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Introdução 

 

Neste relatório, optou-se pela realização de três artigos autônomos que, 

conjuntamente, abarcam o percurso da pesquisa desenvolvida ao longo do 

período dessa Iniciação Tecnológica.  

No primeiro artigo, Entre o high-tech e o artesanal: possibilidades do 

desenvolvimento tecnológico na iluminação teatral, é realizada uma sintética 

análise histórica do desenvolvimento da luz elétrica na iluminação cênica, 

buscando compará-la à forma como se dá o desenvolvimento tecnológico neste 

meio nos dias atuais. Além disso, levanta-se a questão de que relação possível 

pode existir entre a noção de desenvolvimento tecnológico e a artesanalidade 

do processo criativo teatral. 

Os dois artigos seguintes, analisam dois casos distintos de espetáculos 

onde a utilização de equipamentos luminosos não teatrais esteve presente em 

seus desenhos de luz. O primeiro deles, Uso de Lâmpadas de Descarga na 

Iluminação do Teatro Oficina Uzyna Uzona: Análise do Espetáculo Bacantes, 

avalia a relação entre a utilização desse tipo de lâmpada pela iluminadora 

Cibele Forjaz com a espacialidade do Teatro Oficina, assim como com as 

propostas de encenação do diretor José Celso Martinez Côrrea.  

Já no último artigo, O Livro de Jó: Site specific na Iluminação de 

Guilherme Bonfanti, coloca-se em foco as diferentes soluções do iluminador do 

Teatro da Vertigem para um espetáculo realizado dentro de um edifício 

hospitalar. 
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Entre o high-tech e o artesanal: possibilidades do 

desenvolvimento tecnológico na iluminação teatral 

Por Francisco Moreira Turbiani 

 

É cada vez mais usual, nos projetos de iluminação teatral, o uso de 

equipamentos e lâmpadas não especificamente projetados e produzidos 

industrialmente para as artes cênicas. São materiais de diferentes 

procedências que, através de adaptações e modificações no seu uso original, 

ganham espaço no fazer teatral. Lâmpadas e equipamentos originalmente 

desenvolvidos para uso doméstico, comercial ou de iluminação pública se 

tornam fontes concretas para a criação de novas formas de iluminar.  

Paralelamente a essas experimentações artesanais, a velocidade com 

que novos equipamentos de última geração chegam ao mercado é cada vez 

maior, diversificando fortemente as possibilidades de como concebemos um 

desenho de luz.  

 

Tecnologia da iluminação: a luz elétrica 

A possibilidade de acender e apagar a luz rapidamente, fugindo às 

convenções da luz do sol, ou ainda, a possibilidade de utilizar cores jamais 

vistas na natureza, é hoje elemento banal em qualquer desenho de iluminação. 

Estes elementos foram assimilados totalmente à iluminação cênica, e podem 

ser utilizados a qualquer momento. Todavia, é necessário atentar para o 

contexto histórico em que eles surgiram. 

Paralelamente às modificações estéticas da luz no decorrer da história, 

os meios disponíveis para produzi-la foram gradativamente tornando-se mais 

complexos. Nesse sentido, é comum que a chegada de uma nova tecnologia 

na iluminação modifique os parâmetros estéticos vigentes. Também são vários 

os casos nos quais uma determinada pesquisa estética necessita de uma 
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busca por formas diferentes de iluminar, visto que os meios disponíveis já não 

são suficientes para realizar os resultados artísticos procurados.  

Desde o final do século XIX, a luz na cena foi aumentando seu grau de 

complexidade e firmando-se tanto como arte quanto como linguagem, 

comunicando através da percepção visual do espectador. É o aparecimento da 

luz elétrica, em 1879, e sua instalação em edifícios teatrais a partir de 1880, o 

fator determinante para diversas modificações estéticas no campo teatral. 

Assim, seu uso “[...] criou o potencial para uma grande liberdade nas artes 

cênicas. Podia prover foco, direção, controle de intensidade, variedade de 

cores, facilidade de posicionamento, e blackouts mais eficientes.” (FORT, 1993, 

p. 28)  

 

 

Imagem 1: Desenho da lâmpada elétrica criada por Thomas Edison.  

