem ser caracterizados 
como momentos de elevada intensidade existencial, porquanto a criatividade é estreitamente 
vinculada à sensibilidade do ser. (OSTROWER, Fayga, 1990, p. 07) 
 

Nesse sentido, todo o fazer humano implica um processo de formação, de criação. Tal 

perspectiva sobre a criatividade remete ao pensamento do filósofo francês Henri Bergson, cujas 

teorias parecem ressoar no contexto desta pesquisa. Bergson demonstra, através de um elemento 

de incerteza, o caráter não determinista da criatividade e afirma que a mesma está diretamente 

ligada à vida. Afinal, “[...] aquilo que fazemos depende do que somos, mas impõe-se acrescentar 

que somos, até certo ponto, o que fazemos, e que criamo-nos a nós mesmos continuamente” 

(BERGSON, 2005, p. 07). 	  

Logo, a criatividade evidencia-se em “um espaço ideal, onde supomos alinhados todos 

os acontecimentos passados, presentes e futuros [...]” (BERGSON, 1993a, p. 9). O ser criativo 

é então aquele que faz de sua arte um reflexo de suas experiências de vida e singularidades de 

sua própria história, trazendo à tona artisticamente, elementos extraídos de criação familiar, 

meio social onde vive, pensamentos, aprendizados e demais elementos inerentes ao seu tempo 

de vida. Para Bergson, o passado alimenta o presente com as experiências subjetivas de cada 

sujeito em seu próprio tempo. Ele traz consigo as memórias do passado, a experiência do 

presente e as incertezas geradas pelo futuro. “O comportamento do ser humano se molda pelos 

padrões culturais, históricos, do grupo em que ele, indivíduo, nasce e cresce. Ainda vinculado 

aos mesmos padrões coletivos, ele se desenvolverá enquanto individualidade, com seu modo 

pessoal de agir, seus sonhos, suas aspirações e suas eventuais realizações.” (OSTROWER, 

2014, p.12). 

A criatividade como elemento norteador dos trabalhos dos três iluminadores, tal como 

os preceitos de Bergson sugerem, “estar presente no processo de cada um, diretamente ligada 

às suas percepções de vida e pode ser extraída de muitas fontes” (SILVEIRA, 2011; s.p). 

Retomando assim o processo de formação ou de criação, o que se nota é que o caráter 

inseparável entre existência e criatividade indica que o criar, tanto é um 
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fazer/conceber/inventar seres e coisas – adotando as mais diversas soluções ou gambiarras – 

como também um criar a si. Como tal, entende-se que a prática artística, o fazer, é uma 

dimensão fundamental para a formação e aperfeiçoamento do artista. “A criatividade, como a 

entendemos, implica uma força crescente; ela se reabastece nos próprios processos através dos 

quais realiza.” (OSTROWER, 2014, p.27). A cada novo trabalho, um novo desafio se coloca, 

desde condições espaciais, estado físico dos equipamentos disponíveis e mesmo o tempo de 

execução. 

 “Lembramos, como exemplo, que certos erros, talvez até fracassos, mais tarde podem 
reverter-se para nós em suas dimensões verdadeiras, como intenções produtivas, ou 
mesmo criativas. Evocando um ontem e projetando-o sobre o amanhã, o homem 
dispõe em sua memória de um instrumento para, há tempos vários, integrar 
experiências já feitas com novas experiências que pretende fazer.” (OSTROWEWR, 
2014, p.18). 
 

Dificuldades técnicas são pormenores com os quais o iluminador precisa estar preparado 

para lidar toda vez que aceita uma nova proposta. Muitas vezes, as dificuldades e a sua 

superação levam a resultados cujo nível de criatividade supera a proposta original, seja no 

desenvolvimento de gambiarras ou na necessidade de adaptação do mapa de acordo com 

possibilidades apresentadas. Nesse sentido (OSTROWER, 1990, p. 7) afirma: 
 “Assim os acasos iluminam espaços vivenciais que se abrem à nossa mente e, à 
medida que os ocupamos, o mundo vai se ampliando para nós.  
Quando ocorrem, os acasos nos revelam a existência, por assim dizer, de analogias 
ocultas entre fenômenos. Sua descoberta pode nos surpreender num primeiro instante, 
mas ela assume imediatamente a forma de uma nova lógica, de um novo modo de se 
entender as coisas.”  (OSTROWER, 1990, p. 7).  

 

No caso de uma profissão aprendida de maneira não formal, muitas vezes as soluções 

advêm da imaginação e capacidade criativa do iluminador no momento. Porém, não havendo 

sistematização acadêmica para a formação, cada um desenvolve uma maneira única e particular 

de enfrentar as situações que podem vir a se apresentar no cotidiano profissional. Cada um 

desenvolve sua própria metodologia de trabalho, de acordo com suas próprias experiências. 

Isso, mesmo considerando o fato de que por terem aprendido a profissão uns com os outros, 

teoricamente teriam herdado a mesma metodologia de trabalho. Entretanto, cada geração possui 

singularidades que se refletem em diferentes aspectos sociais, emocionais e políticos, 

influenciando assim os processos criativos e profissionais de cada iluminador. 

Observa-se que quando Jorginho de Carvalho começou a labutar na iluminação cênica, 

as dinâmicas temporais eram diferentes das atuais. Havia mais tempo e calma para mergulhar 

mais detalhadamente nos processos. E o que antes levava uma semana para se concretizar, hoje 

em dia, precisa ser elaborado em muito menos tempo. As dinâmicas e necessidades inerentes 
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aos tempos atuais demandam dos iluminadores mais jovens um processo mais acelerado e 

prático, facilitado pelos avanços tecnológicos.   

Aurélio de Simoni entende que o iluminador precisa exercitar o olhar. Tudo pode ser 

fonte de inspiração para a construção de um desenho de luz, das artes plásticas, a natureza e o 

dia a dia fornecem muitos elementos que contribuem para a construção da estética de trabalho 

e de criação. Confirmando, “a cultura serve de referência a tudo que o indivíduo faz, comunica, 

a elaboração de novas atitudes e novos comportamentos e, naturalmente, a toda possível 

criação.” (OSTROWER 2014, p.12). Ainda na sua fala, Aurélio afirma que para se tornar 

iluminador o sujeito precisa ser dotado de criatividade, sensibilidade e técnica, entretanto, o 

único desses pré-requisitos passível de ser ensinado é a técnica. Tanto a criatividade quanto a 

sensibilidade podem ser cultivadas por cada sujeito ao longo de sua própria existência e 

observações mundanas e através de leituras e práticas artísticas, entendendo-se que a 

criatividade mais do que uma dádiva é este processo que pode vir a ser exercitado e 

desenvolvido por qualquer ser humano.  

Para Fayga Ostrower, a criatividade é o cerne de uma experiência vital. “O potencial 

criador não é outra coisa senão esta disponibilidade interior, esta plena entrega de si e a presença 

total naquilo que se faz” (OSTROWER, 1990, p. 247).  

Com base na afirmativa acima e voltando às falas dos entrevistados, observa-se que a 

noção de dedicação de cada um está diretamente relacionada aos seus interesses pessoais, 

entrega a pesquisas e busca por conhecimento teórico e prático. Considerando que a pesquisa 

teórica ainda é um campo restrito, a prática é, nesse caso, a força criativa dos mesmos. Jorginho 

de Carvalho relata que aprendeu tudo que sabe por interesse próprio, dedicação e, 

principalmente, aprendeu errando. Para ele, o ensino da luz está expressamente vinculado ao 

interesse de quem quer aprender. Aurélio de Simoni postula que quanto maior o conhecimento 

técnico, mais asas você dá a sua criatividade. E que o primeiro passo para sair da informalidade 

ou afastar-se do amadorismo é o conhecimento, ou seja, o estudo e a pesquisa. No caso dos 

iluminadores, onde a possibilidade de aquisição do conhecimento ocorre principalmente no 

contato de uns com os outros, ensinando e aprendendo, a entrega profissional tanto para o 

mestre quanto para o aprendiz é determinante na produção criativa e no desenvolvimento de 

técnica e talento.  

A dedicação e a pesquisa são a porta de entrada para a percepção de acasos e intuições 

produtivas. Quando Jorginho de Carvalho, em entrevista, faz uma analogia do cenário com uma 

tela branca pronta para ser pintada com luz, ele sugere que a arte de iluminar nada mais é do 

que a arte de um pintor que precisa estar consciente de suas intenções com relação ao que 
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pretende produzir. Isto é, estar entregue ao seu processo criativo, e na relação com os demais 

integrantes do projeto, tais como o cenógrafo e o encenador. Ou seja, estar inteiro e aberto aos 

estímulos que a peça e seu entorno podem sugerir.  
“Desde o autor até qualquer outro artista ou teórico que reflete sobre a natureza do 
espetáculo, todos estão ligados à elaboração da visualidade, ainda que intuitivamente 
ou mesmo, inadvertidamente. Por esta razão, os teóricos, assim como os artistas, têm 
como opção dedicar algum cuidado às relações entre a luz e o acontecimento cênico. 
Reconhecer efetivamente a importância de tais relações pode ser um caminho para 
evitar tratamentos exclusivamente mecânicos, superficiais ou como já foi dito, 
cosméticos” (TUDELLA, 2017, p.331). 
 

Ainda explorando os depoimentos concedidos pelos iluminadores, verifica-se a 

presença de outros dois elementos frequentes em suas falas: intuição e acaso. Elementos estes 

essenciais ao processo criativo e ao desenvolvimento do desenho de iluminação para um 

espetáculo. Renato Machado diz que seu processo se baseia acima de tudo na intuição que, pode 

acontecer ao longo do processo ou mesmo ao assistir um primeiro ensaio. A intuição, para ele, 

é uma forma de pressentir as possibilidades cabíveis à criação de luz. 
 “Os processos de criação ocorrem no âmbito da intuição. Embora integrem toda 
experiência possível ao individuo, também racional, trata-se de processo 
essencialmente intuitivo. As diversas opções e decisões que surgem no trabalho e que 
determinam configurações e vias de ser criada, não se reduzem a operações dirigidas 
pelo conhecimento consciente. Intuitivos, esses processos se tornam conscientes à 
medida que são expressos, isto é, na medida em que lhes damos uma nova forma.” 
(OSTROWER, 2014, p.10). 
 

 Em uma de suas peças recentes, em que a língua falada era o “gromelô”56, ele usou 

cores como códigos para situar o público quanto à narrativa do espetáculo. Esse insight 

aconteceu já no primeiro ensaio assistido, quando intuiu que, sem um código potente como a 

luz auxiliando a narrativa, o público certamente teria dificuldade para compreender a história 

contada em uma língua desconhecida. “A forma teatral é o resultado de um processo voluntário 

e premeditado de criação, onde a espontaneidade e o intuitivo também exercem um papel de 

importância” (CHACRA, 1983 p.14). 

 A partir da análise de relações e reflexões sobre aspectos do  processo de criação,  pode-

se considerar o elemento acaso como de suma importância para auxiliar na concepção do 

projeto de iluminação.  

Assim, como não podia deixar de ser, no caso dos três iluminadores em análise, o acaso 

está presente não apenas pela forma inesperada de como chegaram à profissão. Mais do que 

isto, ele é intrínseco ao processo, pois é na imprevisibilidade suscitada pelo acaso que em geral 

acontece o insight que norteia o processo de criação. Criação esta, que também é condicionada 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Idioma ficcional. 
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pelos espaços/teatros, que são determinantes na elaboração do trabalho, já que dependendo do 

seu estado de conservação e do que oferecem em termos de equipamento, a criatividade do 

iluminador vai contar e muito para resolver problemas de adaptação do desenho de iluminação. 

A exemplo disso, conto com minha própria experiência enquanto técnica de iluminação que 

eventualmente viaja em longas turnês. Cada espaço tem características e peculiaridades 

próprias, e, diante disso, muitas vezes precisamos adaptar o equipamento de iluminação original 

por outro possível. Reorganizar a distribuição espacial dos refletores ou afixá-los em lugares 

adversos, ou mesmo contar com uma ou outra gambiarra para solucionar problemas inerentes 

ao espaço, ausência de varas de luz e refletores quebrados. É preciso entender que a necessidade 

de improvisar e buscar soluções em circunstâncias e espaços desfavoráveis é fator do acaso e 

que este improviso é também determinante de uma forma de criatividade onde estão envolvidos 

maleabilidade, invenção, adaptação, conjugando conhecimento técnico e sensibilidade.  

Entende-se, portanto, a gambiarra como uma solução criativa, tanto técnica quanto 

artística, a um problema presente na cena, seja no processo de criação de um espetáculo, seja 

no processo de montagem da luz, adaptando-a a outros espaços, seja ainda na criação de 

equipamentos para determinada cena. Tomando como base a minha própria experiência como 

iluminadora, posso mencionar o trabalho realizado junto ao Coletivo Sombreiro Andante, no 

espetáculo Ananse e o baú de histórias, dirigido por Gilson Motta, e do qual participei como 

iluminadora junto com Eduardo Nobre. Ananse e o baú de histórias é um espetáculo baseado 

na técnica do teatro de sombras. Esta linguagem do teatro de animação é construída sobre três 

elementos: uma fonte de luz, um objeto a ser projetado (o corpo do performer, uma silhueta ou 

um objeto tridimensional) e um suporte para projeção (pode ser uma tela feita de tecido ou uma 

superfície rígida, como uma parede, tudo depende da proposta estética). Esta linguagem 

envolve equipamentos específicos: de modo geral, as fontes de luz não são as mesas usadas no 

teatro de atores. Isto é, para que a silhueta de uma figura seja projetada numa tela de modo a ter 

visibilidade, é necessário usar uma lâmpada específica, como por exemplo, as lâmpadas de 12 

volts ou de 24 volts, pois estas possuem um filamento mais fino que permite uma melhor 

qualidade na projeção das imagens. Nesse caso, a pesquisa e a dedicação geraram a solução 

criativa que resultou em novo conhecimento técnico e artístico. Considerando que eu ainda não 

havia trabalhado com teatro de sombras, tampouco pesquisado a respeito. Nesse caso em 

especial, gambiarras foram empregadas mais de uma vez, já que além de criar novos refletores 

a partir da junção de lâmpadas específicas em carcaça de outros refletores, ainda foi preciso 

aplicar um cabo de vassoura a tais artefatos, para que os atores pudessem manuseá-los 

livremente. Fatores que demandaram além de intuição, criatividade.  
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Aprofundando esses elementos, percebe-se que os mesmos são inerentes ao processo de 

todo o artista, portanto do iluminador, pois eles alimentam a criação artística de forma geral.  

Pensando na formulação de Fayga Ostrower, que “Criar é basicamente formar. [...] 

poder dar uma forma a algo novo” (OSTROWER, 2014 p. 09), pode-se dizer que a criatividade 

é um talento produtivo, fruto da inovação, da intuição. O novo é uma combinação original 

e harmoniosa do saber já existente. No caso em questão, a criatividade acontece quando se 

consegue reorganizar esse saber existente, desenvolvendo um desenho de iluminação original. 

Parte-se da hipótese de que criatividade, intuição e acaso são naturezas equivalentes, já que 

contém em sua essência a imprevisibilidade inerente ao conhecimento não formal. Quer dizer, 

ausência de concepção predeterminada ou definitiva. 

Considerando que o acaso é fruto da imprevisibilidade que escapa à intenção racional, 

e que a intuição se baseia no pressentimento independente de raciocínio ou análise, ambos 

relacionam- se com a criatividade devido à coexistência do aspecto de espontaneidade própria 

do inconsciente.  
Criar significa poder compreender e integrar o compreendido em novo nível 
de consciência. Significa poder condensar o novo entendimento em termos 
de linguagem [...]. Assim, a criação depende tanto das convicções internas 
da pessoa, de suas motivações, quanto de sua capacidade de usar a linguagem 
no nível mais expressivo que puder alcançar. Este fazer é acompanhado de 
um sentimento de responsabilidade, pois trata-se de um processo de 
conscientização. (OSTROWER,1990, p. 252) 
 

Se, por um lado, o estímulo à individualidade e subjetividade deve ser valorizado, por 

outro, é preciso ter em conta que os processos criativos se tecem com a multiplicidade de 

experiências e conhecimentos que habitam o sujeito, construídos a partir da vivência nos vários 

espaços sociais como, por exemplo, no convívio com outros profissionais, no caso da formação 

concebida através da não formalidade na relação com os mais experientes, e das experiências 

práticas que possibilitem a experimentação das ideias até então limitadas ao âmbito da intuição. 

