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A exposição Maquetes cenográficas foi realizada no SESC Água 
Verde, em Curitiba, PR, de 13 a 30 de agosto de 2014, durante a 
realização do Festival Palco Giratório, nesta cidade.

Atendendo a um convite do SESC-PR, propus esse tema para a 
exposição, incluindo diferentes trabalhos realizados no campo da 
Cenografia, desenvolvidos em duas diferentes frentes, durante 
2013-2014, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em 
Curitiba. 

A exposição apresentou trabalhos realizados pelos alunos do II 
Curso de Especialização em Cenografia (pós-graduação Lato Sensu) 
em três diferentes disciplinas: Atelier de criação plástica, ministrada 
pela professora Ivone de Castro, Composição visual em cenografia, 
pela professora Eliane Betazzi Bizerril Seleme e Projetos e registros 
cenográficos, pelo professor José Dias (UNIRIO/ UFRJ).

Neste sentido, as maquetes cenográficas possuíam diferentes 
objetivos e tiveram diferentes propostas: uma maquete cenográfica 
como um exercício criativo rápido, elaborada a partir de um tema; 

diferentes propostas de cenografia elaboradas a partir de um 
mesmo texto teatral; maquetes para cenografias teatrais realistas.

A exposição também trouxe diferentes elementos do processo 
de criação da cenografia do espetáculo Babel, criado em 2013 e 
apresentado em 2013 e 2014 por dois programas de extensão 
universitária da UTFPR, coordenados por mim, que trabalharam 
associados: o TUT (Grupo de Teatro da UTFPR, criado em 1972) 
e o PEDC (Programa de Extensão Desenvolvimento Cenográfico, 
realizado em 2013).

O projeto expositivo foi desenvolvido por um grupo de alunas 
do II Curso de Especialização em Cenografia da UTFPR, servindo 
como um campo de extensão do aprendizado do curso: Virgínia 
Pitta, Anelise Gueri, Juliana Choma e Juliane Scoton.

Ismael Scheffler
Curador da exposição

APRESENTAÇÃO



II CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM CENOGRAFIA
O II Curso de Especialização em Cenografia (pós-graduação Lato-
Sensu) foi realizado na UTFPR, em 2013-2014 (a primeira turma foi 
em 2009-2010), sob coordenação do professor Dr. Ismael Scheffler.

O curso teve por finalidade oferecer um curso especializado 
para a formação e o aprimoramento profissional voltados à 
criação cenográfica, abordando questões de linguagem teatral, 
arquitetura, design e artes visuais, permeados por reflexões que 
fundamentassemos processos criativos e artísticos. O curso visou 
também ao desenvolvimento de artigos científicos em temas 
relacionados à cenografia e ao espaço teatral. 

O curso contou com professores da UTFPR bem como de outras 
instituições, possuindo carga horária de 470 horas-aula, além de 
proporcionar outras atividades complementares como palestras, 
oficinas de curta duração e visitas técnicas a sala de espetáculo de 
Curitiba.
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Entre disciplinas teóricas e práticas, foram propostas diferentes 
atividades, visando tanto oferecer aos alunos um complemento a 
sua formação artística no campo da cenografia quanto subsidiá-lo 
ao trabalho conceitual e à pesquisa científica em Artes.

Nesta exposição, incluímos uma seleção de maquetes de três 
disciplinas: Atelier de criação plástica, Composição visual em 
cenografia e Projetos e registros cenográficos.

Para mais informações sobre o curso, escreva para: 
cenografia-ct@utfpr.edu.br ou entre em contato com a Diretoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação, UTFPR - Câmpus Curitiba.



. História da cenografia e do lugar teatral
(40 horas) Dr. Ismael Scheffler, UTFPR;

. Sociedade e espaço teatral 
(20 horas), Dr, Walter Lima Torres Neto, UFPR;

. A modernização teatral e a cena 
contemporânea
(20 horas) Dr. Walter Lima Torres Neto, UFPR;

. História das Artes Visuais 
(40 horas) MSc. Simone Landal, UTFPR;

. Interdisciplinaridade artística contemporânea
(20 horas) Dra. Amábilis de Jesus da Silva, FAP;

. Introdução à dramaturgia
(20 horas) Dra. Maurini de Souza, UTFPR;

. Apropriação e memória da arquitetura
 (15 horas) Dr. André Carreira, UDESC; 

07

. Projetos e registros cenográficos 
(30 horas) Dr. José da Silva Dias, UNIRIO e UFRJ;

. Composição visual em cenografia
(30 horas) MSc. Eliane Betazzi Bizerril Seleme, UTFPR;

. Atelier de criação plástica 
(40 horas) Dr. Ismael Scheffler e MSc. Ivone Terezinha de Castro, UTFPR;

. Atelier de materiais e técnicas cenográficas 
(40 horas) Esp. Alfredo Gomes Filho, Villa Hauer Cultural;

. Laboratório de experimentação espacial 
(20 horas) Dr. Ismael Scheffler, UTFPR;

.Laboratório de iluminação cênica
(30 horas) MSc. Nádia Luciani, FAP; 

.Análise dramaturgia, cênica e cenográfica
(60 horas) Dr. Ismael Scheffler, MSc. Ivone Terezinha de Castro e Dra. Maurini 
de Souza, UTFPR; 

.Cenografia aplicada a exposições
(20 horas) MSc. Simone Landal, UTFPR;

.Metodologia da Pesquisa
(25 horas), Dra./ Laíze Márcia Porto Alegre, UTFPR.