 

Essa nova tecnologia rapidamente se popularizou, tornando-se presente 

nos mais famosos teatros europeus e norte-americanos. A novidade foi motivo 

de grande fascínio por todos, não só pelas suas qualidades estéticas no palco, 
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mas também pelo significativo aumento da segurança dentro dos edifícios. Os 

circuitos elétricos substituíram as tubulações de distribuição do gás, utilizado 

até então na iluminação teatral, e grande fator de risco para incêndios.  

Todavia, a chegada da luz elétrica não cria, de forma instantânea, uma 

revolução estética na forma como se ilumina. Inicialmente, seus ganhos estão 

mais vinculados à qualidade da luz e à eficiência técnica dos equipamentos. 

  

“As lâmpadas incandescentes e a eletricidade [...] foram consideradas 

primeiramente apenas como uma nova técnica, mais eficiente, para realizar 

as mesmas funções: clarear a cena e copiar, com maior verossimilhança, os 

efeitos da natureza, como o arco-íris ou o por do sol.” (FORJAZ, 2008) 

 

Foi através do trabalho dos encenadores que as possibilidades de 

manipulação da luz elétrica foram gradualmente sendo exploradas e levando, 

em última instância, à concretização da iluminação como uma linguagem, 

constituídas de signos que comunicam de forma independente dos outros 

elementos cênicos.  

Não foi somente a chegada dessa tecnologia que revolucionou a forma 

como se pensava a iluminação teatral. Mas o potencial para as modificações 

estéticas que estavam por vir já se apresentava, aguardando o momento 

propício para eclodir. Segundo Cibele Forjaz (2008), “A linguagem da 

encenação moderna cria uma nova função para a iluminação cênica na medida 

em que se liberta da ideia da arte como imitação da realidade”.

Assim, não foi a chegada da lâmpada elétrica que modificou 

radicalmente os parâmetros estéticos vigentes na iluminação, mas criou as 

condições técnicas para que as transformações que estavam por vir 

ocorressem. 
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Imagem 2: Fotografias de dois momentos 

distintos da ópera Wagneriana Rheingold, 

com iluminação do LightDesigner Max 

Keller. Na imagem superior (figura 2), 

podemos ver o efeito de um arco-íris sobre 

a cabeça dos atores. Na inferior (figura 3), a 

luz não busca imitar nenhum efeito natural, 

mas apresenta cores altamente saturadas, 

vermelho e amarelo. Hoje, a iluminação 

cênica continua a utilizar os fenômenos da 

natureza como uma referência, mas possui 

a liberdade de criação de outros ambientes 

luminosos mais artificiais. 

 

Tecnologia da iluminação: os concertos de Rock and Roll 

No século XX, a partir do final da década de 1960, se inicia um processo 

mais acelerado de desenvolvimento tecnológico. Entra em cena um elemento 

novo, responsável por uma explosão de inovações tecnológicas na iluminação: 

os concertos e shows de Rock. 

A luz passa a ser fator fundamental para o apelo visual desses 

megaeventos. São necessários equipamentos cada vez mais compactos e 

eficientes, facilitando o transporte e a montagem.  

 

Teatros podem passar anos realizando reuniões para determinar suas 

especificações técnicas. A grande maioria das empresas de iluminação 

concentra em uma única pessoa, o proprietário, a realização de todas as 

compras, que facilmente atingem um quarto de milhão de dólares. Rock and 

Roll trouxe para os fabricantes uma demanda por prontidão, serviços e 
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produtos eficientes. Isso criou uma explosão para todas as outras mídias, 

pois o Rock estimulou os fabricantes de equipamentos em um lugar 

determinante – no seu fluxo de caixa. (MOODY, 1998, p.111). 

 

  O impulso dado pelo mercado de shows para o desenvolvimento de 

novas tecnologias da iluminação é essencialmente financeiro. Criou-se uma 

variedade gigantesca de equipamentos nas mais diferentes áreas: distribuição 

de energia, cabeamento, segurança, mesas de luz, refletores mais econômicos 

e de maior potência. 