Daí a dificuldade de falar em autonomia, em autoria, uma vez que tudo que se diz e faz está 

atravessado, impregnado pelas palavras do outro, pelas ações do outro, numa interrelação 

constante.  

 Dito isso, observa-se que os processos criativos de cada iluminador aqui analisado estão 

indiretamente ligados às trocas vivenciais desenvolvidas entre eles através do convívio e do 

tempo de aprendizagem. Independente das metodologias e técnicas empregadas no ensino da 

iluminação de um para o outro, seus processos mesmo que indiretamente impregnados pelos 

processos alheios, tornam-se originais no momento em que são reorganizados de acordo com a 

subjetividade profissional, conferindo a cada profissional uma estética artista particular.  
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4.  REFLEXÕES A PARTIR DAS ENTREVISTAS COM OS ILUMINADORES 

No desenvolvimento desta pesquisa, optou-se enquanto recorte metodológico pela 

utilização de entrevistas não estruturadas, método no qual se dá ao entrevistado mais espaço 

para colocarem algo que não havia sido pensado e, consequentemente, amplia-se a possibilidade 

de surgir uma abordagem nova. Ressalte-se que, para tal, foi estabelecida uma relação dos temas 

que serão tratados com todos os entrevistados, não necessariamente na mesma ordem. Nesse 

sentido, as entrevistas foram elaboradas de acordo com a definição de questionamentos básicos 

apoiados em teorias e possibilidades que se relacionam ao objeto da pesquisa, que dão margem 

à emergência de novas hipóteses a partir das respostas obtidas.  

Denominada não diretiva, a entrevista não estruturada caracteriza-se por sua abertura, 

pautando-se pela flexibilidade e busca do significado na concepção do entrevistado, ou, como 

afirma Tim May, ela “permite ao entrevistado responder perguntas dentro da sua própria 

estrutura de referências” (MAY, 2004, p. 149), lembrando que não se trata de deixar o 

entrevistado falar livremente, pois o entrevistador tem um foco, que é o assunto central da 

pesquisa e que será apresentado no início. Porém, em comparação com as demais técnicas, esta 

é a mais informal e, segundo Antônio Gil, “se distingue da simples conversação porque tem 

como objetivo central a coleta de informação” (GIL, 1999, p. 119). Com base nessa definição, 

foram postas questões consideradas primordiais a cada um dos iluminadores cujas trajetórias 

são o propósito desse trabalho. Dessa forma, pode-se analisar o que pensa cada um sobre os 

temas referentes: Escola (formação), Criação (processo criativo), Relação de trabalho 

(auxiliares/aprendizes) e, finalmente, Considerações Gerais (informações adicionais). 

Um entrevistado pode se apegar mais a um ponto, enquanto outro muda o foco, isto vai 

depender de cada um e deve acontecer a salvo das imposições do entrevistador, tornando a 

entrevista uma espécie de conversa conduzida. Ao entrevistar não se pode deixar de ter uma 

visão crítica do “entrevistado” como fonte de informação, permitindo-lhe a oportunidade de 

criar a sua narrativa e os caminhos a serem percorridos pela memória.   
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TEMAS E POSSIBILIDADES DE PERGUNTAS (Imagem 1) 

  

Formação Processo de criação 

Como você chegou à iluminação cênica?  O que é a iluminação para você? 

Como aconteceu a sua formação? Como acontece o desenvolvimento do processo 
de criação para cada espetáculo? Existem 
diferenças entre os gêneros: infantil, adulto, 
show, ópera, dança, circo e exposição?  

Quem o iniciou na arte de iluminar (mestre) e 
como você chegou a essa pessoa? 

Como você se utiliza da cor em suas criações? 
Cores prediletas? Cores menos usadas?  

Quais os princípios fundamentais no ensino da 
iluminação cênica? 

Estudou as cores e a teoria delas mais 
intimamente? Ou desenvolveu um senso estético 
particular no decorrer da sua carreira? 

De que forma a não formalidade implícita à 
formação de novos iluminadores influencia o 
desenvolvimento da profissão no Rio de Janeiro?  

Qual o papel da tecnologia no seu processo 
criativo e na execução do seu trabalho?  

Além de iluminador, você se considera um 
“mestre”? 

Você considera que tem um estilo próprio de 
iluminar? Ou parte de sua herança estética na 
criação de luz é proveniente do seu mestre? 

Quantos aprendizes se tornaram mestres na sua 
trajetória?  

O que é a iluminação para você? 

 

Nas entrevistas, podem-se perceber muitos pontos em comum na fala dos três 

iluminadores. Pontos esses referentes, por exemplo, ao que diz respeito à relação de confiança 

que se estabelece entre um iluminador e outro ao longo do seu convívio enquanto mestres e 

aprendizes. Como se viu anteriormente, a ausência de escolas especializadas na área de 

iluminação faz com que o processo de aprendizagem ainda se baseie numa relação direta de 

convivência entre um iluminador mais experiente e seu aprendiz.  

Este modelo de ensino se fez presente até os séculos XIX e XX, nas escolas de artes e 

ofícios no Brasil e ainda vem sendo discutido por alguns estudiosos e pesquisadores57.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57Cf., por exemplo: LIMA, Marcio Santos; MATTAR, Sumaya. Relação mestre-aprendiz: um caminho possível 
para a transmissão de conhecimento em artes. Disponível em:  
http://anpap.org.br/anais/2017/PDF/EAV/26encontro_LIMA_M%C3%A1rcio_Santos_MATTAR_Sumaya.pdf  
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Uma das discussões importantes diz respeito ao confronto entre um modelo de ensino 

que se vincula a uma tradição – enquanto conjunto de métodos, ensinamentos e técnicas – e 

outro modelo de ensino, de caráter modernista, que prima pelo desenvolvimento da criatividade 

e da livre expressão. Conforme se pode constatar, na relação entre mestre e aprendiz presente 

no ensino da iluminação, estes dois modelos parecem se complementar, já que, na fala dos 

iluminadores se nota a preocupação em, de um lado, ensinar informações técnicas seguras e, de 

outro, estimular no assistente/aprendiz a capacidade de desenvolver a criatividade.  

Isto é, o que parece se buscar aqui é que o aprendiz descubra a si próprio e aprenda a 

exercer a profissão, tornando-se possivelmente também um mestre ou mesmo um bom 

profissional. Assim, esta relação mestre-aprendiz reaparece na prática da iluminação com outro 

viés, envolvendo outras relações: confiança, convivência, disponibilidade, ética profissional, 

relação com os outros profissionais etc. Percebe-se assim que o ensino não formal envolve um 

nível de aprendizado que não se reduz ao tempo e espaço pré-fixados e que dizem respeito mais 

do que ao conteúdo ou à técnica, a um modo de ser, que só pode ser aprendido pela ligação 

direta entre mestre e aprendiz. No que diz respeito à convivência e espaço de trabalho, observa-

se nos depoimentos dos mestres singularidades em seus processos formativos. Enquanto com 

Jorginho de Carvalho a convivência entre as partes acontece de forma intensiva e em tempo 

integral, seja no teatro ou mesmo na casa ou escritório do mestre, para Aurélio de Simoni, a 

relação limita-se ao convívio no teatro ou onde se dá a prática profissional, considerando que 

Aurélio preocupa-se em orientar teoricamente o aprendiz sobre cada etapa do trabalho de forma 

prática e didática. Já para Renato Machado, a relação é mais dinâmica e restringe-se unicamente 

às montagens de luz no ambiente teatral, onde o aprendiz deve dedicar-se a observar e praticar 

ativamente o trabalho demandado. É interessante observar que, mesmo que um tenha 

impulsionado o processo de ensino e aprendizagem do outro, cada qual individualiza o método, 

de acordo com a sua própria necessidade ou coerência, dadas também as demandas do ofício. 

Quanto aos processos de criação, as singularidades também se aplicam individualmente, tendo 

como base primordial a observação de ensaios e a compreensão do contexto geral introduzida 

pelo diretor, sendo a troca de ideias entre a luz e as demais artes que compõem o espetáculo 

determinante a esse contexto. A elaboração do projeto de iluminação depende diretamente da 

maquete ou mesmo do mapa de cenário desenvolvido pela equipe do cenógrafo responsável 

pelo projeto, a partir de então, após assistir a alguns ensaios, reunir-se com os demais 

responsáveis de criação juntamente com o diretor, desenvolve-se o mapa de iluminação e os 

demais documentos referentes à sua ideia de criação, até ocuparem o teatro junto com a sua 

equipe de trabalho.  
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“A composição cênica começa com o cenógrafo e a planta baixa do espaço se 

desenvolve com a localização e movimentação dos atores, e se completa com o plano de luz, 

do iluminador”. (PAIVA, 201, p.51). Importante observar que o cenógrafo José Dias em 

entrevista afirma: 
 “Atualmente, por mais que os novos iluminadores tenham aprendido com os mais 
experientes e de outras gerações, esse diálogo entre cenário e luz não tem sido mais 
respeitado como deveria, e isso pode comprometer a plasticidade do espetáculo”. Dias 
diz ainda: “Com o Jorginho de Carvalho e com o Aurélio de Simoni, com quem eu já 
trabalhei diversas vezes, essa sintonia é respeitada à risca. Não há como desenvolver 
o projeto de luz, sem que primeiro se conheça o projeto cenográfico. As duas artes 
devem caminhar juntas, assim como o diálogo com o diretor e o conhecimento prévio 
do figurino”.  (DIAS, José) 
 

Essa estruturação foi construída ao longo do século XX, com o advento do teatro 

moderno e da consequente modificação do estatuto estético e técnico da luz. Ao longo da 

primeira metade do século XX, são escritos vários textos (Stage lighting and scene designer, 

de Oren PARKER e Stage lighting, de Richard PILBROW), que buscam estabelecer uma 

metodologia para a criação da luz, descrevendo suas funções estéticas e semiológicas no 

espetáculo.  É natural que estes métodos já tenham sido internalizados pelos criadores cênicos 

da atualidade. Contudo, deve-se lembrar que, nesse processo geral, cada iluminador introduz 

elementos pessoais, o que Renato Machado chama de sensibilidade, que passa pela relação 

como cada qual vê o mundo. Mais precisamente, a sensibilidade é justamente esta abertura ao 

mundo, 

Para Fayga Ostrower:  
 

“Baseada numa disposição elementar, num permanente estado de excitabilidade 
sensorial, a sensibilidade é uma porta de entrada das sensações. Representa uma 
abertura constante ao mundo e nos liga de modo imediato ao acontecer diante de nós” 
(OSTROWER, 1987; p. 12).  
 

Como tal, a sensibilidade está sempre se gestando, é um processo dinâmico que se altera 

em função dos afetos e das informações recebidas do ambiente cultural. A matéria que alimenta 

toda e qualquer criação é justamente a sensibilidade, é ela quem guarda uma gama de 

referências para cada artista e, neste caso específico, a cada iluminador. É neste sentido que 

Aurélio de Simoni afirma que:  
“a gente precisa exercitar a nossa sensibilidade.” Ou seja, tudo pode ser matéria para 
a criação artística. Mais adiante, ainda segundo Aurélio: “O iluminador precisa 
exercitar o olhar. Tudo pode ser fonte de inspiração para um desenho de luz. As artes 
plásticas, a natureza, o dia a dia te fornecem muitos elementos possíveis” (De 
SIMONI, Aurélio). 
 

Reforçando este argumento, Caetano Vilela, iluminador paulistano especialista em 

óperas, numa entrevista em que menciona algumas de suas fontes de inspiração declara: 
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 “como iluminador, devo confessar que é a filosofia e a pintura que dão a base não só 
da minha formação, mas da minha criação de luz também: Foucault, Heidegger, 
Deleuze, Derrida, todos da Escola de Frankfurt, Espinosa, Goya, Caravaggio, Hopper, 
Olafur, William Kentridge, Giacometti, os Impressionistas, os Expressionistas, Bacon 
etc. A lista é longa...” 58. (VILELA, Caetano) 

 
Quer dizer, o modo como se vê o mundo envolve também uma variedade de referências 

culturais, literárias, filosóficas... O exercício do olhar, tal como mencionado por Aurélio, é uma 

forma de ressaltar a individualidade, a formação, a especificidade de cada criador. Como ele 

diz: “apenas mostrar o caminho”, os elementos específicos – ou criativos – dependem da 

experiência de cada um. Os processos de criação, por outro lado, são muito similares, 

preservados ao longo das gerações, diferenciando-se unicamente os recursos técnicos e 

tecnológicos que vêm agregando novas possibilidades. 

No que diz respeito a recursos técnicos e tecnológicos, percebe-se que a diferença de 

gerações é determinante do modo de pensar, conceber e realizar um projeto de iluminação.  

A trajetória de Jorginho de Carvalho é bem interessante neste sentido, pois, quando ele 

iniciou suas atividades, os recursos eram manuais e analógicos, implicando mais tempo e 

complexidade no desenvolvimento dos processos criativos. Contudo, conforme o próprio 

afirma em entrevista: “com o passar dos anos a tecnologia facilitou o seu trabalho e otimizou o 

tempo de criação”. Historicamente as referências visuais eram registradas a partir de 

storyboards desenhados manualmente e os mapas de luz eram igualmente feitos à mão. Anos 

depois, os ensaios passaram a ser filmados, passíveis de serem assistidos tantas vezes quanto 

necessário, assim como os mapas e demais recursos processuais se beneficiaram de programas 

computadorizados que dinamizariam o trabalho e o tempo da criação.   

Renato Machado, por sua vez, trabalhou com mesas de luz analógicas no início de sua 

carreira, mas esteve sempre acompanhando as mudanças tecnológicas que facilitassem o 

desenvolvimento de seus projetos. Segundo ele, atualmente a tecnologia já atingiu um estágio 

em que o iluminador consegue criar parcialmente o desenho de iluminação de suas peças em 

casa, utilizando-se de simuladores e programas de última geração. Entretanto, ele chama 

atenção para o fato de que as facilidades tecnológicas e a digitalização dos equipamentos 

geraram uma banalização no mercado - “todo mundo acha que pode operar a iluminação de 

uma peça”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58Entrevista com Caetano Vilela para o site Huffpostbrasil: https://www.huffpostbrasil.com/joce-rodrigues/luz-
mais-luz-uma-entrevista-com-caetano-vilela_a_21687212/. Acessado em 01/03/2018 
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Um aspecto outro a ser destacado diz respeito à relação com outros técnicos. O 

reconhecimento da importância dos técnicos eletricistas cênicos, montadores, operadores de luz 

está presente na fala de todo os iluminadores, uma vez que eles são fundamentais à manutenção 

do trabalho, sendo responsáveis por toda a parte técnica que sustenta a criação. Vale lembrar 

também que os espetáculos frequentemente mudam de teatro durante uma temporada ou turnê, 

essas mudanças requerem adaptações na montagem original, seja por uma questão espacial, seja 

em função dos equipamentos disponíveis em cada espaço. Para tanto, o técnico operador de luz 

precisa conhecer o processo de criação do iluminador que concebeu a luz original, para que os 

valores e sentidos não se percam.  

No que tange à formalização do processo de aprendizagem, os três parecem concordar 

que uma escola para a formação de iluminadores seria de grande importância sob o ponto de 

vista técnico, pois, dessa forma, a prática estaria embasada no conhecimento teórico. 