A ênfase do curso foi em cenografia teatral, como pode ser 
percebido pelas disciplinas oferecidas em 2013-2014:



MAQUETES TEMÁTICA
Atelier de criação plástica,
professora Ivone de Castro

Tema: Amor
Autores: Levi Brandão, Mari Romero e Karina Loezer
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Neste primeiro trabalho com maquetes no curso, o desafio aos 
alunos era de trabalharem criativamente em pequenos grupos, 
desenvolvendo uma maquete a partir de um tema abstrato. Os 
alunos deveriam primeiramente problematizar o tema por meio de 
um brainstorm e definir um conceito a ser utilizado, propondo então 
uma cenografia por meio da maquete. Utilizando materiais simples 
e dispondo de duas horas para a confecção, o acabamento das 
maquetes não se configurou como uma das principais preocupações. 
Foram feitas algumas experiências com iluminação, observando-
se alterações das formas e cores empregadas na cenografia das 
maquetes. Os temas propostos foram: amor, serenidade, felicidade, 
loucura, raiva.
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Esta maquete propunha um espaço cênico retangular, 
com grandes janelas nos quatros lados, pelas quais o 
público poderia assitir o espetáculo que se passaria no 
interior da caixa cênica.
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Amor narcisita
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Tema: Serenidade
Autores: Ana Luiza Reghelin, Juliana Choma, Juliane Scoton, Keila Zeni
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Esta  maquete  foi construída pensando em um 
palco frontal. As fotos mostram como a cenografia 
pode se alterar por meio de mudanças de luz.
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DIFERENTES MAQUETES PARA 
UM MESMO TEXTO TEATRAL 
O Malefício da Mariposa

Autores: Mari Romero, Victor Hugo Carvalho, 
Juliana Choma, Marina Moraes e Juliane Scoton
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A proposta foi de, em grupos, os alunos elaborarem projetos de 
cenografia para a peça de Federico García Lorca, O malefício 
da Mariposa (1918). Nessa peça, García Lorca cria uma fábula 
com personagens insetos, como baratas, vagalumes, escorpiões 
e mariposas. A história é situada pelo autor em um ambiente 
campestre, com tocas, folhas, flores e estradinhas. O desafio era 
de criar uma proposta para o primeiro e para o segundo atos 
que superasse a descrição do autor e articulasse os elementos 
compositivos visuais trabalhados na disciplina de forma criativa: 
Equilíbrio, Proporção, Harmonia, Ritmo, Movimento, Unidade, 
Repetição Simples e Complexa. Os alunos dispuseram de alguns 
dias para a confecção da maquete, que foi concluinte da disciplina 
de Composição.

Composição visual em cenografia, 
professora Eliane Betazzi Bizerril Seleme
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Autores: Levi Brandão, Anelise Gueri, Fernnanda 
Driessen, Kamal Curi Neto e Júlio Kajewski
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MAQUETES DE CENOGRAFIA REALISTA

A partir de diferentes textos teatrais, os alunos realizaram diferentes 
etapas de estudo até a confecção das maquetes. Considerando 
as características dramatúrgicas, as maquetes realistas deveriam 
conceber a reconstituição dos ambientes em acordo com a 
descrição realizada pelos autores, prevendo as entradas, circulação 
pelo palco e saída dos atores.
Um dos objetivos era o refinamento de acabamento e o 
detalhamento das maquetes, que empregaram materiais muito 
diversos em sua confecção.

Projetos e registros cenográficos,
professor José Dias (UNIRIO/ UFRJ)

 “O curso teve como finalidade fornecer conhecimentos essenciais à 
compreensão do que seja o processo de elaboração de uma comunicação 
visual entendida como Arte, como Técnica e como Linguagem para 
avaliar e aplicar a expressividade dramática de materiais e formas 
através da pesquisa, manipulação e adaptação” Professor José Dias.

Proporções para a caixa cênica e escala para a maquete: 
1/25 (cada 4 centímetros equivalem a 1 metro)



Alunos do curso de especialização trabalhando 
em sala na confecção da maquete.