A necessidade dos shows musicais serem espetáculos grandiosos,  

cada vez mais dinâmicos e visualmente impactantes, levou ao desenvolvimento 

mais recente dos refletores movinglights. Capazes de gerar movimento na luz, 

possuem motores controlados eletronicamente por um sistema de operação 

digital, permitindo que seus movimentos, desenhos e cores sejam pré-gravados 

e armazenados. Sentado à mesa de controle, o iluminador pode posicionar a 

luz desses refletores na direção que desejar, assim como programá-los para 

que se movimentem durante o espetáculo. 

 

 

Imagem 3: Um refletor movinglight que, através de um sistema motorizado, permite a 

criação de movimento na luz 
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Do ponto de vista das fontes luminosas, a tecnologia que atualmente 

está mostrando os resultados mais significativos são os recentes refletores de 

LED, ou Light Emitting Diode (diodo emissor de luz). Um LED é uma fonte de 

luz eletroluminescente. Isto é, através da aplicação de uma fonte elétrica, 

materiais semicondutores em seu interior têm seus elétrons recombinados, 

liberando luminosidade. Produz uma luz monocromática, pois emite ondas com 

um alcance espectral muito baixo, ou seja, de um único comprimento de onda, 

que varia de acordo com o material semicondutor utilizado em sua composição. 

Por esse motivo, cada LED emite luz de somente uma única cor, de acordo 

com os materiais contidos em seu interior. 

 

 

Imagem 4: Um único LED, modelo produzido pela fábrica de lâmpadas Philips e refletor teatral 

de LEDs, com a possibilidade de criar diferentes cores.  

 

As principais qualidades do LED estão vinculadas ao consumo de 

energia - pois são significativamente mais econômicos do que qualquer outra 

fonte de luz elétrica disponível - e à possibilidade de obter múltiplas cores com 

o mesmo equipamento. Apesar de cada LED emitir luz de uma cor única, um 

refletor possui diversos LEDs, normalmente nas cores azul, vermelho e verde. 

Através da combinação dessas cores, em diferentes intensidades cada, é 
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possível obter qualquer cor pertencente ao espectro visível pelo olho humano, 

somente pelos comandos enviados por um computador. 

Os concertos musicais são um meio que, até hoje, continua 

impulsionando o desenvolvimento tecnológico de ponta, buscando e cobrando 

o que existe de mais avançado em tecnologia de iluminação. É importante 

notar como, diferentemente do surgimento da lâmpada incandescente, as mais 

recentes tecnologias de iluminação não surgem vinculadas diretamente ao 

campo teatral, mas sim a eventos cênicos com maior apoio mercadológico.  

 

 

Imagem 5: uma lâmpada PAR 64, utilizada a partir dos anos setenta em concertos 

musicais devido a sua luz brilhante e potente. 

 

É muito comum vermos opiniões diversas a respeito do uso desses 

equipamentos, tipicamente utilizados em megaeventos, no âmbito teatral. 

Muitas vezes, são julgados de forma crítica, como algo que não deveria ser 

utilizado no teatro, quase como que em defesa de um certo purismo. Espera-se 

que, aos poucos, com a difusão maciça desses equipamentos, o aumento de 

seu uso e o barateamento dessas tecnologias, esse tipo de opinião venha a 

mudar. 

Um exemplo é o caso da Lâmpada PAR 64, desenvolvida nos anos 70, e 

muito utilizada nos shows musicais, devido ao seu feixe luminoso 
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extremamente brilhante em comparação a outros refletores disponíveis na 

época. No início, vários iluminadores recusavam esse equipamento, julgando-o 

ruim para a luz teatral, possivelmente por desconhecimento das suas diversas 

possibilidades de uso. Hoje, é raro encontrar um edifício teatral que não possua 

um bom número de lâmpadas PAR 64 em seu conjunto de refletores.  

Atualmente, já é possível ver a incorporação de equipamentos como 

movinglights e refletores LED em desenhos de luz de peças teatrais. Suas 

implicações estéticas ainda não estão muito claras, visto que são tecnologias 

muito recentes. Como na época do surgimento da lâmpada elétrica, as 

possibilidades técnicas já estão dadas, contudo, ainda encontram-se em 

experimentação, a fim de se descobrir qual sua real potência de modificação na 

forma como iluminamos espetáculos teatrais.  