Dinamizando a aprendizagem, os danos físicos a equipamentos e os acidentes de trabalho 

diminuiriam consideravelmente. Tomando minha experiência quando aprendiz, reconheço que 

um conhecimento básico sobre nomenclatura e equipamentos de luz teriam potencializado 

muito o meu processo de aprendizagem junto ao Jorginho de Carvalho. O desconhecimento da 

voltagem de determinados equipamentos, por exemplo, foi responsável pela queima de algumas 

lâmpadas, atrasando o processo de montagem de luz de determinadas peças. Conforme 

lembrado por Renato Machado: “A gente lida com algo de risco. Lidamos com eletricidade, 

com peso... tudo isso deve ser considerado sim”. Reafirmando dessa forma, que, “Se houvesse 

uma formalização técnica, as pessoas entrariam no mercado melhor preparadas”. Um ponto a 

destacar concerne à compreensão da iluminação cênica como parte da linguagem visual. De 

modo geral, entende-se que a cenografia, os figurinos, a luz e a maquiagem são partes da 

linguagem visual do espetáculo. Nesta perspectiva, a iluminação seria vista como segmento de 

um todo que envolve valores, conceitos visuais e estratégias de comunicação visual. Como 

sabido, as teorias da linguagem visual foram desenvolvidas, sobretudo, na Bauhaus59, e tiveram 

um grande impacto nas pesquisas sobre a visualidade cênica. Embora não trate especificamente 

das artes cênicas, a obra Sintaxe da linguagem visual 60  de Donis Dondis, constitui uma 

referência para a compreensão da cena como linguagem visual: a luz é parte de um todo que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 A escola foi fundada por Walter Gropius em 25 de abril de 1919, a partir da reunião da Escola do Grão-Duque 
para Artes Plásticas. A intenção primária era fazer da Bauhaus uma escola combinada de arquitetura, artesanato, 
e uma academia de artes, e isso acabou sendo a base de muitos conflitos internos e externos que se passaram ali. 
60 DONDIS, Donis.  A Sintaxe da Linguagem Visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 4ª edição. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007. (Coleção a).	  
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envolve outros elementos como linha, ponto, forma, cor, ritmo, entre outros. Importante notar 

que alguns iluminadores e estudiosos do tema, como Nadia Moroz Luciani61, buscam uma 

compreensão da iluminação como parte da linguagem visual, da luz como design cênico e da 

criação visual como uma composição que envolve todos os elementos visuais da cena, tomando 

como base o corpo do ator.  

Compor no espaço é, então, a grande missão do encenador que, para isso, conta com 
sua equipe de designers (cenógrafo, figurinista, iluminador, entre outros). Juntos, eles 
irão cartografar a escrita da cena ao distribuir visualmente, no espaço cênico, cada um 
dos elementos do espetáculo em um resultado harmônico, organizado e significativo, 
dando ao palco luz, cor, vida e expressão. Conceber o teatro como manifestação 
artística e, ao mesmo tempo, forma de expressão e comunicação, incorpora ao fazer 
teatral uma responsabilidade e funcionalidade naturais ao design. (LUCIANI, 2013, 
p. 3) 

Neste sentido, considerando o conjunto das entrevistas nota-se a ausência de qualquer 

alusão à luz como parte da linguagem visual. Tomar-se-á como exemplo, as referências à cor 

feitas pelos entrevistados. A utilização das cores se dá de acordo com a demanda do texto e do 

contexto estético proposto pelo diretor. Entretanto, é nítida a importância da cor no processo de 

criação de Jorginho de Carvalho, principalmente nas montagens de peças infantis. Sublinhando, 

no entanto que, para ele, “as cores são informações determinadas pela própria peça”. Já para 

Renato Machado, a cor é irrelevante no que diz respeito a sensações e climas, limitando seu uso 

como signo determinante quando necessário. Aurélio de Simoni prioriza a funcionalidade das 

cores, deixando a beleza em segundo plano.  

Nesse caso, no que se refere ao uso da cor, a fala de cada entrevistado é muito básica, 

quase insignificante, se considerada a quantidade de textos sobre teoria ou semiologia da cor62, 

tal como indica o já mencionado prof. dr. Hamilton Figueiredo Saraiva em seu texto Semântica 

das cores63. Para Saraiva (1989): “O valor semiológico da iluminação, em particular, das cores, 

não termina na simples sugestão naturalista de representar o dia, a noite, o luar, o sol etc....”. 

Desta forma, embora os iluminadores reconheçam a interdependência de iluminação, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 DESIGN CÊNICO: UM CAMINHO POSSÍVEL PARA A CRIAÇÃO DA LUZ 
E A FORMAÇÃO DO ILUMINADOR Artigo elaborado para Participação no Seluz - Seminário de Estudos em 
Iluminação Cênica realizado pelo Programa de Extensão Universitária Luz Laboratório Cênico junto ao 5º A Luz 
em Cena - Encontro Catarinense de Iluminação Cênica, na UDESC. Acessado em 
 http://docplayer.com.br/6554780-Design-cenico-um-caminho-possivel-para-a-criacao-da-luz-e-a-formacao-do-  
iluminador-1.html.  
62Para citar outros autores que se dedicaram a escrever sobre a teoria e importância das cores, o livro Da cor à cor 
inexistente de Israel Pedrosa; A psicologia das cores: Como as cores afetam a emoção e a razão de  Eva Heller, ou 
mesmo A teoria das cores de Goethe são bons exemplos. 
63SARAIVA, Hamilton Figueiredo. Semânticas da iluminação, Disponível em 
http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Linguagem%20Visual/SEM%C2NTICAS%20DA%20ILUMINA%C7%C3
O.pdf. Acessado em 03/03/2018. 
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cenografia, figurinos e movimento, este reconhecimento não está embasado numa visão mais 

ampla da iluminação como elemento visual do espetáculo. No que diz respeito à importância 

da valorização da cor enquanto elemento essencial à criação de climas e sensações, Jamile 

Tormann afirma, “A cor influencia a visão e o comportamento humano (humor, saúde, 

depressão).” (TORMANN, 2006, p.44). Complementado pelos estudos sobre cor de Israel 

Pedrosa (1992) em seu livro Da cor à cor inexistente, onde o mesmo afirma “O que é necessário 

levar em consideração com referência à cor, é que sua capacidade de influência psíquica tende 

sempre mais para os aspectos emotivos, ao passo que da forma é predominantemente lógica.”  

(PEDROSA, 1982, p.91).  

Outro aspecto importante a ser analisado, é a presença feminina presente no 

direcionamento profissional dos três iluminadores, ressaltando-se, inclusive, que Jorginho de 

Carvalho teve como primeira mestra, Maria Clara Machado. Não apenas os três chegaram à 

iluminação cênica por intermédio de sua mulher, namorada, ou professora, mas esse encontro 

aconteceu por obra do acaso. A presença feminina, nessa profissão predominantemente 

masculina, Renato Machado atribui ao avanço tecnológico - “as mulheres devem muito à 

tecnologia”. Enquanto iluminadora, concordo em parte com esta afirmação. De fato, a 

tecnologia tornou a operação e a programação das mesas de luz mais fácil, e os instrumentos e 

refletores ficaram mais leves e maleáveis. Nesse sentido, do “físico” facilitando o acesso 

feminino. 

 Contudo, para conceber um desenho de luz não há necessidade de força física. E como 

já foi dito, a sensibilidade é o elemento de maior relevância, além de dedicação e exercício do 

olhar. A atividade do iluminador não requer qualidades físicas, e sim conhecer os 

procedimentos, métodos e nomenclatura específicos. 

Acrescente-se que a predominância masculina acontece pela ainda incipiente 

disseminação estética e pouca importância aferida à iluminação cênica no Brasil, limitando-se 

à prática de montagem técnica. Roberto Gil Camargo ressalta em seu livro Conceito de 

iluminação cênica as importantes e pioneiras contribuições de Jean Rosenthal64, principalmente 

na área de iluminação para dança nas décadas de 1950 e 1960, sendo também uma das 

iluminadoras pioneiras dos espetáculos da Broadway. Segundo Camargo:  
“A experiência profissional de Rosenthal durante mais de trinta anos criando designs 
para grandes companhias foi transformada em livro apenas em 1972, três anos após 
sua morte, com a publicação de “The magic of light”. (CAMARGO, 2012, p. 121)”.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64Jean Rosenthal (Nova Iorque 1912), uma das iluminadoras pioneiras da Broadway. 
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 Ao analisar o depoimento de Juliana Moreira65, percebe-se claramente o machismo ora 

vivenciado pelas mulheres na profissão no Brasil. Ao ser questionada quanto às maiores 

dificuldades encontradas, principalmente no começo de sua carreira, Juliana aponta:   

O machismo é o maior obstáculo. A iluminação, apesar de hoje já está bem 
disseminada no meio feminino, até pouco tempo atrás era raro encontrar mulheres 
iluminadoras ou técnicas de luz. No começo eu era poupada de subir em escadas e 
executar a parte mais pesada do trabalho, até porque os homens estavam lá para fazer 
isto. Até hoje, independente da equipe com a qual eu sempre trabalhei, cujo problema 
era um pouco de protecionismo meio machista, Brasil afora, os técnicos dos teatros 
me recebem com receio. Depois comecei a notar que eles me poupavam, inclusive 
como forma de otimizar a dinâmica da montagem. Entretanto, apesar do machismo 
me inibir de exercer as funções mais técnicas, acabei por me aproximar da criação, da 
sutileza e da parte artística da luz, pois eu ficava mais próxima do Aurélio e 
acompanhava o seu processo criativo mais intimamente. Talvez houvesse outros 
obstáculos, porém este é o principal.  

 

Considerando a minha própria experiência de pesquisadora e iluminadora cênica, posso 

inferir que as dificuldades de acesso das mulheres à profissão ainda persistem por alguns 

motivos, tais como os citados. Entretanto, as mulheres vêm aparecendo aos poucos e, por sua 

sensibilidade e senso estético aguçados, têm ganhado os palcos cariocas, mudando cada vez 

mais a perspectiva feminina nesta profissão.  

 Todavia, é presente na fala nos três entrevistados o entusiasmo e paixão ao se referirem 

ao ofício do iluminador cênico. Oficio este que apesar de recente, já representa muito para o 

teatro brasileiro contemporâneo, e que tem conquistado respeito e reconhecimento por parte das 

produções e demais artes que compõem a cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65Entrevista registrada em anexo. 
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5.  ALBUM DE LUZ (REGISTRO VISUAL) 

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar de forma ilustrativa, documentos, 

registros visuais e imagens de trabalhos dos três iluminadores aqui referenciados. Ao longo de 

suas trajetórias enquanto profissionais de iluminação cênica, os profissionais desenvolveram 

determinados trabalhos de maior relevância, seja por premiação, ou mesmo por reconhecimento 

do grande público, como no caso do já mencionado Pluft, o fantasminha, que teve na maior 

parte de suas montagens, o iluminador Jorginho de Carvalho como criador do desenho de 

iluminação. 

 Trata-se de uma compilação fotográfica que traz de forma ilustrativa a uma breve 

introdução sobre a metodologia de trabalho de cada um dos três. Também é relevante apresentar 

aqui como os documentos usados nos processos de criação de cada geração vêm sendo 

modificados pelos avanços tecnológicos. A exemplo disso, observa-se que os mapas de 

iluminação usados por Jorginho de Carvalho, muitas vezes eram confeccionados manualmente, 

assim como os roteiros e memoriais descritivos referentes a equipamentos de iluminação 

utilizados no desenho de cada trabalho. Em decorrência dos avanços tecnológicos, essa 

documentação passou a ser desenvolvida de forma digitalizada, dinamizando o trabalho e a 

metodologia de criação de iluminação. Sobre a referida documentação, vale apresentar uma 

breve descrição da importância e função de cada uma. 

O “memorial descritivo de equipamentos de luz” (fig.19, 23 e 29) é o documento que 

lista todos os equipamentos de iluminação utilizados em cada trabalho específico, tais como 

refletores, cabeamento necessário e mesa de iluminação, além da lista de agrupamento de linhas 

elétricas e canais da mesa de luz.  

Neste documento também são introduzidas informações práticas para cada montagem, 

como a quantidade de equipamentos e a voltagem total a ser agregada a cada linha elétrica. O 

memorial descritivo baseia- se o no “mapa de iluminação” (fig.18, 21 e 27) devidamente 

enumerado com as respectivas linhas e canais nos quais esses equipamentos vêm a ser plugados. 

O “roteiro de iluminação” (fig. 20, 24 e 28) é o documento norteador da operação de iluminação 

executada pelo operador de luz. Esse documento é composto por deixas para mudança de 

movimentos de luz, e nele constam informações precisas a cada operação, tais como a 

velocidade de entrada e saída dos movimentos, entre outros detalhes determinados por cada 

iluminador. A confecção destes documentos é similar por cada iluminador, entretanto, cada um 

acrescenta detalhes específicos a seu próprio método de trabalho. Tais documentos são 
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essenciais ao desenvolvimento do trabalho dos iluminadores e técnicos de luz, pois eles 

direcionam a montagem de iluminação, otimizando o trabalho, independente da forma como 

são confeccionados. 
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JORGINHO DE CARVALHO 
ILUMINADOR  
 
 
	  

	  

Figura 14- Capa do catálogo da exposição de 
50 anos de carreira de Jorginho de Carvalho. 

Fonte: Arquivo pessoal 
	  

Figura 15 - Catálogo de 50 anos do teatro 
O Tablado. 

Fonte: Arquivo pessoal 
	  

Figura 17- Capa do programa de Pluft, 
o fantasminha (montagem de 2013). 

Fonte: Arquivo pessoal 
	  

Figura 16- Ficha técnica do programa de Pluft, o 
fantasminha (montagem de 2013). 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 18- Mapa de iluminação de Pluft, o 
fantasminha. Montagem (2013) em O Tablado. 

Iluminação - Jorginho de Carvalho	  

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 19- Memorial descritivo de equipamentos de 
iluminação de Pluft, o fantasminha. Montagem 
(2013) em O Tablado. Iluminação - Jorginho de 

Carvalho	  

Fonte: Arquivo pessoal	  

	  

Fonte 

Figura 20- Roteiro de operação de iluminação de Pluft, o 
fantasminha. Montagem (2013) em O Tablado.  Iluminação - 

Jorginho de Carvalho	  

Fonte: Arquivo pessoal 
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AURÉLIO	  DE	  SIMONI	  
ILUMINADOR	  

 
 
 
 
 

	  
	  	  

Figura 21- Mapa de iluminação de Ubu Rei. Teatro Oi Casa 
Grande. Dir. Daniel Herz, 2016. Iluminação - Aurélio de Simoni 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 22- Mapa de iluminação de Ubu Rei. Teatro Oi Casa Grande. Dir. Daniel 
Herz, 2016. Iluminação - Aurélio de Simoni 

Fonte:  https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,por-motivos-de-
saude-marco-nanini-cancela-sessao-de-ubu-rei,70001843178 
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Figura 23 - Memorial descritivo de equipamentos de Ubu Rei. Teatro 
Oi Casa Grande. Dir. Daniel Herz, 2016. Iluminação – Aurélio de 

Simoni 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 24- Roteiro de operação de iluminação de Ubu Rei. Teatro Oi Casa 
Grande. Dir. Daniel Herz, 2016. Iluminação – Aurélio de Simoni 

Fonte: Arquivo pessoal 
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RENATO	  MACHADO	  
ILUMINADOR	  
 
 
 
 
 
	  

Figura 25 – Livro A Luz Montagem. Autor - Renato 
Machado 

Fonte:	  https://www.ciadoslivros.com.br/volta-‐‑
as-‐‑aulas/luz-‐‑montagem-‐‑a-‐‑727208-‐‑p593860	  

Figura 26– Capa do programa de Beija-me como nos 
livros. Teatro Gláucio Gil. 2016- dir. Ivan Sugahara 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 27- Mapa de iluminação de Agosto.  Teatro Ipanema 

 Dir. André Paes Leme, 2017. Iluminação – Renato Machado 

Fonte: Arquivo Renato Machado 

	  

Figura 28 - Roteiro de operação de iluminação de Agosto.  Teatro Ipanema 

 Dir. André Paes Leme, 2017. Iluminação – Renato Machado 

Fonte: Arquivo Renato Machado 
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Figura 29 - Memorial Descritivo de equipamentos de iluminação de Agosto.  
Teatro Ipanema 

Dir. André Paes Leme, 2017. Iluminação – Renato Machado 

Fonte: Arquivo pessoal 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento dessa pesquisa permitiu a identificação de alguns problemas que 

consideramos de certa relevância para a reflexão sobre a formação do iluminador no Rio de 

Janeiro. A partir de uma breve revisão dos tópicos essenciais do presente trabalho, iremos agora 

apresentar algumas dessas questões. 