Professor José Dias analisando o trabalho dos alunos.
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TÍTULO: BLACKOUT
Texto de Frederick Knott

Autores: Virgínia Escóssia, Fernnanda Driessen, Mari Romero, 
Marina Moraes e Victor Hugo Carvalho
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Planta baixa da cenografia. Pode-se observar o planejamento de uma 
saída de circulação por trás da estrutura que permite aos atores 
caminharem em um nível mais elevado passando próximo às janelas.
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TÍTULO: DUETO PARA UM SÓ
Texto de Tom Kempinski

Autores: Júlio Kajewski, Karina Loezer, 
Keila Zeni e Marcos de Oliveira

FONTE: Ivone de Castro FO
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Planta baixa
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TÍTULO: EXTREMITIES
Texto de Willian Mastrosimone

Autores: Levi Brandão, Juliane Scoton, Anelise Gueri e 
Kamal Curi Neto

Maquete digital

FO
TO

: I
vo

ne
 d

e 
C

as
tr

o



21

essa porta fosse o foco oposto da lareira, pois seria o percurso 
de maior utilização dos atores em cena. Foi com esse pensamento 
que desenvolvemos o cenário, discorrendo sobre o andar 
dos personagens em cena, pelo que sugeriam a peça e nossos 
pensamentos. Esses elementos foram também dedicados a esses 
espaços por um estudo de visibilidade do contexto geral da cena, 
sendo a lareira um elemento principal optamos por coloca-la no 
melhor ponto focal, o ponto áureo.

Tendo determinado a oposição dos elementos estruturantes da cena, 
organizamos o ambiente com os demais elementos de construção 
da American Farm House. A escada não era um elemento muito 
importante em cena, porém foi citada durante o texto e achamos 
por bem mantê-la. A escada foi o elemento de maior dificuldade 
para locação, por ser de grandes proporções. 

A leitura da peça se referia a diversos elementos que apareciam e 
eram utilizados pelos personagens, como vinho, pá, flores, almofada, 
fios de telefone, caixas de ferramentas entre outros. Toda a bagunça 
referente à organização dos elementos compõe também a confusão 
mental do personagem estuprador e principalmente de sua vítima, 
transmitindo-se assim alguma informação adicional ao espectador.

A cenografia adaptada para o texto Extremities foi pensada e 
baseada nas American Farm Houses, casas americanas de campo, 
humanizadas conforme conceitos da década de 70, época pela qual 
foi escrita a peça teatral.

Foi perceptível ao conceito e nas pesquisas de referências que 
algumas características principais associadas a essas casas 
reverberassem dentro do nosso cenário, como lareiras grandes 
de pedra, cores como verde petróleo, bege e azul, janelas grandes 
como guilhotinas e muito revestimento em madeira escura. 

A peça sugere a lareira como elemento de visualização constante, 
por isso decidimos que ela deveria permanecer em uma das 
extremidades do cenário, pois dentro da construção realista, com 
muitos elementos, não poderia ficar centralizada, pois desapareceria 
atrás de outros elementos em cena.

Quando objetivou-se também uma porta que tivesse uma vista 
externa (com uma janela lateral), foi proposto logo em seguida que

Maquete digital
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PROGRAMA DE EXTENÇÃO
DESENVOLVIMENTO CENOGRÁFICO
O Programa de Extensão Desenvolvimento Cenográfico 
(PEDC) contou com professores e alunos bolsistas de diferentes 
departamentos e cursos da UTFPR, configurando-se como um 
programa de extensão interdisciplinar.
 
Embora a UTFPR não possua cursos de graduação na área de Artes, 
por meio deste programa de extensão os alunos, a universidade e 
a comunidade puderam ter um enriquecimento cultural artístico.
 
O Grupo de Desenvolvimento Cenográfico (GDC) foi formado 
por 15 alunos de seis áreas diferentes de graduação:  Design, 
Arquitetura, Educação Física, Comunicação, Letras e Engenharia 
Elétrica. O grupo trabalhou 12 horas semanais de março a 
dezembro de 2013, recebendo formação em teatro e design cênico 
e trocando conhecimentos de suas áreas na concretização de ações 
artísticas e científicas em artes.
 
De caráter predominantemente prático, os alunos e professores 
trabalharam: 
a) na produção e criação do espetáculo teatral Babel, em 
conjunto ao TUT – Grupo de Teatro da UTFPR. A peça teve dez 
apresentações gratuitas, entre outubro e novembro de 2013 e 
nova temporada com seis apresentações em agosto de 2014, 

como parte da programação do Festival Palco Giratório, promovido 
pelo SESC – PR, com um público de aproximadamente 1250 pessoas 
nas duas temporadas. 
b) na criação cenográfica da exposição Babel: o processo de 
criação do espetáculo teatral, que retratou o processo de criação 
do espetáculo. A exposição foi realizada na Biblioteca Pública do 
Paraná (de novembro de 2013 a janeiro de 2014) e na UTFPR, 
Curitiba (de janeiro a março de 2014), dando acesso a públicos 
diferentes. Também foi criado o catálogo da exposição, enviado a 
diversas bibliotecas do país.
c) na organização do Seminário de Design Cênico: os elementos 
visuais e sonoros da cena, realizado na UTFPR, de 06 a 09 de 
novembro de 2013. O evento contou a colaboração científica de 
professores da Faculdade de Artes do Paraná e da Universidade 
Federal do Paraná. O evento foi composto por conferências, 
comunicações, mesas redondas e oficinas. Teve abrangência nacional 
e contou com a participação de estudantes de várias instituições, 
artistas e pesquisadores de diversos estados do país (reuniu cerca 
de 100 pessoas) e trouxe ao Brasil o cenógrafo francês Jean Guy 
Lecat, suprindo assim uma lacuna nacional na área do design cênico.
 