 

High-tech e Low-tech: Modelos de desenvolvimento tecnológico 

Pensar em desenvolvimento tecnológico no teatro experimental pode 

soar, a princípio, como uma afirmação estranha. O espaço da criação artística 

artesanal do teatro não aparenta ser o ideal para a pesquisa tecnológica. No 

entanto, esse estranhamento provavelmente está ligado a um senso comum de 

desenvolvimento e inovação tecnológica, muitas vezes, preconceituoso.  

A compreensão de que a tecnologia se constitui meramente de seu 

conjunto instrumental - ou seja, máquinas e ferramentas - é restrita e deixa de 

lado a ideia de que tais utensílios somente ganham utilidade tecnológica a 

partir do momento em que são utilizados e compreendidos pelo homem. Boa 

parte do desenvolvimento tecnológico atual nem mesmo possui um 

instrumental concreto, como ocorre na publicidade ou no mercado financeiro. 

Em  Filosofia da Tecnologia, Val Dusek (2009, p.46) afirma:  

 

[...] para que um artefato ou peça de instrumental seja tecnologia, ele 

precisa ser colocado no contexto das pessoas que o usam, que o mantém e 

reparam. Isto dá origem à noção de sistema tecnológico, que inclui o 
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instrumental, assim como as habilidades e organização humanas 

necessárias para operá-lo e mantê-lo.  

 

A partir do momento em que a tecnologia é entendida como um sistema, 

podemos pensar a produção de conhecimento nessa área para além do 

desenvolvimento tecnológico de ponta. Ao observar ambientes onde o conceito 

de desenvolvimento tecnológico é mais frequente, como a indústria, é possível 

notar dois modelos principais de inovação, um ligado ao meio industrial high-

tech e, outro, ao low-tech. 

  O modelo de inovação high-tech trabalha sobre desenvolvimento e 

pesquisa (R&D - Research and Development), ou seja, pela criação de novos 

equipamentos e máquinas e pelo aprimoramento das já existentes, calcadas 

sobre uma pesquisa de bases científicas e teóricas. É o caso da indústria 

farmacêutica, de produtos eletrônicos, automobilística, aeroespacial. Na 

verdade, este modelo de inovação já foi tratado anteriormente nesse artigo: 

impulsionados pelo crescimento do mercado de concertos musicais, os 

fabricantes de equipamentos para iluminação passaram a desenvolvê-los  de 

forma cada vez mais avançada.  

Já os ambientes industriais low-tech possuem um modelo diferente de 

inovação. Como são empresas que não baseiam sua produção no 

desenvolvimento de novas tecnologias, seu campo de desenvolvimento está 

muito mais focado na forma como produzem e em novas aplicações práticas de 

tecnologias já existentes. Nesse modelo encontram-se empresas ligadas ao 

processamento de alimentos, fabricação de papel, impressão, móveis e 

fundição de metais. São indústrias que  

 

[...] estão intimamente ligadas com a experiência cotidiana e os 

processos de ‘aprender fazendo’ e ‘aprender usando’, que constituem uma 

forma individual, mas também coletiva, de aquisição de conhecimento 

prático. (HIRSCH-KREINSEN; JACOBSON, 2008, p. 7). 
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Na indústria, o valor do conhecimento prático está na possibilidade de 

obter maior eficiência, assim como de diminuir ao máximo as possibilidades de 

erro. No caso de uma pesquisa teatral, não são exatamente esses objetivos 

que estão em jogo, mas sim como descobrir outras formas de iluminar que 

contribuam para o efeito estético desejado.  