No primeiro capítulo, relativo à história da iluminação cênica na cidade do Rio de 

Janeiro, observamos a existência de profissionais da iluminação desde a década de 1940, 

evidenciando que a construção do moderno teatro brasileiro é indissociável da arte da 

iluminação cênica e, por conseguinte, da figura do iluminador como artista e técnico teatral. 

Embora, tais profissionais – eletricistas de cena, operadores de luz, iluminadores – estejam 

atuando no mercado desde os primórdios do teatro moderno brasileiro, o nome de Jorginho de 

Carvalho é visto por muitos profissionais da luz, como o próprio Aurélio de Simoni, e pela 

crítica teatral, como detentor de um pioneirismo neste campo. Uma das questões intrigantes 

desse trabalho era justamente a de justificar em que sentido o trabalho de Jorginho de Carvalho 

merecia este atributo. Neste sentido, concluímos que o fato de Jorginho de Carvalho ter 

contribuído de modo sistemático e contínuo para a formação de novos quadros profissionais, 

atuando inclusive na legalização da profissão de iluminador, apresenta-se, de fato, como algo 

inovador, que o diferencia dos demais profissionais de sua época.  Se, por um lado, essa 

“escola” de Jorginho de Carvalho era reconhecida pelos profissionais do teatro, visto que a 

própria autora deste texto recebeu uma iniciação profissional por intermédio de Jorginho de 

Carvalho, mas que, dois dos principais iluminadores da cena carioca, Aurélio de Simoni e 

Renato Machado haviam passado por um processo semelhante, de tal modo que havia uma 

cadeia – ou melhor, uma gambiarra – ligando três gerações de iluminadores. No entanto, por 

outro lado, o que se colocava como problema era justamente o confronto entre essa “escola” – 

que denominamos aqui de ensino não formal – e a possibilidade de uma formação profissional 

mais pautada nos moldes acadêmicos.  

Este tópico consistiu o tema central desta dissertação: tratava-se aqui de se pensar nos 

caminhos para a formação do iluminador. Neste processo, nos deparamos com um quadro 

complexo, não somente por não existirem cursos especializados em iluminação (em nível 

superior, como ocorre em outros países), mas também pelo fato da oferta de que, embora 

presente nos programas de cursos superiores de Artes Cênicas, em escolas de teatro de todo o 

Brasil, a disciplina de Iluminação Cênica parece-nos ter limitações que se referem, não somente 

à carga horária (a qual se estende no máximo a 60 horas), mas, sobretudo, pelas condições 
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precárias das salas de espetáculos das escolas de teatro, até mesmo nos grandes centros, como 

Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A falta de equipamentos, por exemplo, é um dos 

fatores que cria um abismo entre a formação acadêmica e a formação não formal, onde o 

aspirante a iluminador – em contato com o iluminador profissional – tem contato com uma 

diversidade de salas de espetáculo, por vezes, com equipamentos muito sofisticados e de grande 

qualidade. Junta-se a isso a diferença entre o tempo de experiência junto ao iluminador – num 

convívio diário, intenso – em contraste com a relação presente na sala de aula. Em contrapartida, 

nem sempre a “escola” não formal fornece ao aspirante à profissão, as informações e práticas 

que a experiência acadêmica fornece, como a abordagem conceitual, histórica e estética mais 

sistematizada. Mas, junto a isso, um problema mais profundo aparecia, a saber, como o 

iluminador desenvolve a sua criatividade. Para desenvolvermos esses temas – modelos de 

formação e criatividade -, optamos aqui por adotar uma metodologia que tivesse como base as 

entrevistas e utilizamo-nos de uma terminologia que abarcava uma relação tradicional presente 

nas diversas formações artísticas, a saber, a relação entre mestre e aprendiz. 

Desta forma, de um lado, buscamos coletar informações com base na entrevista feita 

aos iluminadores, a fim de levantar dados sobre a formação pessoal de cada iluminador, 

métodos de trabalho, relatos sobre espetáculos, processo criativo, dificuldades técnicas, relação 

com os demais profissionais da área, entre outros. De outro lado, e de forma complementar, 

buscamos coletar dados com alguns assistentes de iluminação que atuaram junto a Jorginho de 

Carvalho, Aurélio de Simoni e Renato Machado, a fim de observar a ótica do aprendiz.  A 

relação entre mestre e aprendiz, permitiu-nos analisar o processo de formação de cada um e, 

sobretudo, discutir uma questão presente na referência que fazemos aqui a Friedrich Nietzsche, 

isto é, buscávamos saber como um aprendiz se torna mestre, como o aprendiz de iluminador se 

torna um iluminador profissional: suas dificuldades, estímulos, conhecimentos, aptidões, 

métodos, referências artísticas, entre outros. Nesse processo, a ideia de “gambiarra”, como uma 

metáfora da relação entre os mestres e aprendizes, mas também como um processo criativo 

mostrou-se como um elemento chave para se entender as relações entre formação e a 

criatividade. 

A gambiarra, compreendida aqui como uma solução criativa para um problema da cena, 

seja do ponto de vista técnico, seja do artístico, apareceu-nos como um procedimento criativo 

fundamental. Assim, seja por intermédio de relatos de soluções criativas dadas a um 

determinado problema de cena pelos iluminadores que são objeto desse trabalho, seja por 

intermédio de experiências pessoais, busquei mostrar como a “gambiarra” aparece como um 
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procedimento constante presente na vida teatral. Sabemos que, muitos iluminadores, desde 

Ziembinski, inventam soluções criativas para um problema cênico, de modo a suprir 

deficiências de várias ordens, como, por exemplo, a ausência de equipamentos apropriados. Se 

a carência de tecnologias ou o atraso na chegada de novas tecnologias vem marcando a história 

do teatro brasileiro, parece-nos que a gambiarra é uma forma de criar meios de superação dessas 

deficiências. Por outro lado, em muitas das pesquisas cênicas atuais, feitas em espaços não 

convencionais para a apresentação de espetáculos, a gambiarra se apresenta como método de 

trabalho, pois é a prática de pesquisa criativa aplicada tendo em vista a criação de uma 

determinada configuração plástica/visual que atenda às necessidades do espetáculo. Dessa 

forma, a gambiarra deixa de ser um elemento casual, para ser uma metodologia, um 

procedimento de experimentação, fundamental para o iluminador. 

Juntando os dois polos da questão, a formação e a criatividade, pensamos, portanto, que 

seria de grande valia se as escolas e universidades pudessem contar cada vez mais com 

laboratórios de experimentação cênica, onde os alunos – os aspirantes a iluminadores – 

pudessem ter contato direto com o fazer teatral e, simultaneamente, ter a formação técnica 

necessária para lidar com equipamentos diversos. No campo da iluminação, é fundamental que 

haja a integração entre a teoria, a técnica e a prática, somente esta integração pode constituir 

profissionais capacitados, de modo integral. Do contrário, as limitações se evidenciam, tanto 

no procedimento não formal – onde, muitas vezes, o mestre não dispõe de ferramentas 

conceituais e teóricas, e tampouco dispõe de tempo e disponibilidade para partilhar seus 

métodos numa visão mais pedagógica - , quanto nos quadros acadêmicos, onde muitas vezes, 

por fatores estruturais ou não, o estudo se limita à teoria, esquecendo-se da prática como 

dimensão fundamental para o exercício da criatividade e da formação. 
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9. ANEXOS 

a.  Entrevista com os iluminadores: 

a.  1 Jorginho de Carvalho – a maestria 

 

Figura 14- Jorginho de Carvalho 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 
 
Jorge Carvalho Moreira (Rio de Janeiro, 1946), iluminador e diretor de teatro, foi 

responsável pela formação de outros profissionais da área.  

 

O que é a iluminação cênica para você?  

A iluminação está para o espetáculo na mesma proporção que a indumentária está para 

a cenografia. Ela deve valorizar a estética cênica, sublinhando o fator psicológico do texto, 

podendo também dinamizar ações de representação do elenco ou criar variações na 

configuração cenográfica. Isso dentre diversas outras possibilidades agregadoras ao “Fazer 

Teatral”. 
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Sobre como chegou à Iluminação Cênica.  

Eu não escolhi isso, escolhi ser ator. Morava perto do Tablado e jogava futebol ali do 

lado. Comecei a fazer aulas no Tablado e a Maria Clara (Machado) me deu uma bolsa para 

estudar lá e parar de jogar futebol e perturbar as aulas e ensaios. Eu fiquei trabalhando lá, 

fazendo bilheteria em troca da bolsa. Durante essa chance que ela me deu, descobri que era um 

péssimo ator, mas eu adorava o Tablado e continuei lá, foi quando comecei a observar que com 

a luz, eu podia estar dentro do palco sem precisar atuar. Eu operava luz e aquilo me transferia 

para o palco. Eu me sentia parte da peça.  Então comecei a me empolgar e resolvi aprender a 

fazer luz. Ao ser questionado quanto à sua possível formação autodidata, considerando o 

pioneirismo profissional, Jorginho prontamente responde que, “ao conviver com sábios, você 

deve aprender com eles”. No caso, Maria Clara Machado e Sérgio Britto66 teriam sido seus 

mestres na formação teatral, enquanto que a sensibilidade, o talento e a técnica teriam sido 

adquiridos com prática e dedicação. A respeito de sua convivência com seus mestres e a 

importância dos mesmos em sua formação, inicialmente sobre Maria Clara Machado, afirma:  

Na época em que eu comecei, por volta de 1966, eu fazia luz de forma sensitiva e 

autodidata, porém tinha sempre uma pincelada das informações da Maria Clara, que sempre 

soube exatamente o que queria para suas peças. Eu executava tudo de acordo com a vontade 

dela, e com o tempo fui criando o meu próprio senso estético e passei a ter maior liberdade de 

criação. Em 1966 eu criei a minha primeira luz, foi para a peça “Andrócles e o Leão”, dirigida 

por Roberto de Cleto lá no Tablado. Esse foi basicamente o meu aprendizado no teatro infantil. 

A minha formação é em teatro infantil, graças a Maria Clara que, sem dúvida, foi uma grande 

mestra para mim. 

 

Como foi o seu convívio com o Sergio Britto?  

 Com o Sérgio eu tive oportunidade de conhecer outros mundos como o teatro do 

absurdo, comédias, tragédias... Tudo que se possa imaginar eu desenhei com ele, inclusive 

óperas. Ele não entendia de luz, mas entendia de todos os fatores psicológicos e climáticos do 

que ele estava dirigindo, porém eu era muito mais jovem e ousado, então apresentei muitas 

coisas a ele também. Foi uma escola muito forte e muito dirigida, um verdadeiro privilégio 

poder participar disso tudo. A experiência ao lado desses sábios foi para mim a melhor escola.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66Sérgio Pedro Corrêa Britto (Rio de Janeiro, RJ, 1923 – Rio de Janeiro, RJ, 2011). Ator, diretor e produtor. 
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Como ocorre a sua relação de mestre com os seus aprendizes? 

 Quando alguém chega para mim e me pede para ensinar o que eu sei, digo que o 

caminho é longo e árduo. Você já estagiou comigo e conhece a dinâmica do meu trabalho, sabe 

também que o convívio entre duas pessoas diferentes pode ser bem difícil e até maçante, mas 

acho que as recompensas valem o esforço. A pessoa tem que estar inteiramente disponível ao 

meu processo, conviver comigo e com o meu trabalho de forma intensa e direta. A 

disponibilidade e vontade de aprender implicam em abrir mão de outras possibilidades. Então, 

como o Sérgio fez comigo, eu também faço com os meus assistentes, eles se remuneram 

normalmente operando a luz das peças nas quais participam da montagem. Dessa forma, além 

de ganhar um dinheirinho ainda tem a oportunidade de vivenciar ativamente o processo. Como 

formador de outros profissionais, eu garanto que a vontade de ensinar está diretamente ligada à 

vontade de aprender do outro. É uma relação de troca e reciprocidade que não acontece da noite 

para o dia, ou em um semestre letivo. 

 

Ainda ocorre essa relação entre mestre e aprendiz no ensino da iluminação cênica?  

Certamente. A proporção de pessoas interessadas em aprender a fazer iluminação cênica 

está crescendo gradativamente e, como eu disse, ainda não temos escolas formadoras de 

profissionais nesse ofício. Portanto, convívio com um iluminador experiente ainda é a melhor 

forma de se aprender. 

 

O que você pensa sobre a relação não formal que até hoje predomina no ensino da 

iluminação cênica?  

 Eu não tenho formação alguma, tentei fazer três faculdades e larguei todas por conta 

do teatro.  Não tinha como aprender a fazer iluminação formalmente porque se hoje em dia 

ainda não temos escola, imagina lá atrás, na época em que eu comecei. Aprendi tudo que eu sei 

por interesse pessoal, dedicação e, principalmente, aprendi errando. O ensino da luz está 

diretamente ligado ao real interesse de quem quer aprender. Muitos dos meus alunos da 

universidade só se inscrevem na minha matéria para acumular pontos curriculares e não porque 

estão realmente interessados em aprender sobre iluminação. Cursos técnicos ensinam o básico 

e normalmente noções técnicas. Eu ministro muitas oficinas pelo Brasil, mas o período é muito 

curto para formar alguém. Como já havia dito, a melhor escola é a do convívio com alguém 

mais experiente. 
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Como acontece o processo de criação de iluminação para um espetáculo?  

Ao conceber a luz para um espetáculo, a prioridade na verdade é assistir aos ensaios. Eu 

começo de fato a criar a luz de uma peça quando assisto a ensaios, pois é nesse momento que 

eu começo a pensar como vou desenhar essa luz, e isso acontece tanto no [teatro] infantil quanto 

no adulto. Conhecer o texto, conhecer a equipe de criação, informar-se sobre as condições 

técnicas do espaço onde a peça será encenada, verificar o equipamento disponível, entre outros 

detalhes, são de igual importância para mim. A criação de luz para mim é como um parto, 

quando crio luz, eu estou gerando algo novo e isso é muito especial. Compreendo o palco como 

uma tela branca que [é] preciso colorir. Durante todo o processo de desenvolvimento de mapa, 

montagem da iluminação, posicionamento de refletores, trocas com a equipe e tudo mais, eu 

vou absorvendo o sentimento que eu quero para aquele desenho de iluminação  e na hora da 

gravação de luz, eu pinto, eu crio. 

 

Ainda sobre processos de criação. Existe diferença entre a criação de luz para o espetáculo 

infantil e o espetáculo adulto?   

Em termos de criação, há uma diferença sim, pois quando você assiste o ensaio de uma 

peça infantil, o lúdico já surge naturalmente, e isso exige o uso de bastante cor; as cores são 

importantíssimas para crianças que estão começando a processar informações visuais. Quem já 

deu aula para crianças sabe que a utilização da cor é muito importante para a formação dela, 

para o conhecimento. Então, eu procuro dar muita importância às cores no teatro infantil. A 

gente sabe que se o adulto andar à noite e as luzes estiverem apagadas, provavelmente o céu 

seria preto, mas para a criança não, a gente entende que o céu é claro, um azul clarinho de dia, 

mas a noite é azul também, azul com estrelas e tal. Se eu fizer uma peça infantil que tenha 

características mais modernas, a liberdade de informação e criação é mais solta, pois eu trabalho 

as cores de forma psicológica. Isso quer dizer que procuro trabalhar as cores para criar 

sensações na criança. Se a peça for mais amarradinha e literal, daí eu trabalho a cor literalmente, 

nesse caso, o verde é a mata, o azul é o céu... e assim por diante. Há de se compreender o texto. 

Normalmente, o texto dá essas informações. Então eu deixo isso tudo fluir numa boa. Vendo o 

espetáculo dessa forma, vou desenhando na minha imaginação a iluminação que devo fazer 

para o espetáculo infantil. É evidente também que, na parte didática, é legal situar os espaços, 

situar o dia e a noite, pois a criança sempre convive com a hora de dormir e a hora de acordar. 

Então é importante na peça infantil trabalhar com dias e noites, esse é um código direto para 

elas. Essa é a diferença básica porque, evidentemente, os autores de teatro infantil também 
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escrevem para adultos com o mesmo sentimento, porém observando esses detalhes.  [No texto] 

adulto você pode escrever entrelinhas e subtextos que não precisam ser ditos, pois o adulto já 

está convivendo com tudo isso; a criança não, para a criança é importante explicar certas coisas. 