Todas as atividades foram abertas à comunidade universitária e à 
comunidade externa, sendo o público beneficiado por meio do 
espetáculo, da exposição, das publicações (catálogo e anais) e do
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seminário, enriquecendo não apenas Curitiba e região metropolitana, 
mas tendo abrangência nacional.

A iniciativa para o Programa de Extensão Desenvolvimento 
Cenográfico (PEDC)  foi do professor Ismael Scheffler, coordenador 
do TUT. O TUT (criado em 1972) realiza anualmente a montagem 
de um espetáculo teatral com alunos da UTFPR e membros da 
comunidade, além de  diversas  atividades de educação e fruição 
cultural, especialmente no campo teatral. A ideia do PEDC permitiu 
um trabalho em parceria com o TUT, voltado para o desenvolvimento 
de um trabalho experimental e pedagógico de formação acadêmica 
complementar no campo artístico, ligado à produção prática e à 
reflexão sobre arte com alunos de graduação da UTFPR.
 
O Programa de Extensão Desenvolvimento Cenográfico foi 
coordenado pelo professor Dr. Ismael Scheffler (Departamento 
de Extensão), com a colaboração das professoras MSc. Ivone de 
Castro (Departamento Acadêmico de Desenho Industrial), Dra. 
Maurini de Souza (Departamento Acadêmico de Comunicação 
e Expressão) e Dra. Adriana Maria Wan Stadnik (Departamento 
Acadêmico de Educação Física), contando ainda com consultas a 
outros professores de diferentes departamentos.
 
Para o espetáculo Babel, os dois grupos trabalharam articuladamente: 
o TUT fornecendo os recursos humanos para a composição do 
elenco e o GDC para a criação dos demais elementos artísticos do 
espetáculo e para a produção.

Dentro do GDC foram organizados diferentes subgrupos de 
produção que atendiam demandas como o design gráfico dos 

materiais de divulgação do espetáculo, assessoria de comunicação e 
infraestrutura. Para a criação artística, os alunos foram divididos em 
cinco subgrupos: cenografia, figurino, iluminação cênica, sonoplastia 
e maquiagem. Cada subgrupo era responsável por trabalhar suas 
concepções e propostas de forma articulada e em relação à direção 
artística do espetáculo, assistindo ensaios do elenco, estando em 
sintonia também com as possibilidades financeiras e logísticas de 
produção.

Os alunos da UTFPR que colaboraram na produção do espetáculo 
Babel foram: na Cenografia: Betina Bonilauri, Mariana Garcia da Silva,
Matheus Mayer e Natália de Oliveira Martins; no Figurino: Lívia 
Gariani, Lucas Queiroz Morais e Maria Lígia Freire; na Maquiagem: 
Amanda Marciniak, Betina Bonilauri e Mariana Garcia da Silva; 
na Iluminação: Felipe Serenato Leal e Luiz Ricardo Castro; na 
Sonoplastia: Henrique Jakobi e Lua Volpi. 

Todos esses alunos também desempenharam tarefas de produção, 
que contou ainda com a colaboração de Diogo Duda, Jaqueline 
Modesto e Dáphene Zandoná (estagiária do TUT).

O PEDC foi viabilizado por meio de recursos do Edital ProExt 
2013, do MEC/ SESu, no qual teve a 6ª colocação entre mais de 200 
projetos inscritos na área cultural.

No processo de criação da cenografia para o espetáculo Babel 
as maquetes tiveram fundamental importância, tanto a maquete 
digital quanto a maquete física, pois permitiram a visibilidade 
tridimensional da estrutura cenográfica, o amadurecimento da 
proposta e a interlocução com os diferentes agentes de criação e 
execução do espetáculo como um todo. 
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O PROCESSO DE CRIAÇÃO DA
CENOGRAFIA DO ESPETÁCULO BABEL 

Texto de Natália de Oliveira Martins
Mariana Garcia da Silva

e Ismael Scheffler

O projeto do cenário foi fruto de um processo de pesquisa e 
assimilação de conceitos da peça Babel. Antes de ter acesso ao 
texto da peça, a equipe do Grupo de Desenvolvimento Cenográfico 
trabalhou durante cerca de um mês com elementos de referência 
em diversos exercícios (corporais, plásticos e arquitetônicos) que 
estavam vinculados às sensações e impressões que pretendiam ser 
provocadas no público durante a peça. Parte da pedagogia adotada 
para a criação do espetáculo está baseada nas considerações 
de Jacques Lecoq e na proposta do Laboratório de Estudo do 
Movimento,  do departamento cenográfico da Escola Internacional 
de Teatro, em Paris, França. Essa pedagogia propõe a experimentação 
corporal do espaço estabelecendo experimentações plásticas, 
articulando aspectos de escultura, pintura, desenho, literatura, 
entre outros, ao teatro e à pesquisa do Movimento presente no 
corpo humano e no mundo.