 

Uso de equipamentos luminosos não-teatrais na  iluminação cênica: 

possibilidades de um iluminador-pesquisador 

De acordo com o conceito de tecnologia de Dusek, podemos associar a 

ideia de desenvolvimento tecnológico à ideia de pesquisa, seja ela prática ou 

teórica. Um iluminador que experimenta diferentes equipamentos 

desconhecidos por ele, sem saber com clareza os resultados estéticos que 

obterá, assume uma atitude investigativa sobre esse material, possibilitando a 

abertura de portas ainda não imaginadas. Dessa forma ele trabalha a fim de 

descobrir diferentes usos para equipamentos luminosos previamente 

existentes, provavelmente desenvolvidos dentro de um modelo tecnológico 

high-tech. No entanto, a maneira como aborda esse material é muito mais 

próxima dos procedimentos de inovação do meio low-tech.  

O iluminador, ao trabalhar com equipamentos luminosos não-teatrais, 

sejam  lâmpadas desenvolvidas para o uso doméstico, industrial ou comercial, 

ou mesmo refletores criados a partir de restos de sucata, lida  com algo novo, 

cujo resultado final não pode ser antecipado com total precisão. É somente 

através da avaliação de seus experimentos práticos que apreende 

conhecimento sobre esses materiais e seus possíveis usos na cena. 

Ao trabalhar dessa forma, é muito comum que seja necessário modificar 

tais equipamentos, ou mesmo criar outros totalmente novos. Por exemplo, faz-

se a ligação caseira dos circuitos elétricos; conectam-se soquetes com 

interruptores, tomadas e reatores; cria-se pequenos refletores com latas e 

sucatas diversas; reflete-se a luz com materiais mundanos, como papel 

alumínio, ou mesmo utiliza-se tinta guache comum para colorir lâmpadas.   
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Esse processo de criação artesanal leva a resultados únicos, 

especialmente desenvolvidos para um determinado efeito luminoso. No 

entanto, é muito comum que algum tempo depois, vejamos um efeito parecido 

em outro espetáculo completamente diferente, pois outro iluminador montou 

um dispositivo luminoso muito similar, seja por coincidência ou por imitação da 

mesma ideia. Gradualmente, algumas dessas experiências começam a se 

repetir cada vez mais, quase a ponto de se tornarem algo notoriamente 

conhecido no meio teatral como mais uma ferramenta da qual o iluminador 

pode fazer uso. Em alguns casos, essa apropriação e difusão se dá de tal 

forma que a autoria se perde e já não se sabe mais quem foi o criador daquela 

técnica ou procedimento específico.  

 

 

Imagem 6: Fotografia do espetáculo Bacantes, direção de Zé Celso e iluminação de Cibele 

Forjaz. No topo, podemos visualizar lâmpadas de descarga, utilizadas normalmente para 

iluminar ambientes industriais e vias públicas, coloridas nas cores verde e azul. Exemplo da 

utilização de equipamentos luminosos não teatrais na iluminação cênica. 
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Não há como negar que a existência desses equipamentos artesanais, 

traquitanas ou gambiarras está frequentemente vinculada à necessidade 

financeira. Muitas vezes, não existem em um projeto teatral os recursos 

financeiros necessários para obtenção de determinados equipamentos mais 

sofisticados, cujo custo excederia a verba disponível. Assim, o iluminador se vê 

obrigado a utilizar recursos mais simples, valendo-se dos materiais ali 

disponíveis, modificando e criando equipamentos compatíveis com o 

orçamento existente. 

 

 

 

 

Imagem 7:  Fotografia do 

espetáculo O Livro de Jó, do 

grupo Teatro da Vertigem. 

Direção de Antonio Araújo e 

iluminação de Guilherme 

Bonfanti. No espetáculo, que 

se passa dentro do edifício 

de um hospital, Bonfanti se 

utiliza de equipamentos de 

iluminação hospitalares 

modificados artesanalmente, 

como luminárias cirúrgicas e 

negatoscópios. 
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No entanto, alguns iluminadores fazem uso desse tipo de procedimento 

independentemente dos recursos financeiros disponíveis. Para estes, a 

utilização de equipamentos e lâmpadas pouco usuais no teatro torna-se uma 

escolha de ordem estética, devido às diversas implicações visuais decorrentes 

do uso desse material, ou mesmo uma escolha política, pela possibilidade de 

modificação dos meios artísticos de produção convencionais. Trabalhar com o 

artesanal torna-se um procedimento criativo, podendo ser utilizado juntamente 

com outros equipamentos tecnologicamente mais sofisticados. 