Eu fiz muito teatro infantil na minha vida. A minha formação foi no teatro infantil. 

 

Como acontecem os seus métodos de trabalho e o desenvolvimento dos seus projetos?  

Antigamente era mais complicado, eu tinha que fazer storyboard e o processo era mais 

lento e trabalhoso, pois tudo era desenvolvido manualmente. Hoje em dia, com as câmeras de 

filmagem, eu posso assistir o ensaio quantas vezes quiser e isso é muito bom, pois otimiza a 

criação. Eu não gosto de fazer ensaio com a iluminação, é um procedimento muito chato, 

principalmente para o ator que tem que ficar para lá e para cá. Cansativo. Eu normalmente faço 

um ensaio de iluminação para o diretor num ensaio corrido. Ele olha tudo e a gente faz os 

acertos e anotações. Dificilmente eu peço para parar um ensaio porque um ator ficou fora da 

luz. Faço isso depois. Eu crio o desenho de iluminação para a criação do espetáculo do diretor, 

não faço a luz para mim. Ela nasce através de mim. 

 

Como você trabalha as cores e qual a importância estética delas na concepção da 

iluminação cênica?  

Eu uso as cores como informação que é determinada pela própria peça. Como no teatro 

infantil, a peça muitas vezes dá todos os caminhos de que tipo de cor e como você vai tratar as 

cores. Se com aquele sentimento natural e literal com que trata a cor da mata, a cor do céu, a 

cor do sol, ou se vai determinar a cor pelo psicológico que está acontecendo no espetáculo. O 

azul, por exemplo, pode remeter ao lúdico do céu, romantismo, mas também pode remeter à 

paixão, o azul também é paixão. O verde é pouco usado no teatro, pois deturpa as cores dos 

figurinos. Eu adoro usar o verde quando quero subverter a ordem de tudo. O ideal é estudar a 

cor-luz, a cor pigmento, a cor terapêutica para verificar a que cor cada sentimento se remete e 

estabelecer uma compreensão dessas cores. Na criação de iluminação, para mim, quando vem, 

vem determinante. 

 

Quais os princípios que considera na relação com a encenação e as propostas da direção 

de um espetáculo, durante a criação de um projeto de iluminação?  

O teatro é uma arte indiscutivelmente coletiva que quando resulta em um espetáculo, 

este acontece por meio da harmonia entre todas as áreas de criação, sob a égide do diretor. É 

preciso estar sempre em sintonia com as propostas da direção e, eventualmente, até sugerir 
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coisas que, como iluminador, acredito que agregariam ao trabalho. Eu sou diretor também. Já 

criei luz para diversas peças minhas, mas como diretor, descobri que sou um excelente 

iluminador e deixei isso de lado por um tempo. 

 

 

Qual é a atual realidade dos teatros no Rio de Janeiro?  

Bem, você está me fazendo esta pergunta numa época em que nós estamos vivendo a 

maior crise da cultura brasileira. Normalmente, quando o país está mal financeiramente, a parte 

que mais sofre, é a cultura, porque nos países de Terceiro Mundo é sempre assim não é? A 

cultura é sempre mais descartável que o resto. No caso do Brasil, tudo é descartável, pois não 

temos dinheiro para nada. Mas voltando para a cultura, como estamos passando esse momento 

de crise, não há verba para a manutenção dos teatros municipais e nem estaduais. Os teatros 

particulares dispõem de sua própria verba, mas os outros estão sucateados por falta de 

investimento na manutenção de equipamento, de estrutura e também de pessoal. Esta é a 

realidade aqui no Rio atualmente.  
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a.   2 Aurélio de Simoni – o entusiasmo 

 
Figura15 – Aurélio de Simoni 

                Fonte: http://cbtij.org.br/46440-2/  . Acessado em 29/07/2018. 

 

Aos 42 anos de profissão, Aurélio de Simoni (Rio de Janeiro, 1948) é iluminador. Foi 

assistente de Jorginho de Carvalho por um ano e meio, no final da década de 1970 e desde 

então, passou a assinar os próprios trabalhos na iluminação cênica.  

 

O que é a iluminação cênica para você? 

Antes de tudo, a luz atua na peça como forma de narrativa, ela facilita a leitura do 

espetáculo, atua junto. Não se trata de estética apenas, aliás, [é] muito importante saber que 

antes de qualquer efeito estético, a luz tem que fazer sentido. Tem que ter lógica, ela precisa 

aproximar o espectador da narrativa e compor com os outros elementos cênicos. 

 

Como foi o início da carreira e como chegou à iluminação cênica?  

Comecei a fazer teatro efetivamente em janeiro de 1978. Até então aconteceram as 

“casualidades”. Minha primeira mulher fazia teatro e eu eventualmente ia buscá-la nos ensaios. 

Ficava sentado na plateia esperando e assistindo, daí eu comecei a observar a parte técnica. 

Algum tempo depois, eu abandonei a carreira militar e passei a me dedicar ao teatro. Assumi a 

parte técnica do SESC Tijuca e lá fui trabalhando nas montagens que aconteciam no teatro. 
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Como eu era também o operador de luz, eventualmente me arriscava em uma ou outra sugestão 

para as peças que eu operava. 

 

 

Como aconteceu o encontro e sua experiência de aprendizagem prática junto a Jorginho 

de Carvalho?  

 Em 1979 conheci o Jorginho no Teatro SESC Tijuca e tive a oportunidade de trabalhar 

diretamente com ele, que era detentor do conhecimento em iluminação cênica. Jorginho é um 

dos precursores da profissão no Brasil, não sei se autodidata, pois ele teve muitos mestres, além 

de conhecimento prático adquirido com os técnicos dos teatros e os eletricistas cênicos. Na 

época em que ele começou, os diretores eram os responsáveis pela iluminação das peças, então 

ele decidiu assumir o papel de criador de iluminação. Ele foi aprendendo na prática, 

desenvolvendo o trabalho técnico e ganhando [a] confiança dos diretores por seu potencial 

criativo com o uso da luz. Ele foi bandeirante. Sua grande virtude é a generosidade. Nunca 

negou informação a ninguém. Sou um entusiasta do Jorginho, pois ele abriu os caminhos da 

independência da iluminação na cena. Costumo brincar dizendo que ele disse a famosa frase: 

“Sigam-me aqueles que querem trabalhar com iluminação.” O Jorginho nos ensinava a 

raciocinar tecnicamente a luz. O processo de criação dele é uma coisa incrível. 

 

 

Como você se sente a respeito de sua posição enquanto mestre e formador de diversos 

técnicos e iluminadores cariocas?   

Quando dizem que eu ensinei outras pessoas a fazerem iluminação, eu digo que não. Eu 

mostrei o caminho, pois aprendi com o Jorginho algo maior, fazer teatro. A iluminação é uma 

das engrenagens que compõem o fazer teatral. Para trabalhar com criação de iluminação, você 

precisa ter sensibilidade, criatividade e técnica. Dentro desse raciocínio, eu posso ensinar a 

técnica. Não tenho como ensinar sensibilidade e nem criatividade. Friso que o responsável pela 

iluminação é apenas um dos contribuintes para a criação de um espetáculo teatral. Tive muitos 

pupilos, pessoas interessadas em trabalhar ou aprender comigo. Alguns se sobressaíram 

profissionalmente, outros não. Assim como eu fui aprendiz do Jorginho. Não somos todos que 

podemos criar como ele, pois talento, não é todo mundo que tem, e ele é muito talentoso. 

Entretanto, cabe aos aprendizes dele tentar entender o processo de criação. Digo para os garotos 

que trabalham comigo: “Não sejam meros repetidores”, entendam o processo de criação, o 

porquê de posicionar cada refletor, pois quando você sabe para que aquele refletor serve e 
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porque ele está ali, o processo estético e lógico torna-se mais efetivo. Na escola de teatro você 

não sai diplomado em iluminação e [a] possibilidade de aprender está diretamente ligada à sua 

vontade de saber. Eu posso ensinar a qualquer um que se interesse em emendar fio e acender 

lâmpada, mas a trajetória de cada um é obra do seu próprio empenho, estudo, aprofundamento, 

pesquisa, sensibilidade teórica e empenho. Assim como o Jorginho passou pra mim, eu passo 

para as pessoas que vêm trabalhar comigo tudo o que eu sei sobre o teatro. A gente precisa 

exercitar a nossa sensibilidade, quem gosta de teatro e principalmente de iluminação, 

naturalmente se aprofunda na pesquisa. 

 

O que você pensa sobre a aprendizagem não formal predominante na profissão no Rio de 

Janeiro?  

Já que não temos as escolas, temos os profissionais. Somos uma gambiarra. Uma 

sequência de pessoas, assim como uma sequência de lâmpadas que vão energizando as outras, 

pela ligação em sequência. Eu ensino tudo o que eu sei sem medo de criar cobra pra me morder, 

porque quanto melhor for o nível das pessoas que estão no mercado, melhor a profissão é 

compreendida e difundida. Nesse país nós ainda não temos uma escola de formação que emita 

um diploma de iluminador, por isso é de suma importância que a técnica seja passada adiante 

de um para o outro, de geração em geração. Eu brigo por nomenclatura. Acho que quanto maior 

for o seu conhecimento técnico, mais asas você dá à sua criatividade. É muito importante 

compreender e conhecer tudo com o que você lida profissionalmente, até para que você conheça 

o potencial de cada equipamento, compreendendo como ele pode agregar à sua criação. O 

primeiro passo para se afastar da informalidade ou mesmo do amadorismo é o conhecimento, e 

o nosso conhecimento nós adquirimos uns com os outros, aprendendo e ensinando. 

 

E se houvesse a possibilidade de formalização da técnica por meio acadêmico?   

Acho que uma escola de iluminação agregaria muito à arte de iluminar no Rio de 

Janeiro. Isso é um somatório de coisas, se você tem a prática sem a teoria a sua prática vai ficar 

perdida, pois a teoria é o que dá sentido à prática.  Às vezes a gente consegue um efeito e se 

surpreende, sem saber que esse efeito foi criado e já existe há 30 anos. A possibilidade de 

embasar a sua teoria ou ter a sua prática alimentada pela teoria aumentaria a possibilidade de 

entendimento absurdamente. 
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Como deve ocorrer a relação entre o mestre e o aprendiz, em sua opinião? 

Eu não gosto de ter comigo pessoas que apenas cumpram as minhas ordens.  Eu quero 

que quem trabalhe comigo entenda perfeitamente cada passo do meu processo, pois, lá adiante, 

eles estarão ensinando o que aprenderam comigo para outras pessoas. Isto eu aprendi com o 

Jorginho e levo adiante para os meus aprendizes. Eu não sou professor de ninguém, eu mostro 

o caminho. As pessoas que se interessam em aprender iluminação comigo têm que participar 

do meu processo de criação, por isso eu faço questão de que participem das montagens 

ativamente, operem os trabalhos, se interessem pelos termos e me perguntem. Eu gosto de falar, 

gosto de ensinar. Durante a prática dentro do teatro, eu vou ensinando a teoria. Dessa forma, 

vamos criando laços de convivência e essas pessoas que hoje são aprendizes, futuramente serão 

parceiros de trabalho, com quem eu posso contar se por acaso precisar. 

 

Dos aprendizes que aprenderam com você, quantos se tornaram iluminadores 

efetivamente? 

Olha, Maneco 67  era contrarregra de uma peça cuja luz era minha e do Nenen 68 , 

Paulinho69 era técnico no INACEN e o Renato namorou uma cenógrafa que o trouxe até mim 

dizendo que ele queria aprender a fazer luz. Todos trabalharam comigo, entre tantos outros. Eu 

digo trabalharam, pois, como já falei, ninguém ensina a ninguém, eu mostrei o caminho e eles 

aproveitaram as possibilidades da melhor maneira possível, com talento e competência pessoal. 

Alguns se sobressaem, outros nem tanto, isso vai de acordo com a ambição e dedicação de cada 

um. Minha filha Ana Luzia é mais nova, foi minha pupila mais recentemente, mas já está no 

mercado assinando sua própria luz com alguma frequência. 

 

 

 

Processo de criação e heranças estéticas.  

As minhas experiências não foram equiparadas, porém pensadas nas experiências do 

Jorginho enquanto mestre. Quando trabalhava com ele, eu ia assistir ao espetáculo mais de uma 

vez se fosse preciso, pois era ali que observava e compreendia o porquê de cada geral, de cada 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67Maneco Quinderé, iluminador piauiense radicado no Rio de Janeiro. Foi discípulo de Aurélio de Simoni e Luiz 
Paulo Nenen. 
68Luiz Paulo Peixoto (Nenen), iluminador carioca. Foi discípulo de Jorginho e parceiro de Aurélio por quatro anos. 
69Paulo Cesar Medeiros, iluminador carioca formado por Aurélio de Simoni. 
 



96	  
	  

cor, de cada escolha de refletor, era ali que eu ia tirando as minhas conclusões. Uma mesma 

geral branca é diferente em dois espetáculos diferentes, ela não é igual, ela é semelhante em 

cada contexto. Isso eu aprendi com o Jorginho, a contribuição da luz e dos recursos de luz ao 

espetáculo. Agora, a que horas usar essa ou aquela geral azul ou branca? Isso, ninguém ensina 

a ninguém. A que horas você vai usar o contraluz, a que horas você vai usar a ribalta de 

proscênio? Isso eu determino de acordo com a minha própria concepção estética. O iluminador 

precisa exercitar o olhar. Tudo pode ser fonte de inspiração para a construção de um desenho 

de luz. As artes plásticas, a natureza, o dia a dia fornecem muitos possíveis elementos que 

contribuem na construção da sua estética de trabalho e de criação.  

Antigamente, antes da chegada dos refletores, existiam ribaltas em todos os pontos da caixa 

cênica. Hoje em dia, a ribalta de proscênio foi a única que restou. Bonito é um conceito de quem 

vê e não de quem cria. Você não pode criar uma luz para ser bonita. Ela tem que comunicar, 

tem que fazer sentido. A luz só acontece onde se reflete. Eu me divirto no processo. Eu acho 

que o teatro [oferece] essa possibilidade de você experimentar a sua criação. E de você 

alimentar o poder transformador que o teatro tem que ter. O conhecimento vem por 

consequência, quando a gente compreende o processo da pessoa que está nos ensinando, você 

já está exercitando o seu próprio processo criativo, mesmo sem saber. Independente do tempo 

de experiência, você sempre está em processo, pois os desafios estão a cada novo trabalho, no 

espaço, nas pessoas, no tempo... Há 40 anos eu estou em processo.  

 

O que você pensa sobre os avanços tecnológicos? Como você lida com eles?  

Sobre a tecnologia, eu acho essencial que a gente compreenda para o que serve e de que 

forma a tecnologia pode acrescentar positivamente ao seu trabalho. Nunca esquecendo que a 

funcionalidade vem primeiro que a beleza. [Você] não pode permitir encantar-se pelas 

possibilidades estéticas desses equipamentos e esquecer o fundamental da criação de luz, que é 

a funcionalidade deles. Quando ensina, você aprende; aprende, pois as novas gerações vêm 

dotadas de uma facilidade prévia para as tecnologias que eu, na idade que estou, já tenho mais 

dificuldade. Eu aprendo com eles. A cultura visual mudou. Hoje, as pessoas não enxergam 

como enxergavam antes. Estamos acostumando o público com mais luz, mais cor, mais brilho. 

Os refletores usados antes não são mais suficientes para satisfazer visualmente o grande 

público.  
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             a.3 Renato Machado – a intuição 

 

 
       Figura 16- Renato Machado 

Fonte: http://vestindoacena.com/curso-de-artes-cenicas-da-ufrj-realiza-ocupacao-eba/ 
                       Acessado em 26/07/2018. 

Renato Bandeira de Gouvêa Machado (Rio de Janeiro, 1967) teve sua formação prática 

enquanto um dos principais assistentes de Aurélio De Simoni. E Mestre em Iluminação pela 

UNIRIO, leciona na UFRJ e na PUC e segue fazendo doutorado na área.  