O acesso ao texto se deu apenas em um segundo momento. 
O estudo do texto teatral forneceu referências simbólicas e 
conceituais, dando algumas informações sobre as ações que as 
personagens desempenhariam ao longo da história, revelando 
necessidades e exigências da cenografia. O texto foi escrito por 
Ismael Scheffler em 2004 e revisado em 2013. 

O texto é marcado pela mistura de gêneros literários (dramático, 
épico e lírico), em uma estrutura fragmentada na qual as atrizes 
assumem a tarefa de narradoras e personagens, alternando-se 
temporalidades do presente e do passado.

O título da peça faz referência direta à torre de Babel bíblica, 
embora não corresponda a uma encenação dessa história.  A torre 
de Babel do livro de Gênesis da Bíblia é uma referência muito 
presente em nossa sociedade, tomada recorrentemente como 
símbolo de confusão ou profusão de idiomas. Torres podem ser 
tomadas como símbolo de vaidade, arrogância e de domínio de 
tecnologia, mas também são por vezes consideradas como locais de 
solidão, de isolamento e de clausura. De certa forma, este espetáculo 
poderia ser referido como um “drama espacial”. Afinal, segundo o 
autor do texto (SCHEFFLER, 2013), foi a partir da escolha de uma 
forma arquitetônica (a torre) que todo o texto e encenação foram 
construídos. O texto é constituído significativamente por fragmentos 
literários, apropriando-se de poesias e trechos de monólogos 
teatrais de diversos autores. Os fragmentos, dispostos como em 
uma colagem, aparecem por vezes de forma mais contrastante no 
recorte de suas bordas, em outras vezes delicadamente colados de 
maneira que seus contornos se fundiram com o texto como um 
todo (SCHEFFLER, 2013). 

A Babel da peça é uma torre, uma máquina, uma cidade onde vivem 
cinco mulheres, únicas sobreviventes de toda humanidade. A rotina 
de Babel é marcada pelo trabalho automático e por uma agonia 
constante.  A Rainha-Mãe lidera e orienta, do alto da torre-máquina, 
suas quatro filhas, que trabalham incessantemente na construção e 
manutenção da estrutura que as mantém unidas - Babel. 
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O esforço contínuo é mantido pela esperança na promessa de que 
da grande máquina Babel surgiria a nova humanidade. As habitantes 
de Babel, contudo, mal sabem as razões que as levam a, de fato, 
permanecer trabalhando. Um dia, uma das filhas, em meio à sua 
rotina vazia de trabalho ininterrupto, sobe ao alto da torre Babel 
atingindo um ponto onde não se costumava ir. De repente, ela vê 
algo inesperado à distância. Depois daquela visão tudo mudou. 
A possibilidade de existirem outros horizontes, outras Babéis, 
outras pessoas, irradiou às demais habitantes de Babel, despertando 
novos sentimentos e outras dúvidas.

O cenário de Babel é centralmente uma grande torre, poderosa 
grandeza além do tamanho humano. Essa grande estrutura deveria 
ser habitável, isto é, comportar dentro de si todas as cinco 
personagens na realização de ações. Dessa forma, ela deveria 
assumir certo caráter de “refúgio” das personagens. Não obstante 
ser uma torre e um abrigo, Babel deveria ser uma grande máquina, 
uma torre-máquina, que oferecesse estruturas que possibilitassem 
o trabalho corporal das atrizes, em parte como ações do trabalho 
da construção civil, em parte como engrenagens de uma máquina.

A definição das pessoas que comporiam o grupo responsável pela 
criação da cenografia deu-se apenas neste segundo momento. O 
grupo foi formado com quatro pessoas, todos alunos de Arquitetura: 
Betina Bonilauri, Mariana Garcia da Silva, Matheus Mayer e Natália 
de Oliveira Martins.

Outro princípio norteante para a concepção da cenografia da torre 
foi o de procurar potencializar possíveis sensações e simbolismos 
vinculados à verticalidade, como pequenez, insignificância e medo. 

Uma das propostas da direção do espetáculo era de que a cenografia 
tivesse aproximadamente seis metros de altura, para que, de certa 
forma, o espectador tivesse, diante da torre cenográfica, uma 
experiência corporal direta com a verticalidade.
Inicialmente, a proposta era de o espetáculo ser apresentado em 
forma de arena dentro de um galpão da universidade, estando 
cenário e cena ao centro e o público disposto em círculo ao redor. 