Ao utilizar equipamentos pouco habituais ao campo teatral, o iluminador 

assume o papel de pesquisador de possíveis tecnologias que alarguem o seu 

trabalho criador, independente do quão complexas elas são. Assim, passa a 

atuar como um artista investigador, um iluminador-pesquisador, pois é obrigado 

a lidar com a imprevisibilidade do choque entre esses novos materiais e a 

criação cênica que está iluminando.  
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Uso de Lâmpadas de Descarga na Iluminação do Teatro Oficina 

Uzyna Uzona: Análise do Espetáculo Bacantes 

Por Francisco Moreira Turbiani 

 

Neste artigo, iremos analisar o uso de lâmpadas de descarga na 

iluminação do espetáculo Bacantes, do Teatro Oficina, realizado pela 

iluminadora Cibele Forjaz. Assim, buscaremos compreender o funcionamento 

dos materiais luminosos utilizados, suas peculiaridades técnicas e como 

dialogam com o conceito de encenação do espetáculo e a espacialidade do 

edifício teatral do grupo. 

Bacantes estreou em 1995, no festival de Teatro Grego de Ribeirão 

Preto, sendo um dos espetáculos de maior repercussão do Teatro Oficina. Isso 

se evidencia por ser reapresentado pelo grupo periodicamente, sendo sua 

montagem mais recente datada do ano de 2011. No entanto, nossa análise se 

baseia na primeira montagem realizada na sede do grupo, em 1996, e na 

temporada de 2001, na qual os recursos de iluminação que estamos 

pesquisando se mantiveram. Nesse ano também ocorreu a filmagem integral 

do espetáculo em DVD, à qual recorremos como instrumento auxiliar nesse 

estudo. 

A montagem do Teatro Oficina possui direção e músicas de José Celso 

Martinez Corrêa, que também atua na obra como o personagem Tirésias. No 

elenco original estão Marcelo Drumond, no papel de Dionizyos; Fransérgio 

Araújo como Penteu; Pascoal da Conceição como Cadmos; Denise Assunção 

fazendo Agave e Alleyona Cavali no papel de Semele.  

A peça, escrita por Eurípedes, apresenta a origem do teatro através de 

25 cantos e cinco episódios. A trama acompanha o retorno do deus Dionísio a 

Tebas, sua cidade natal, e seu embate com o governante Penteu, que proíbe a 

realização dos rituais dionisíacos. 

Para poder compreender as escolhas técnicas e estéticas da iluminação 

do espetáculo aqui analisado, é necessário questionar qual a influência da 
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estrutura arquitetônica do espaço no desenho de luz. A arquitetura do Teatro 

Oficina Uzina Uzona, projetado por Lina Bo Bardi e Edson Elito, apresenta 

características muito peculiares, que dialogam diretamente com o conceito 

teatral proposto pelo diretor José Celso. 

 

Quando iniciamos o projeto e durante toda a sua concepção, Lina 

e eu procuramos concretizar as propostas cênica e espacial de Zé Celso. 

[...] Do programa que foi nascendo, eram princípios os conceitos de rua, de 

passagem, de passarela de ligação entre a rua Jaceguay, o viaduto e os 

espaços residuais de sua construção potencialmente utilizáveis e a grande 

área livre nos fundos do teatro; de espaço totalmente transparente em que 

todos os ambientes transpusessem um espaço cênico unificado – “todo o 

espaço é cênico”; flexibilidade de uso; adoção de recursos técnicos 

contemporâneos ao lado do despojamento, o “terreiro eletrônico” onde 

“bárbaros tecnizados” atuassem.(ELITO, 1999) 

 

 A compreensão do espaço cênico como uma rua, materializada pelo 

longo corredor cênico do espaço do Teatro Oficina, dialoga diretamente com a 

utilização de lâmpadas de descarga na iluminação da peça pois, afinal, é esse 

o tipo de equipamento utilizado na iluminação pública convencional.  