 

O que é a iluminação cênica para você?  

Iluminação para mim é fundamentalmente a minha atividade profissional. É o meu 

trabalho. Por sorte, eu trabalho em algo que adoro fazer. Adoro o teatro. Mais que isso, adoro 

fazer teatro. A iluminação chegou a minha vida pelo Aurélio e acho que se ele tivesse se 

dedicado a outra coisa que não iluminação, eu seria profissional de outra coisa. A pessoa e a 

persona dele foram muito importantes na minha aproximação do teatro e no desenvolvimento 

da relação que eu tenho com a nossa arte! Bem, é isso. É meu trabalho que eu amo fazer! 

 

Como você chegou à iluminação cênica e como foi o encontro com seu mestre Aurélio de 

Simoni? 

Enquanto estudante do curso de cinema na UFF, eu trabalhei na filmagem de um curta 

para a faculdade que se passava numa ilha. A equipe toda ficou na tal ilha por algum tempo. 
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Lá, eu conheci uma cenógrafa com a qual comecei a me relacionar. Até que eles tiveram um 

atrito e acabaram se dividindo em duas peças diferentes. Como a companhia dela tinha ficado 

sem iluminador, pois o mesmo havia escolhido a outra peça, ela me perguntou se eu gostaria de 

fazer a luz. Respondi que não tinha a menor ideia de como fazer isso, nunca tinha feito na vida, 

e na época ela estava fazendo o figurino de uma peça que estava para estrear no CCBB, no ano 

de inauguração. Quem fazia a iluminação da tal peça era o Aurélio. Ela nos apresentou e eu 

trabalhei com ele durante o dia todo. Quando acabou o trabalho, ele me pediu pra voltar no dia 

seguinte. Voltei e fiquei até o final, daí ele me chamou para fazer outro trabalho. Acabei 

trabalhando com ele por quatro anos. Eu não sabia absolutamente nada. Depois de dois anos, 

me tornei o seu principal assistente. Daí, passei a ser chamado para fazer trabalhos pessoais 

como iluminador, graças a ele inclusive, pois quando ele não podia fazer um trabalho, me 

indicava. A demanda ficou grande e eu não conseguia mais trabalhar com o Aurélio. Passei a 

trabalhar sozinho e não houve atrito, pelo contrário, somos muito amigos até hoje, nos ajudando 

sempre que necessário. É natural, é assim que acontece na nossa profissão.  

 

Durante sua trajetória enquanto mestre de muitas pessoas, algum de seus aprendizes veio 

a se tornar iluminador? 

Eu tive um assistente excelente que começou a se interessar por iluminação para shows 

e robóticos. Depois de algum tempo, ele não dava mais conta de trabalhar comigo. 

Naturalmente, virou meu colega, tal como aconteceu na minha relação com o Aurélio. É assim 

que funciona na nossa profissão, nós formamos pessoas que em algum momento certamente se 

tornarão nossos colegas. O Binho, por exemplo, (o aprendiz mencionado), domina muito bem 

as tecnologias, sempre que eu tenho dúvidas ou preciso dele para programar algo que não 

domino, ele me ajuda. O tempo de ensino, tanto quanto de aprendizagem do conhecimento varia 

muito de pessoa para pessoa. O Aurélio explica cada passo do que ele faz e é extremamente 

didático. A formação no processo de ensino dele é oral e prática. Ele coloca o aprendiz para 

trabalhar e explica tudo que está sendo feito. Isso dinamiza um bocado o processo de 

aprendizagem. Diferente dele, eu não tenho o hábito de ficar explicando nada e quem vem 

aprender comigo, na prática, precisa ser bom observador, mas também eficiente no fazer. 

 

Ao questionamento quanto à sua opinião sobre a formalização no processo de 

aprendizagem dos profissionais iluminadores, ele prontamente responde.  
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Acho que deve haver sim uma faculdade de Iluminação. É importante que haja uma 

padronização sim. Toda a minha história com a universidade passa pelo desejo de um 

reconhecimento por parte da academia, de quem pensa o teatro, da minha profissão. O que não 

existe. Eu acho que tem que existir. O máximo que você pode ensinar é o conhecimento técnico. 

É necessário que se formalize e que se ensine o conhecimento técnico. A gente sofre no mercado 

de trabalho porque não existe uma formalização no ensino. Houve, por exemplo, uma 

banalização, por conta da digitalização, no mercado, onde todo mundo acha que qualquer um 

pode operar a luz de uma peça, como se o ato de operar luz fosse algo muito simples. Sentar 

atrás de uma mesa digital, ouvir uma deixa e apertar um botão pode parecer uma função fácil, 

mas não é. A função do operador não se resume a isto. Ele é responsável pela manutenção da 

luz do trabalho, se houver um curto-circuito, ele tem que resolver; se explodir uma lâmpada, 

ele tem que saber resolver... A falta de formalização e as facilidades trazidas pela digitalização 

dos equipamentos faz tudo parecer muito simples. O cara leigo não vai saber como agir se 

houver um problema desse tipo. Se houvesse uma formalização [do ensino], as pessoas 

passariam por todas as etapas e, mesmo que teoricamente, entrariam no mercado melhor 

preparadas. A gente lida com algo de risco. Nós lidamos com eletricidade, que é um troço super 

traiçoeiro; lidamos com peso, eventualmente são colocados 400 kg de equipamento em uma 

vara de luz e levantar... Tudo isso deve ser considerado sim. Acho que a formação técnica é 

necessária. 

 

Como você ensina o seu processo de criação?  

Você não vai poder nunca conseguir padronizar formas de criação, pois essas formas 

passam pela relação [que] cada ser humano tem com o mundo. Eu jamais vou fazer uma luz 

igual ao Jorginho, por exemplo. Jamais vou fazer a luz igual a alguém que tenha um ponto de 

vista estético diferente do meu. Até porque com as mudanças sociais, tecnológicas e estéticas 

que acontecem a cada geração, as referências mudam. As estéticas se diferenciam, inclusive no 

processo de criação de cada um. Quando dou aula, eu exponho uma metodologia de trabalho 

que venha a facilitar o processo de criação. Eu ensino o meu método de trabalho, que não é uma 

regra, tem gente que faz de outro jeito. Por exemplo, a última coisa que eu faço é o desenho do 

mapa de luz. Eu só sento para desenhar quando já souber exatamente o que eu vou fazer, mas 

tem gente que já começa desenhando. 

 

Suas escolhas estéticas no geral são herdadas do seu mestre, ou particulares? 
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Inevitavelmente você vai herdar algo de quem te ensinou a fazer iluminação sim. Mas 

não vale rotular ninguém. A criatividade, a sensibilidade é de cada um. Existem preferências 

estéticas. Algumas pessoas têm estética mais parecida, por isso as escolhas podem ser 

semelhantes. Algumas pessoas prezam pela beleza. Outros pela performance.  

 

 

Você tem uma metodologia de trabalho particular? 

A minha metodologia é a seguinte: Eu gosto de assistir o primeiro ensaio antes de 

qualquer contato com o diretor. Isso porque eu tenho uma tendência a querer preservar o olhar 

que eu desenvolvo sobre aquele objeto, e se eu converso com ele antes, o olhar dele acaba 

perpassando o meu e acaba alterando o meu de alguma maneira. Isso é o que eu prefiro, mas 

nem sempre é possível. Seguido disso, eu começo a ver outros ensaios e [a] me reunir com a 

equipe de criação (diretor, cenógrafo, figurinista etc.). Até que quando chego a alguma ideia, 

no próximo ensaio que assistir, eu já vou anotando tudo, dando nome aos efeitos que quero 

criar. Daí, tendo a primar por ser completamente livre e escrevo qualquer ideia que eu venha a 

ter, por mais louca que seja, pois se vou conseguir executar ou não é outra história. Depois disso 

passo tudo para uma planilha do Excel (memorial descritivo) onde eu defino cada efeito e as 

possibilidades de consegui-lo. Na planilha, escrevo o nome dos efeitos e do que eu vou precisar 

para executá-los. Essa mesma planilha continua aberta enquanto existe a discussão com a 

direção e a equipe de criação, pois eu preciso convencê-los de que aquelas ideias podem ser 

executadas e são boas para o espetáculo. A partir dela, eu consigo quantificar os equipamentos 

e afins, e isso é fundamental para a produção do espetáculo. Quando fecho a planilha, daí eu 

começo a desenhar. Meu processo fundamentalmente é esse. Ele parte de uma ideia que eu 

tenha na cabeça, para uma escrita onde tenho total liberdade de criação e, finalmente, para uma 

planilha que amarra tudo. Porém, os avanços tecnológicos acabam por otimizar o processo, que 

é passível de mudanças. 

 

O avanço tecnológico compromete o seu processo de criação de alguma forma?  

O avanço tecnológico acontece numa rapidez absurda. Eu sou da geração das mesas 

analógica, nem existia DMX, que hoje já está ficando obsoleto. Naquela época, não existiam 

mesas digitais. Faço teatro há 25 anos. Hoje em dia, em shows, por exemplo, acho que cada vez 

mais a luz vai ser capaz de mais coisas com menos esforço; ninguém precisa montar mais nada. 

São equipamentos robóticos e programáveis, e tudo fica obsoleto muito rapidamente. A 

tecnologia está evoluindo de maneira absurda. Eu já programo em um simulador, na minha 
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casa. A pré- programação eu faço no meu computador. Depois é só corrigir. A gente grava o 

ensaio em vídeo e resolve em casa. Deixas para fazer roteiros e tudo mais vem depois. O 

conhecimento tecnológico é relativo. Você precisa saber o que aquele equipamento é capaz de 

fazer. Não precisa saber programar. Você precisa de alguém que domine aquela tecnologia para 

você. E programe para você. Porém, tem que ter discernimento quanto à capacidade do 

equipamento. Até para saber as limitações. 

 

Existem diferentes concepções estéticas de luz para teatro, show, dança ou circo? 

Podemos pensar que o teatro está atrelado a uma narrativa, independente de estar 

contando uma história linear ou não, tem o diretor que é o responsável pela narrativa e você 

está a serviço dela. No show isso normalmente não existe. Pode até existir em casos muito 

especiais, quando cada música tem uma história, e você pode criar uma luz relacionada a essa 

história, ou não. No show, em geral, você cria luz prezando pela plasticidade, mais pelo visual, 

relacionada à estética visual, não há narrativa. Na dança, o que importa é criar uma percepção 

sobre a tridimensionalidade dos corpos e objetos, e a relação deles com o espaço. Entretanto, 

dança e teatro têm uma relação cada vez mais tênue. No circo são outras questões, pois tem que 

fazer uma luz que preserve o artista, que muitas vezes está se submetendo a uma ação na qual 

ele está de fato correndo risco. O cara pode se machucar, então você tem uma relação com o 

diretor, mas o mais importante é ter uma boa relação com o artista que está executando o 

número. Ele tem que estar confortável e seguro. Eu fiz a luz de um circo em Londres e em um 

dos números havia uma hora em que o artista era cuspido de um balanço, dava alguns mortais 

e caía. Esse artista chegou pra mim e disse que eu podia fazer o que eu quisesse, entretanto, na 

hora em que ele fosse cuspido, eu precisava acender o máximo de luz que houvesse, pois o cara 

precisava ver onde ele estava caindo. Em outra situação tinha um número de corda bamba e, 

nesse caso, você nunca pode iluminar a pessoa de lado, no sentido em que ela esta andando, 

pois assim você a cega. Se você jogar uma luz de lateral no artista, ele não vê onde está pisando. 

O iluminador pode ser bom em qualquer uma das quatro alternativas. Um bom iluminador pode 

fazer qualquer coisa.  

 

Como são os relacionamentos interpessoais na profissão?  

Para ser iluminador, você tem que também ser bom ao se relacionar com as pessoas. 

Bom no gerenciamento das pessoas que trabalham para você, com quem te contrata, com quem 

você negocia. E [ter] sorte também. Eu tive sorte. Primeiro, por ter tido o Aurélio como mestre. 

Depois, por ter conhecido as pessoas certas na hora certa. A construção da rede certa.  
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O risco de ser inovador e as vantagens da criatividade não formal.  

Quando começa a trabalhar com as pessoas, você já tem a percepção de quem vai de 

fato virar iluminador. Eu já tive assistentes muito bons que não deram certo como iluminadores 

por não ter a coragem de assumir riscos. Faz parte do empirismo da nossa profissão 

experimentar novas possibilidades. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Você só vai saber 

fazendo. E eu acho que se não tiver risco não tem graça. As novidades me encantam. 

 

A respeito da cor e sua estética pessoal.  

A minha relação com as cores se constituiu com o tempo, com o uso delas. Não faço 

nenhuma relação das cores com elementos mundanos como amor, frio, calor... Nada disso. 

Acho sim, que tem cores que são difíceis de usar. O verde, por exemplo, é difícil de usar. A não 

ser que seja uma opção estética minha com o diretor. Eu aprendi sobre quais cores eu gosto de 

usar mais do que outras. Cada iluminador tem as suas. Às vezes a peça tem uma proposta 

sensorial. Ou são usadas como códigos facilitadores do entendimento do expectador. A cor 

afeta a maneira como você vê, então não podemos negar que elas causam uma relação sensorial 

em quem está vendo. Mas isso varia de acordo com a proposta da peça 

 

Você se considera um bom mestre? 

Eu me acho relativamente bom mestre sim. Muita gente que está no mercado trabalhou 

comigo. Não sou muito didático como o Aurélio, mas eu escuto o que a equipe tem a dizer. Sou 

um bom professor sim. Acho que sou um bom professor, mas eu queria ter alunos mais 

interessados. Apesar de na PUC a matéria não ser obrigatória, a maior parte dos alunos são 

pessoas interessadas em atuação. A parte do conhecimento técnico num curso de Iluminação 

Cênica é inevitável, e para o cara que quer ser ator é muito chato. Eu começo a aula do zero. 

Desde a estrutura do átomo. Se o cara quer ser iluminador ele tem que saber disso. Para quem 

quer se ator isso é um saco. Mas a minha aula é interessante. Eu faço vínculo com cinema. O 

cinema é um veículo mais fácil de as pessoas acessarem. Se eu te falo de um filme, você em 

casa pode ver o filme. É mais fácil de ter um contato mais direto, pois o cara pode assistir e 

dialogar. A peça não, ela sai de cartaz e muitas vezes não é registrada. 

 

Em tantos anos de trabalho como iluminador, você deve ter tido muitos aprendizes. 

Quantos se sobressaíram e vieram a se tornar iluminadores também?  
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Binho Schaeffer, Alessandro Boschini (no mercado de música), Paulo Denizot, Leandro 

Barreto e o Maurício Fuzyama (esse já foi indicado ao prêmio Questão de Crítica) são os que 

estão assinando luz mesmo, sendo que o Binho é um nome top no mercado de música. Mas tem 

no mercado trabalhando um monte de excelentes técnicos que saíram da minha equipe: Bruno 

Barreto, Giba de Oliveira, Rodrigo Maciel, Felipe Medeiros, Tamara Torres, Neck Villanova e 

Diego Dienner são algumas pessoas que começaram comigo. 

Relação entre a luz e os demais elementos que compõem a cena.  

A relação entre cenografia e luz é inevitável. Existem cenógrafos e cenógrafos. Algumas 

pessoas são mais dadas à troca e outras menos. A luz é uma ferramenta constituinte da cena, 

como todas as outras, então ela tem relação com tudo que acontece na cena. Inclusive,  a 

sonoplastia  é um elemento de cena. 

 

Sobre o aparecimento de mulheres em uma profissão predominantemente masculina.  

As mulheres devem muito à tecnologia. Até um tempo atrás, devido à estrutura precária 

dos teatros, necessitava-se de uma compleição física que as mulheres normalmente não têm. 

Hoje em dia os refletores estão ficando mais leves, as varas descem, as coisas estão se 

facilitando. Por isso a iluminação vem ficando cada vez mais acessível pra vocês. Eu acho ótimo 

ter colegas mulheres. 
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b. Entrevista com os técnicos aprendizes dos iluminadores 

b.1 Juliana Moreira: Aurélio de Simoni (quinta-feira 30/03/2017) 

 

Formação: 

Há quanto tempo trabalha com iluminação cênica? 