A torre deveria ser, então, visualmente permeável a fim de 
garantir máxima visibilidade de tudo o que acontecesse dentro 
e em torno dela. Para isso, seria necessária a locação de uma 
estrutura para a sustentação dos equipamentos de iluminação 
cênica. Posteriormente, considerou-se apresentar o espetáculo 
em um dos cantos do galpão, num espaço que ocupasse 100 m², 
tendo duas frentes, estando a plateia disposta em forma de “L”. 
Nessa configuração, os grandes paredões do galpão poderiam ser 
utilizados para a projeção de sombras do cenário e das personagens, 
ressaltando formas e figuras, utilizando, assim, a iluminação também 
para a criação de silhuetas. A imagem de “sombras” aparece diversas 
vezes no texto teatral, de forma simbólica. Dessa forma, foi tomado 
também este simbolismo que permite uma duplicação e ampliação, 
até mesmo do movimento, já que as sombras podem incidir em 
diferentes lugares conforme varie a posição do ponto de luz.

O cenário deveria favorecer o movimento corporal das atrizes. 
Assim, a arte produzida pelo movimento artístico Construtivista, 
desenvolvido na Rússia no início do século XX, em particular, 
a cenografia teatral utilizada por encenadores como Vsevold 
Meyerhold e suas propostas de exploração da biomecânica no 
trabalho dos atores, foi considerado como importante referência 
(HAMON-SIRÉJOLS, 2004). 
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O cenário de Babel foi projetado de forma a possibilitar diversos 
percursos a serem percorridos pelas atrizes dentro e fora da torre, 
aproveitando os cheios e vazios criados pela estrutura metálica. Os 
mecanismos da máquina anexados à torre foram concebidos para 
explorar diferentes dinâmicas do movimento, entre ações de puxar 
e empurrar, ritmos, linhas, níveis de altura e dimensões de ações.

Uma das propostas centrais é que nada nessa torre-máquina 
pudesse sugerir conforto e estabilidade - exceto sob o abrigo da 
mãe, que foi pensado em conjunto com os figurinistas para criar 
uma espécie de saia-barraca que fundisse o corpo da mãe a Babel 
e fosse como o ninho das filhas. Além desse ambiente, nenhum 
outro deveria sugerir conforto e estabilidade ou demonstrar 
condições de ser habitado por seres humanos - afinal, elas tendem 
a perder esta característica. Após uma série de esboços, optou-
se por trabalhar com múltiplas torres treliçadas e retorcidas que, 
juntas, provocariam a sensação de ascensão ao mesmo tempo 
que remeteriam uma construção inacabada e/ou em ruínas. Assim 
como o steampunk, onde o futuro remete ao passado, a torre 
deveria passar a impressão de algo futurístico, porém precário, 
com aspecto obsoleto. O desequilíbrio e a instabilidade sugeridos 
pela forma da torre reforçam esse sentimento de defasagem e de 
abandono.

Para aumentar a estabilidade das torres treliçadas e retorcidas, 
optou-se pelo uso de três, dispostas em base triangular, de maneira 
que distribuíssem seu peso uma sobre a outra no processo de 
ascensão, encontrando, assim, estabilidade. 

As três torres são retorcidas para passar a ideia de desequilíbrio, 
acabou fundindo-se à edificação, similarmente como a vida das 
personagens que construíam a Babel, não como um fim em si, mas 
como um meio de gerar a nova humanidade. Uma transitoriedade 
que se perpetuou, que se calcificou - aspecto que entra em crise na 
existência das personagens e gera o conflito central do espetáculo.

Uma das personagens, a Rainha-Mãe, está há tanto tempo vivendo 
nessa torre que já se encontra em um processo de fusão à estrutura. 
Essa criatura também é a coordenadora da construção da torre-
máquina, vigilante, e, por isso, precisava de um local fixo e alto 
para poder visualizar tudo ao seu redor. Foi concebida, então, uma 
plataforma anexada ao andaime a cerca de três metros do chão. 
Acima da metade da estrutura, mas não no ponto mais alto, pois 
na história é justamente quando uma personagem sobe ao topo 
da torre, local que ninguém frequentava, que há uma reviravolta na 
trama. A plataforma da Mãe é o elemento de aspecto mais estável e 
equilibrado da cenografia.

O material escolhido para a construção do cenário foi o metal, 
estrutura relativamente leve ao pensarmos em uma edificação e 
que suporta grande peso. Uma das propostas para a concepção da 
cenografia foi que ela deveria ser toda desmontável para que pudesse 
ser transportada e facilmente remontada em outros espaços, e, assim, 
poder viajar e ser utilizada em outros lugares. Por isso também, 
a torre não poderia ser fixada no chão, devendo ter estabilidade 
completa apenas colocada sobre o solo. Conceitualmente, o 
metal transmitiria também a impressão de grande máquina e com 
tratamentos de superfície, podendo dar a impressão de envelhecido.  
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 A estruturação em treliça se apresentou como uma solução que 
ofereceria mais estabilidade, garantindo maior segurança para as 
atrizes, além de dinamismo e ritmo. A opção pelo metal também 
atendia ao desejo de exploração de sonoridades da estrutura pelo 
trabalho das atrizes.

Até chegar a forma definitiva da estrutura, alguns testes de iluminação 
puderam ser feitos. Foram realizados vários croquis livres, buscando-
se primeiramente integrar diferentes elementos: formas variadas 
que compusessem a verticalização da torre, oferecendo dinâmica ao 
conjunto, áreas de circulação, plataformas, engrenagens de trabalho. 
Os croquis foram dando forma às ideias e as maquetes virtuais e 
físicas auxiliavam na visualização e percepção espacial. O processo 
de amadurecimento das formas foi acompanhado por consultas 
técnicas ao professor de estruturas do departamento de construção 
civil da UTFPR, Wellington Mazer, a fim de garantir a estabilidade de 
estrutura criada e segurança às atrizes.

A confecção de uma maquete tridimensional em madeira auxiliou 
no trabalho de toda criação. A partir da maquete, alguns testes 
de iluminação puderam ser feitos, o que foi determinante para a 
criação e exploração de sombras e definição do posicionamento 
dos equipamentos de luz. Foi essencial também para o trabalho 
do elenco, visto que permitia a marcação de algumas cenas antes 
mesmo do aparato ter sido concluído e instalado. Para o figurino, 
foi imprescindível, pois ajudou a entender as dinâmicas corporais 
exigidas como as escaladas e os trabalhos das personagens. Quanto 
à sonoplastia, diversas sonoridades foram exploradas a partir do 
trabalho das atrizes sobre o metal. 

Após a definição da forma e do material, assim como das dimensões, 
foram realizados os desenhos técnicos do cenário, considerando-
se as especificidades dos materiais (dimensões, espessuras, 
encaixes), as bases de apoio, as angulações, levando-se em conta 
também questões de confecção, transporte, montagem e possíveis 
remontagens. Os desenhos técnicos foram discutidos com os 
serralheiros responsáveis pela confecção e sofreram ajustes, sendo 
finalmente encaminhados para a produção. Como a UTFPR conta 
com uma serralheria própria, na Divisão de Obras e Manutenção 
de Móveis, parte do cenário pôde ser construído na universidade 
pelos serralheiros Rafael Gonçalves Soares e Ataíde Sanches, como 
a torre da mãe e as plataformas. As três torres treliçadas, porém, 
devido à especificidade e complexidade de sua construção tiveram 
que ser encaminhados a uma serralheria especializada na construção 
de cenários, a Villa Hauer Cultural, coordenada pelo cenógrafo e 
cenotécnico Alfredo Gomes Filho, com os serralheiros Ademar 
Cesar Silva Brasileiro e Adilson “Magrão”. Foram necessárias 
algumas visitas de acompanhamento da construção da cenografia 
a essas duas equipes, a fim de sanar dúvidas e fazer adequações 
necessárias ao projeto. 
Referências:
BABEL. Programa do espetáculo. TUT - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Impresso. 14 p. Curitiba, 2013. 
HAMON-SIRÉJOLS, Christine. Le constructivisme au théâtre. Paris: CNRS 
Éditions, 2004. 
LECOQ, Jacques. O corpo poético: uma pedagogia da criação teatral. Trad.: 
Marcelo Gomes. São Paulo: SENAC São Paulo; SESC SP, 2010.
SCHEFFLER, Ismael (Org.) Babel : o processo de criação do espetáculo teatral : 
catálogo da exposição. Curitiba: UTFPR, 2013. 
TUT. Grupo de Teatro da UTFPR.
Acesso: <http://www.ct.utfpr.edu.br/tut/> Disponível em: 20 out. 2014.



CROQUIS INICIAIS

A proposta da direção do espetáculo e as exigências do texto 
previam alguns requisitos que foram trabalhados em desenhos 
simples (croquis):

- o cenário era uma torre-máquina em construção, inacabada e 
com ares de abandonada, pós-apocalíptica;
- a cenografia deveria ser vista de todos os lados e o público 
deveria ver através da cenografia;
- deveria ser feita de materiais resistentes e ter cerca de 6 metros 
de altura;
- deveria ter plataformas e permitir diversas entradas e saídas, 
subidas e descidas.
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Desenhos: Natália Martins, Mariana Garcia da Silva, 
Betina Bonilauri e Matheus Mayer.
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MAQUETES DIGITAIS 

A partir dos croquis iniciais, foram escolhidos alguns elementos 
e feitas experimentações por meio de maquetes digitais, que 
permitiam ver as ideias de vários ângulos diferentes. Isso permitiu 
experimentar e definir uma forma final, sem precisar construir 
várias maquetes concretas, o que tornou o processo mais ágil.
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Execução das seguintes maquetes: 
Matheus Mayer, com a colaboração de Natália Martins, 
Mariana Garcia da Silva e Betina Bonilauri.

Direção artística: 
professor Ismael Scheffler.