Trabalho com iluminação há dezessete anos. Ano 2000. 

 

Como foi o começo? 

Eu trabalhava na coordenação pedagógica no Galpão da Cidadania. Uma casa em Santa Teresa, 

onde aconteciam diversas atividades artísticas como teatro, dança, biodança... Um dia eles 

resolveram montar uma peça com os alunos de teatro do espaço. Éramos nove assistentes de 

produção, dos nove, oito estavam em cena, menos eu. Precisávamos de um operador de luz, e 

eu acabei topando. A luz era do Aurélio, e a paixão dele pela iluminação acabou me 

contagiando. Dalí pra frente eu comecei a ligar pra ele pedindo pra acompanhar todas as 

montagens que surgissem. 

 

Como foi a sua formação? 

Minha formação foi prática. Nunca fiz curso, nem procurei fazer, pois eu já estava aprendendo 

com um dos maiores iluminadores cariocas. Aurélio é muito generoso com as informações. Ele 

era muito didático e gostava mesmo de ensinar tudo que precisávamos saber sobre a iluminação. 

 

Pessoas que foram importantes na sua formação e por quê? 

Guiga, Peixoto e Orlandinho. Técnicos formados pelo Aurélio que estavam na equipe dele logo 

que eu cheguei e me deram muita força no início. 

 

Como foi o aprendizado prático ao lado de seu mestre? 
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Faz parte da personalidade do Aurélio ensinar. Ele não só é um grande iluminador, mas também 

um grande mestre. Te mostra direitinho como funciona cada tipo de refletor, ferramentas, as 

funções dos diferentes tipos de foco... Não podia ter tido um curso melhor, pois todo o meu 

conhecimento veio a partir da prática ao lado dele. Ele também te provoca na intenção da luz. 

Provocando em você um estímulo à criação. 

 

Quais as principais dificuldades encontradas? 

Machismo. A iluminação, apesar de hoje já estar bem disseminada no meio feminino, até pouco 

tempo atrás era raro encontrar mulheres iluminadores ou técnicas de luz. No começo eu era 

poupada de subir em escadas e executar a parte mais pesada do trabalho, até porque os homens 

estavam lá pra fazer isso. Até hoje, independente da equipe com a qual eu sempre trabalhei, 

cujo problema era um pouco de protecionismo meio machista, nos teatros Brasil afora, os 

técnicos dos teatros me recebem com receio. Depois comecei a notar que eles me poupavam 

inclusive como forma de otimizar a dinâmica da montagem. Entretanto, apesar do machismo 

me inibir de exercer as funções mais técnicas, acabei por me aproximar da criação, da sutileza 

e da parte artística da luz. Pois eu ficava mais próxima do Aurélio e acompanhava o seu 

processo criativo mais intimamente. Talvez houvesse outros obstáculos, porem esse é o 

principal. 

 

Quais as alternativas para uma melhor formação profissional? 

Desacredito em outras alternativas, pois a minha formação é prática. Os melhores técnicos e 

iluminadores que conheço, também aprenderam na prática. A escola prática te traz 

ensinamentos e conhecimentos muito completos e extremamente sutis.  É como se você 

estivesse dentro do processo de criação real do seu mestre. Ele não está simulando uma aula 

pra ensinar a você e a outras meio dúzias de cabeças superficialmente. Ele está te dando a 

oportunidade de participar do ofício dele na íntegra. Verdadeiro privilégio. 

 

Já fez algum curso formal na área? 

Nunca. Cursos formais são difíceis de encontrar, e geralmente quem os leciona são os 

iluminadores com quem nós já trabalhamos na prática. E a prática é mais eficiente que qualquer 

curso. Pelo menos no nosso contexto aqui do Rio de Janeiro. Até porque eu aprendi com um 

dos maiores mestres do ofício. Mesmo que, quem dê o curso seja alguém também discípulo 

dele, claro que o cunho da aula vai ser mais prático do que o didatismo que eu recebi. Ninguém 

aprende conteúdo de anos de experiência profissional em um curso de um mês.  
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Como acontece a sua atualização profissional? 

Também na prática. A cada teatro uma nova tecnologia, um novo desafio. Alguns teatros são 

muito bem equipados com material de ultima geração e faz parte do nosso ofício saber dominá-

los para conseguir montar a luz. O grupo de técnicos e iluminadores é em termos, pequeno no 

Rio e todos se conhecem. Temos grupos no whatssup onde trocamos dicas e esclarecemos 

dúvidas uns com os outros. Obviamente, assim como os iluminadores, determinados técnicos 

têm mais facilidades com as tecnologias que outros, assim a gente se ajuda como dá. E entre 

nós, existe essa busca por acompanhar as novidades da cena. Tudo que pode facilitar é bem 

vindo. Hoje em dia, com a internet, fica fácil de aprender. Muita gente que estuda de fato um 

programa e outro, troca experiências e conhecimentos práticos. 

 

 

Criação: 

 

Você já assina seus próprios trabalhos? 

Já assino sim. 

 

Considera-se um iluminador? 

Não. Pois não foram trabalhos expressivos. Muitas das minhas criações nem se concretizaram 

por falta de verba. Então, eu nem vi a minha própria criação. O meio informal também depende 

de uma rede de pessoas e amigos que te chamem pra fazer algo autoral. E normalmente essas 

redes são construídas com o tempo, indicações ou prêmios recebidos que te tragam alguma 

credibilidade.  

 

Qual é a metodologia de criação com a qual você desenvolve seus projetos? 

Assisto ensaios, e cena por cena eu construo a linguagem da luz na concepção que considero 

mais adequada e estética, sempre em diálogo com o diretor. Cena a cena eu defino o que é 

necessário para cada uma. As adaptações acontecem a partir do olhar da plateia. Ex: o palco 

italiano requer uma quantidade de refletores e tipo de focos diferente do que deve ser usado em 

um palco de arena. Além disso, nem todas as ofertas de equipamentos dos espaços são as 



107	  
	  

mesmas. A necessidade de adaptação requer cortes de equipamentos que não são necessários, 

e reconhecimento dos que são indispensáveis. 

 

 

 

Quais foram os principais aprendizados recebidos do mestre? 

Todos. Quem trabalhou com o Aurélio sabe que todo o respeito que ele tem pela profissão e o 

amor pelo teatro reflete inclusive na forma dele se comportar dentro do teatro. E ele ensina isso 

a quem quer que trabalhe com ele. Quando você está disposto a aprender, você está disposto a 

aprender tudo. Inclusive o comportamento com a equipe e o cuidado com o equipamento, com 

o espaço cênico, o tratamento com os demais elementos cênicos e tudo mais. Prática, didática, 

conhecimento geral. 

 

Quais são suas outras referências? 

Trabalhei bastante com o Renato também, e apesar dele ter sido aprendiz do Aurélio, ele como 

eu, desenvolveu um mecanismo particular de criação tão eficiente e interessante quanto. Isso é 

uma ótima referência para perceber como cada um molda a profissão à sua própria necessidade 

e paixão. Renato é inovador, vanguardista. É o iluminador das causas impossíveis. Já o Aurélio, 

defino como um pintor da luz. A peça sonhos de Einstein da Intrépida Trupe é uma referência 

de beleza de iluminação que eu já me lembro de ter visto do Aurélio. E Veneza também.  

 

Como se utiliza das cores? 

É relativo. Alguns trabalhos não me levavam a pensar em cor alguma, e em outros eu já me 

remeto a quadros, sensações, sentimentos... é relativo mesmo, pois apesar de parecer que a cor 

é primordial à criação de luz, às vezes não. 

 

Sua estética na criação de luz é particular? Ou além da técnica você também repete 

conceitos aprendidos com o mestre? 

Eu tenho a minha sensação particular a respeito de minha sensação com relação à cena que eu 

estou criando. Mas a prática acontece a partir de coisas que já vimos e participamos durante a 

criação do mestre. Faz parte da nossa formação assistir aos trabalhos alheios, e repetir sim as 

referências, pois dificilmente criamos coisas que já não tenham sido criadas, mas faz parte da 

técnica repetir de forma poética. 
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Então, em sua opinião, a informalização profissional de fato otimiza a produção de 

iluminação cênica no contexto carioca?  

Do ponto de vista de produção eu acho que sim, pois mais prático é melhor, pois, você bota 

menos equipamentos em risco, otimiza o tempo de montagem, trabalha com pessoas que têm 

uma formação prática sólida além da teoria. E às vezes se você pensar bem, em duas aulas 

práticas, você soluciona questões que eventualmente em 20 teóricas você não solucionaria. Para 

a produção, quanto mais pessoas tiverem a formação viva, é melhor. 

 

 

Gerais 

Em sua opinião, o que falta para que a profissão seja mais valorizada no Rio de Janeiro?  

Um Sindicato. Além do Sated, um sindicato que atue junto aos técnicos de iluminação. E que 

atue junto às nossas necessidades.  

 

Você consegue viver do seu trabalho como iluminador?  

Sim. Todo mundo que eu conheço que trabalha com isso, trabalha só com isso. A formação é 

sempre prática, ou informal. Muitos são curiosos e pesquisadores por conta própria e isso 

demanda tempo e dedicação. 

 

Você percebe diferenças na valorização profissional entre Rio e São Paulo? 

Sim. Mas nem diria entre Rio e São Paulo. Diria entre Rio, São Paulo e Brasil em geral. Em 

São Paulo, com a oferta de cursos, a formação se torna mais organizada. Mas aqui, o predomínio 

da prática propicia a criatividade mais viva, sem a interferência metodológica padronizada pela 

formalidade. A desistruturalidade produz um processo mais rico eu acho. 

 

Como acontece a crítica teatral com relação à iluminação? 

Acho que é como acontece com as escolas de samba. A arte é muito relativa. É uma questão de 

gosto. Se mais críticos gostam da estética de uma luz, sorte dela! Se porventura, eles não 

entendem a questão mimética e realista das intenções, a beleza estética satisfaz. Esse deve ser 

um dos talentos importantes dos bons iluminadores. Agradar a maior parte, sem perder a 

essência.  
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b.2 Marcos Arruzzo: Jorginho de Carvalho (quinta-feira 28/09/2017) 

Formação: 

Há quanto tempo trabalha com iluminação cênica? 

Comecei no teatro amador no susto, mas profissional foi em 1993. Depois de vinte e tantos anos 

eu nunca mais parei.  

 

 

 

Como foi o começo? 

Quando eu fiz um curso na Globo comecei a me interessar mais por fotografia e conheci um 

italiano que analisava luz a partir de foto e a aula dele era ótima. Me despertou esse interesse. 

Foi nas aulas desse cara. 

 

Como foi a sua formação? 

Fiz esse curso na Globo de quase um ano e depois fiz um estágio direcionado onde eu aprendi 

a parte técnica, conheci os diferentes tipos de refletores e equipamentos. Eu já tinha feito um 

pouco de cenografia na EBA, tranquei e fui fazer o tal curso, tinha um pouco de luz. Daí, depois 

fui terminar a cenografia na UNIRIO e conheci o Jorginho. Nessa época eu desenhava bem e 

ele me chamou pra trabalhar com ele. Ele gostava que eu operasse luz. Me botava pra operar a 

luz dos espetáculos dele, e aí fui aprendendo mais coisas. Nessa época ele tinha muitas pessoas 

trabalhando com ele e a demanda de trabalho era alta. Montava muito no Tablado. 

 

Então você fez cursos? Existiam cursos na época da década de 80? 

É, eu fiz esse curso de quase um ano na Globo, que era bem técnico, inclusive direcionava a 

gente pra estágios. Era careta, tinha eletricidade, técnica de montagem e iniciação artística, mas 

era direcionado pra tv e não pra teatro e depois fiz os dois períodos na UNIRIO com o Jorginho. 

Mas não era um curso de iluminação, era parte do curso de Cenografia. A prática foi importante, 

pois aprendo muito vendo e observando. A prática foi importante, mas eu aprendi com os dois 

métodos. Tudo foi importante.  

 

Pessoas que foram importantes na sua formação e por quê? 

Esse professor italiano foi importantíssimo despertando um novo olhar de mundo através da luz 

artística. O Jorginho que me orientou e me trouxe prática teatral e nessa companhia onde eu 
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trabalho agora, como não tem gente fixa como cenógrafos, iluminadores, eu acabo conhecendo 

gente nova que sempre tem alguma coisa a me acrescentar. A cada hora você trabalha com uma 

pessoa que tem um novo olhar pra luz. Tem gente que gosta mais de luz branca, tem gente que 

gosta mais de cor... Paulo Cesar Medeiros trabalha muito com a gente e me ensinou bastante, 

assim como Aurélio e Renato que é muito experimental e soma bastante com a cenografia. 

 

 

Como foi o aprendizado prático ao lado de seu mestre? 

Com o Jorginho eu aprendi muito e foi interessante, pois ele trabalhava com a luz além do 

palco. Nós iluminávamos fachadas, salas de exposição, desfiles. Então foi muito interessante e 

eu aprendi a usar a luz integralmente. Cansativo, mas interessante e diferente. Concordo que 

um curso técnico talvez viesse a facilitar a aprendizagem prática, e dessa forma, os dois métodos 

se complementariam, pois o processo de criação dele é complexo e dinâmico, se você desviar 

o olhar dois minutos você perde. E ele só para quando termina tudo, às vezes a gente entrava 

no teatro na sexta e só saía na segunda. Era bastante cansativo acompanhar o ritmo dele, mas 

sem dúvida uma escola sem igual. 

 

Quais as principais dificuldades encontradas? 

Bibliografia. Nós tínhamos muita dificuldade para achar publicações em português. Pelo menos 

na época não havia. Acho que ainda não, porque eu ainda vejo as pessoas aprendendo como eu 

aprendi. Aprendendo com os erros e cursos. Estes são muito poucos e esporádicos. Alguns  têm 

apostilas, mas não têm equipamento pra gente experimentar.   

 

Quais as alternativas para uma melhor formação profissional? 

Na verdade, acho que a gente aprende mesmo é no convívio com os iluminadores. Talvez no 

teatro amador onde a gente tenha que arrumar soluções e por conta disso acabamos aprendendo 

na marra. Repito, aprendemos com os erros. Um curso de formação profissional que tivesse o 

mínimo de tempo necessário pra aprendizado teórico e prático. 

 

Já fez algum curso formal na área? 

Fiz esse da Globo na década de 80, mas era voltado pra tv.  

 

Como acontece a sua atualização profissional? 
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Trabalhando com profissionais diferentes. Cada iluminador tem sua própria estética. Processos 

criativos diferentes. Alguns experimentam, outros não. Uns gostam de cor, outros não. A 

reciclagem acontece assim, trabalhando com iluminadores diversos a todo o momento. E as 

mudanças tecnológicas nos obrigam a repensar muita coisa também. Mas é assim no dia a dia, 

a reciclagem acontece.  

 

 

 

Criação: 

Você já assina seus próprios trabalhos? 

Eu tenho DRT de iluminador e já assinei alguns trabalhos desde a época da faculdade e mais 

tarde também criei uma ou outra luz inclusive pra cia de dança pra qual eu trabalho. Além do 

que, depois que o iluminador passa pela cia e assina um trabalho, dalí adiante a responsabilidade 

com relação à luz é dele, é minha, então todas as adaptações, reformulações são minhas. Dessa 

forma eu acredito que assino sim com muita frequência, mesmo que não sejam originalmente 

meus trabalhos.  

 

 

Considera-se um iluminador? 

Sim. Pelo tempo de trabalho, conhecimento prático e teórico adquiridos nesse tempo e pela 

quantidade de adaptações que eu já tive que fazer em tantas viagens com a cia, sim. Me 

considero um bom iluminador inclusive. 

 

Qual é a metodologia de criação com a qual você desenvolve seus projetos? 

Eu penso que a luz e o cenário estão muito ligados. A metodologia parte da concepção 

cenográfica que é a base. A partir disso eu monto a luz de acordo com as possibilidades 

cenográficas. Trouxe alguma coisa da experiência com o Jorginho, como o plano de montagem, 

o uso das cores...  mas, com o tempo a gente vai criando a própria metodologia de acordo com 

a demanda.  

 

Quais foram os principais aprendizados recebidos do mestre? 

Como ele eu sou muito chato na execução. Sou cuidadoso nos detalhes e prezo pelo conjunto. 

A operação tem que ser muito sutil. Sou perfeccionista como ele. 
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Quais são suas outras referências? 

Eu tenho o cinema como referência. David Lynch, por exemplo, trabalha a luz de forma teatral 

e os enquadramentos são maravilhosos. Tem muito de pintura e de fotografia. Eu assisto 

bobagens e coisas eruditas. A dança me encanta pela tridimensionalidade que o teatro nem 

sempre tem.  

 

 

 

Como se utiliza das cores? 

Eu uso poucas cores. Muitos corretivos pra dar alguma ambiência. Particularmente essa estética 

eu não herdei do Jorge. Aprecio o uso no teatro, mas eu trabalho mais com dança e acredito que 

a dança nem sempre pede cores. 

 

Sua estética na criação de luz é particular? Ou além da técnica você também repete 

conceitos aprendidos com o mestre? 

Eu procuro reproduzir da minha forma tudo que eu já vi e gostei. As experimentações do 

Renato, por exemplo, muitas eu gostei do resultado e não descarto a possibilidade de usar de 

outras formas em algum trabalho meu. Eu geralmente parto de algum lugar depois de assistir 

ensaios. Eu preciso da referência espacial. Conversar com as pessoas da equipe e a estética sai 

de um lugar pensado antecipadamente. O figurinista, o cenógrafo, o diretor, todo mundo tem 

que ser co-criador um do outro. Dos trabalhos do Jorge, o trabalho que eu mais admirei foi 

Papaggeno do Tim Rescala. Foi legal apesar das dificuldades. Era dirigido pela Lúcia Coelho 

que sabe tudo sobre teatro infantil. Ficou fabuloso o resultado final. O que eu mais admiro nele 

é a sua capacidade de resolver problemas que às vezes nem são da luz. Ele tem uma visão geral 

do espetáculo que por mais talentoso que o iluminador seja, nem todo mundo é capaz de fazer. 

Ele acabou se tornando um grande diretor pela convivência com grandes diretores. 

 

Como acontece a relação entre a luz e os outros elementos cênicos? Ex: cenografia, 

figurino, sonoplastia.  

Sim, como eu disse, o figurino e a cenografia são base referencial pra criação da luz. No que 

diz respeito à dança, a sonoplastia é importantíssima, pois ela muitas vezes serve como deixas 

pra mudança de luz. 
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Então, em sua opinião, a informalização profissional de fato otimiza a produção de 

iluminação cênica no contexto carioca?  

A informalidade faz com que você tenha que se virar e muitas vezes isso faz com que você 

aprenda bastante, mesmo que na marra.  

 

 

 

 

 

Gerais 

Em sua opinião, o que falta para que a profissão seja mais valorizada no Rio de Janeiro?  

No Rio as coisas acontecem muito “nas coxas”. O improviso impera e nós não temos uma 

seriedade com relação a cumprimento de horários, regras, padronização. Tudo aqui é levado 

menos a sério.  

 

Você consegue viver do seu trabalho como iluminador?  

Consigo porque eu sou funcionário público e tenho um trabalho fixo. Acredito que o teatro já 

foi muito mais valorizado e nesse tempo era possível sim, pois eram mais sessões, mais peças 

em cartaz, mais investimento. Hoje em dia deve ser bem mais difícil. 

 

Você percebe diferenças na valorização profissional entre Rio e São Paulo? 

Não tenho muitas referências, mas me parece que em São Paulo as regras são mais rígidas. O 

sindicato lá preza mais pela valorização profissional e cuidados com relação aos padrões de 

segurança na montagem, utilização dos espaços, padronização na metodologia. As coisas são 

mais levadas a sério lá. Menos a gambiarras.  

 

b.3 Daniel Galvan. Mestre: Jorginho de Carvalho 

Formação: 

Há quanto tempo trabalha com iluminação cênica? 

Há mais de 15 anos. Fui assistente do Jorginho durante esses 15 anos, sempre fazendo outros 

trabalhos aqui e acolá. Trabalhei com outras pessoas também, mas a minha escola foi o Jorge. 
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Como foi o começo? 

Eu me encantei pelo teatro quando fui assistir a uma peça cuja luz era do Jorginho, um amigo 

meu operava a luz e descobri o teatro assim. Na época eu não sabia o que fazer da vida e estava 

meio perdido profissionalmente. Meu irmão já trabalhava com isso e eu pedi pra ele tentar uma 

brecha na equipe do Jorge. Quando essa brecha rolou, eu entrei e nunca mais saí.  

 

Como aconteceu a sua formação? 

Minha formação foi absolutamente empírica, não houve outra forma. Comecei com o Jorginho 

que na época fazia uma breve introdução antes de te jogar dentro do teatro. Nessa primeira 

etapa, como você bem sabe, ele te coloca no escritório pra saber como funciona a administração 

de documentos do trabalho com a luz. Orçamentos, trocas com a produção, acertos de trabalho, 

enfim. Essa é a parte chata, mas que todo mundo tem que fazer se quiser trabalhar com ele. Mas 

eu estava doido pra ir pra prática. Você meio começa como Gimba, fazendo de tudo um pouco, 

até pra conhecer todas as etapas do trabalho com a luz.  

 

Pessoas que foram importantes na sua formação e por quê? 

O Hamilton Vaz Pereira foi importantíssimo, é um grande diretor cujas peças eram iluminadas 

pelo Jorge. Ele me deu muitas oportunidades, pois em todos os trabalhos que o Jorge fez pra 

ele, ele fazia questão de que eu fosse o assistente. Ele adquiriu uma grande confiança em mim. 

Inclusive me chamava pra fazer trabalhos menores. Outras referências foram algumas outras 

pessoas que trabalharam com o Jorginho enquanto eu estava lá, tipo o Cezar Ramires que é um 

grande programador e domina tudo sobre tecnologia, entre outros.  

 

Como foi o aprendizado prático ao lado de seu mestre? 

Foi foda! Foi o melhor! Lógico que existem os momentos de dificuldade quando se trabalha 

com um gênio, nem tudo são flores. Mas o Jorginho foi como um pai pra mim, nós criamos 

uma relação tão forte de amizade, que em determinados momentos de dificuldade na vida 

pessoal, eu conversava com ele sobre coisas que nunca diria pro meu pai. Além do que, ele é o 

mestre! Não só meu, mas é o mestre da iluminação cênica no Brasil. Tudo aconteceu a partir 

dele. Você só precisa se dedicar muito, e eventualmente abrir mão de outras oportunidades. 

Mas, é um ensino pra vida. Qualquer pessoa que queira trabalhar com luz e tenha o privilégio 

de passar pelas mãos do Jorge, certamente é um profissional diferenciado. 

 

Quais as principais dificuldades encontradas? 
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Pra mim uma das maiores dificuldades eram as viradas de noite. Eu durmo com muita facilidade 

e não conseguia me manter acordado, assim eu perdia momentos importantíssimos do processo. 

O Jorge é da noite, ele gosta de trabalhar à noite, é quando o processo de criação dele acontece. 

Acompanhar o ritmo dele era complicado.  

 

Quais as alternativas para uma melhor formação profissional? 

Desconheço. O convívio com um grande iluminador é sem dúvida a melhor formação em minha 

opinião. 

 

Já fez algum curso formal na área? 

Nunca. Meu curso foi o Jorginho, ele me fez passar por todas as etapas, desde Gimba até 

assistente dele. Foram muitas oportunidades. Um privilégio mesmo. 

Até porque na época não havia cursos nessa área, e quando acontecia uma ou outra oficina, era 

ele quem ministrava. Acho que hoje já deve haver algum curso. Nem sei. Mas eu acho muito 

importante que haja um curso sim, e acho que a UNIRIO seja responsável por despertar o 

interesse de algumas pessoas pra área. Os alunos de direção, cenografia, figurino fazem a 

disciplina do Jorge aleatoriamente, mas acabam se encantando com a luz, alguns buscam se 

aprofundar. E eu pessoalmente, sinto dificuldade em argumentar com profissionais que tiveram 

a universidade como base, pois eu não tive o desenvolvimento intelectual que eles tiveram.  A 

faculdade te levaria para um lugar de pensamento e conhecimento teórico da luz de forma mais 

ampla e abrangente, pautada em pensadores, escritores, filósofos... enfim. Além do que, a 

vivência de universidade ajuda na construção de uma rede de relacionamentos que futuramente 

viram referências profissionais.  

 

Como acontece a sua atualização profissional? 

Eu me atualizo quando a necessidade bate na porta. Sou preguiçoso, então corro atrás quando 

preciso. Se eu vou fazer um trabalho no qual eu sei que vai ter uma mesa de iluminação que eu 

desconheço, eu procuro pesquisar a respeito dela. Jorginho sempre fez questão de que eu 

conhecesse a mesa do teatro no qual nós trabalharíamos, então, se eu não conhecia, eu ligava 

pro teatro pra saber quais eram as especificações pra gente não perder tempo e nem ter 

problemas na hora de gravar a luz. Ele me fazia uma lista de coisas que eu deveria saber sobre 

a disponibilidade técnica do teatro. Quantos canais de dimmer, tipos de tomada, quantas linhas 

elétricas no palco... enfim. Eu vim da época da mesa analógica e nessas mesas você não precisa 

aprender a mexer nela, você precisa saber lidar com a matemática da mesa. Quando as mesas 
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se digitalizaram, tudo ficou mais fácil, e eu fazia questão de aprender até pra facilitar o meu 

trabalho. Quando a gente viaja para lugares mais diversos, você encontra equipamentos 

diversos. É bom se familiarizar com todos. 

 

Criação: 

Você já assina seus próprios trabalhos? 

Sim. Há algum tempo. Inclusive já ganhei um prêmio.  

 

 

Considera-se um iluminador? 

Há muito tempo. Mas eu tenho muito tempo de estrada. As pessoas hoje em dia acham que 

porque começam a trabalhar com luz, já são iluminadores. Não é assim. Até porque pra você 

adquirir o título de iluminador no ministério do trabalho, você precisa comprovar a criação de 

luz pra algumas peças. Mas isso é o de menos. O que importa mesmo é ter a humildade de se 

reconhecer no lugar onde está. Técnicos são muitos, mas pra ser iluminador a estrada é maior. 

 

Qual é a metodologia de criação com a qual você desenvolve seus projetos? 

Acho que não foge muito à regra geral não. Pelo menos o Jorginho trabalha assim, e foi ele 

quem me ensinou. Antes de tudo acontece uma leitura do texto, seguido de um encontro com o 

diretor da peça. Nesse encontro ele expõe as ideias dele, e eu faço as minhas considerações. Na 

sequência eu começo a assistir ensaios e fazer anotações sobre as ideias que vão surgindo. 

Depois disso é visita técnica ao teatro, levantamento de rider e desenvolvimento de mapa e 

demais documentação. Se for para um show, eu também converso com o diretor e eu procuro 

assistir os ensaios no estúdio ou pelo menos ouvir as músicas pra ter noção dos climas. Show é 

mais fácil, pois a maior preocupação é a beleza e os movimentos de luz, com algumas exceções.  

 

Quais foram os principais aprendizados recebidos do mestre? 

Então, o meu maior aprendizado com o Jorginho foi o fazer teatral. Inclusive já ouvi o Aurélio 

dizer isso também. O Jorginho, antes de tudo, te ensina a fazer teatro. Ele é um ser teatral antes 

mesmo de ser iluminador. Ele é diretor registrado, inclusive. Então, mais importante do que 

fazer luz, pra ele é fazer teatro, entender essa arte, as ferramentas que compõem o fazer coletivo. 

Isso implica inclusive em saber lidar com as pessoas, com os espaços, conhecer a nomenclatura 

cênica. Quando eu parei de trabalhar com ele e fui fazer meus próprios trabalhos, a percepção 

disso ficou muito clara. 
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Quais são suas outras referências? 

Admiro a Leíza Vidal, o Cesar de Ramirez e o Aurélio, com quem eu tive pouco contato, mas 

por ter sido o aprendiz do Jorginho e se tornar quem ele é, eu tomo ele como uma das minhas 

referências.  

 

 

Como se utiliza das cores? 

Sim. Totalmente. Pra mim elas funcionam como aquela velha história de usá-las pra pintar o 

quadro em branco, que no caso é o cenário. Eu sempre tive alguma dificuldade em compreender 

o lance das sensações que elas provocam, mas você sempre tem ao menos uma noção. Como 

eu aprendi com o Jorge, de forma empírica, ele não tinha uma didática específica pra me ensinar. 

Eu observava as cores com as quais ele mais trabalha, e nos momentos em que aquelas cores 

entravam, daí aquilo aos poucos foi se fixando na minha cabeça. Aprendi com o Jorge que 

Lavanda é a luz de Deus, a luz da morte é o aquamarine ou o lilás 55, o congo blue é o azul da 

noite, azul 74 também. Em espetáculos infantis, o lavanda é a noite, a criança enxerga a noite 

sendo lavanda, tem o sépia que remete ao passado, pois envelhece visualmente as coisas. Daí 

eu acabei assimilando essas cores da forma como ele fazia, porque funciona. Com o surgimento 

do led, você ganha uma palheta grande de cores, a partir das cores primárias que ele te oferece 

inicialmente, mas ao mesmo tempo, nada se compara à gelatina, porque os catálogos de gelatina 

têm cores muito particulares que o led não faz, e não faz mesmo. O Jorginho trabalhou com led 

uma vez e acredito que nunca mais. A ligação dele com as cores está muito relacionada às 

variações que as gelatinas oferecem. 

 

Sua estética na criação de luz é particular? Ou além da técnica você também repete 

conceitos aprendidos com o mestre? 

Por mais tempo que eu trabalhe com luz, ainda estou ligado aos conceitos do Jorginho, como 

no caso das cores. Mas eu acho que estou formando sim uma identidade, usando fundamentos 

que eu aprendi com ele, porém adaptando à minha estética pessoal. O Jorginho envolve as 

pessoas que trabalham com ele no processo, perguntando opiniões, pedindo sugestões, e isso 

também ajuda no desenvolvimento dos conceitos pessoais de cada um. 
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Como acontece a relação entre a luz e os outros elementos cênicos? Ex: cenografia, 

figurino, sonoplastia.  

Relaciono-me com isso a partir de uma reunião com esses profissionais. O teatro é coletivo, né? 

Uma coisa se relaciona diretamente com a outra. A luz é um dos itens que compõe esse coletivo 

artístico.  

 

 

Em sua opinião, a formalização do ensino da luz seria uma melhor opção para o 

aprendizado desse ofício? Ou aprender na prática de geração em geração é de fato a 

melhor formação? 

A minha escola foi maravilhosa pra mim, é claro, mas acho que nós não precisamos aprender 

levando choque, aprender errando, aprender queimando refletores porque você não sabe muito 

bem como lidar com as voltagens de cada um no início. Se tem pra cenografia, pra figurinista, 

pra diretor, tem que ter pra luz também. Até porque a luz é a que mais oferece risco se o cara 

não tiver o mínimo conhecimento prévio. E muitas vezes não tem. 

 

Gerais 

Em sua opinião, o que falta para que a profissão seja mais valorizada no Rio de Janeiro?  

Seriedade sindical. E isso também depende de um movimento por parte dos profissionais que 

trabalham com luz. Na época do Jorginho funcionava, pois ele brigou por isso ativamente. Os 

produtores também não dão o devido valor aos profissionais da luz, e nem à luz em si. As 

produções barganham à beça e daí nós recebemos mal, temos que nos virar com precariedades 

gerais e a justificativa é que não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, então não faz! Por conta 

disso, nós acabamos tendo que aceitar trabalhar por valores inferiores à tabela sindical, gerando 

um problema pra nós mesmos, porque uma vez que você aceita trabalhar por menos, as 

produções não vão mais respeitar a tabela. 

 

Você percebe diferenças na valorização profissional entre Rio e São Paulo? 

São Paulo trata a profissão com mais seriedade sim. O sindicato deles funciona e zela pelos 

cuidados na profissão. Eles já têm uma escola que forma inclusive iluminadores. Os valores da 

tabela são respeitados e o profissional é mais valorizado. 
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