Consultoria técnica estrutural: 
professor engenheiro Wellington Mazer.
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PROJETO TÉCNICO

O projeto técnico previu o detalhamento das medidas, dos ângulos, 
das espessuras e das distâncias de cada elemento das diferentes 
partes do cenário: as três treliças de metal, a plataforma principal, 
a rampa de módulos e a colocação do andaime do centro da 
cenografia.
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Desenhos técnicos: Natália Martins,
Mariana Garcia da Silva e Betina Bonilauri.

Peça 1 Peça 2 Peça 3
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MAQUETE DE TRABALHO

Esta maquete foi confeccionada com o objetivo de verificar como 
o projeto da maquete digital seria concretamente. Ela serviu para 
esclarecer dúvidas do projeto e testar a estabilidade da estrutura. 
Ela também ajudou as atrizes e outros criadores do espetáculo 
a visualizar e entender o cenário durante o processo, antes dele 
estar completamente montado (apenas 10 dias antes da estreia da 
peça).
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MAQUETE PARA EXPOSIÇÃO

A maquete foi confeccionada após a cenografia estar pronta e 
possui mais detalhes que a maquete de trabalho. É uma forma de 
“levar” a cenografia às exposições.
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Confecção: Natália Martins e Mariana Garcia da Silva
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FOTOS DO ESPETÁCULO BABEL
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Texto e Direção: Ismael Scheffler
Assistência de direção: Diego Monteiro

Atrizes:
Mãe - Mariane Filomeno
Serva - Uliana Kovalczuk
Iluminada - Carol Pellegrini ou  Monique Rau
Vidente - Sissa Oliveira ou  Monique Rau
Profetisa - Patricia Goulart 

Pesquisa corporal: Ismael Scheffler
Preparação física: Lívia Gariani
Coreografias: Ismael Scheffler e Caroline Pellegrini
Preparação vocal: Patrícia Goulart
Cenografia: Betina Bonilauri, Mariana Garcia da Silva, 
Matheus Mayer e Natália de Oliveira Martins
Consultoria técnica estrutural: Wellington Mazer (Professor do 
Departamento Acadêmico de Construção Civil da UTFPR)
Cenotécnico: Alfredo Gomes Filho
Serralheiros das três torres: Ademar Cesar Silva Brasileiro e 
Adilson “Magrão” 
Serralheiros das plataformas e torre da mãe: Rafael Gonçalves 
Soares e Ataíde Sanches  (Divisão de Obras e Manutenção de 
Imóveis da UTFPR)

Figurinos: Lívia Gariani, Lucas Queiroz Morais e Maria Lígia Freire
Maquiagem: Amanda Marciniak, Betina Bonilauri e Mariana Garcia 
da Silva
Consultoria de maquiagem: Juliane Friedrich 
Iluminação: Felipe Serenato Leal e  Luiz Ricardo Castro
Sonoplastia: Henrique Jakobi, Lua Volpi e Ismael Scheffler

Produção: Grupo de Desenvolvimento Cenográfico
Direção de produção: Ismael Scheffler
Assistência de produção: Dáphene Zandoná

FICHA TÉCNICA DE BABEL
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A EXPOSIÇÃO
FOTOS DA EXPOSIÇÃO

FO
TO

: I
sm

ae
l S

ch
ef

fle
r



43

FONTE: 
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Coordenação, curadoria e direção de produção: Ismael Scheffler
Projeto expositivo: Virgínia Pitta, Juliane Scoton, 
Juliana Choma, Anelise Gueri
Execução e montagem:Virgínia Pitta, Juliane Scoton, Juliana Choma
Letrismo: Juliana Choma e Juliane Scoton

SESC Água Verde:
Gerente Executiva do Sesc Água Verde:  Aquilla Maris Nicz
Produtora Cultural do Sesc Água Verde: Edilene Guzzoni
Equipe Sesc Água Verde: Ronaldo Bevilac Marcondes e Fausto Said Saad

FICHA TÉCNICA DA EXPOSIÇÃO
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Apoio:

Realização:



A exposição Maquetes cenográficas foi realizada no SESC Água Verde, 
em Curitiba, PR, de 13 a 30 de agosto de 2014, durante a realização 
do Festival Palco Giratório, nesta cidade.

A exposição apresentou maquetes realizadas pelos alunos do II 
Curso de Especialização em Cenografia (pós-graduação Lato-Sensu), 
em 2014 e 2015, em três diferentes disciplinas: Atelier de criação 
plástica, Composição visual em cenografia e Projetos e registros 
cenográficos.

A exposição também trouxe diferentes elementos do processo de 
criação da cenografia do espetáculo Babel, enfatizando a importância 
das maquetes, criado em 2013 e apresentado em 2013 e 2014, por 
dois programas de extensão universitária da UTFPR, que trabalharam 
associados: o TUT (Grupo de Teatro da UTFPR, criado em 1972) 
e o PEDC (Programa de Extensão Desenvolvimento Cenográfico, 
realizado em 2013).