A temperatura de cor da lâmpada1 e seu espectro luminoso2, elementos 

que definem fisicamente o tipo de luz que ela irá emitir podem não ser signos 

disponíveis para a leitura objetiva do espectador. No entanto, trabalham em um 

campo de afetação subjetiva, reforçando o entendimento daquele espaço como 

um ambiente público, já que a fonte de origem luminosa é a mesma utilizada 

                                                             
1
 Temperatura de cor: grandeza que define a tonalidade de uma fonte luminosa, medida em 

graus Kelvin. Quanto mais alta for a temperatura de cor, mais azulada será a luz e quanto mais 

baixa, mais amarelada. A temperatura de cor não possui relação direta com a temperatura da 

lâmpada, é somente uma escala criada a partir do aquecimento contínuo de uma barra de ferro 

em condições laboratoriais. 

2
 Espectro Luminoso: combinação das frequências de luz irradiadas por uma determinada 

fonte, determinando sua coloração.  
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em vias urbanas. O público não possui o entendimento racional desse dado, 

mas é afetado pela sua presença. 

 

 

Imagem 1: Planta baixa do Teatro Oficina, projeto de Lina Bo Bardi e Edson Elito. 

 

Outra característica marcante da encenação de José Celso que se 

reflete na construção arquitetônica do teatro é a busca por um espaço cênico 

total, ou seja, em que todos os lugares pudessem ser utilizados pelos atores. 

Assim, surge a necessidade de uma iluminação que possa acompanhar essa 

flexibilidade proposta pela encenação. Se a ação pode ocorrer em qualquer 

lugar do espaço cênico, os limites entre o lugar do espectador e o da 

representação teatral tornam-se turvos, ou seja, suas fronteiras se dissolvem 

em meio ao rito teatral. 
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Imagem 2: O corredor do Teatro Oficina, projetado para criar a ideia de uma rua 

pública. 

 

 Além disso, a presença do público é um elemento fundamental na 

encenação dos espetáculos do Oficina. Ele é parte do rito teatral, devendo 

estar presente e visível sempre que possível, possibilitando inclusive sua 

participação concreta na obra. Para que a relação com o público seja real, este 

deve estar iluminado, isto é, não escondido no conforto da escuridão típica dos 

convencionais teatros italianos. 

 “Quando Zé Celso realiza uma encenação que tem como marca o 

desejo de encontro de corpos em uma orgia-teatral, ele está tocando os limites 

da experiência cênica.” (PIRES, 2005, p.136). Assim, a relação de rito/orgia 

almeja uma sexualidade política, pois é pública, está na rua, na passagem, 

visível a todos e ao alcance de todos, inclusive, do público 

 Contudo, a luz deveria, no interior de uma encenação caótica, marcada 

pela festividade, com cenas ocorrendo em diversos cantos, buscar ordenar os 

diferentes elementos do espetáculo. A necessidade de ordenação da 

encenação se tornaria ainda mais crítica no espetáculo seguinte, Cacilda!, mas 

a ideia de uma luz apolínea, que organizasse todo a carga dionisíaca da 

encenação, já se colocava presente em diversos espetáculos do grupo. 



 

22 
 

 Para realizar tal tarefa, eram necessários focos, planos de luz bem 

delimitados, colorações variadas, ou seja, formas de, através da luz, criar 

signos claros para cada elemento da cena, de maneira que pudessem estar 

visualmente diferenciados. Contudo, uma iluminação geral, que iluminasse tudo 

e todos o tempo inteiro, poderia impedir ou reduzir a eficiências dos outros 

efeitos luminosos. 

 Assim, Cibele Forjaz decidiu desenvolver uma pesquisa com lâmpadas 

de descarga, normalmente utilizadas em iluminação pública e comercial. Seu 

intuito era criar uma iluminação que permitisse incluir a presença do público 

sem interferir nos diferentes desenhos de luz de cada cena. 

 Cabe notar que o trabalho de iluminação desenvolvida pela iluminadora 

junto ao Teatro Oficina não foi realizado isoladamente para cada espetáculo, 

mas refletia uma continuidade dos desenhos de luz, que assimilavam 

elementos das peças anteriores, porém introduzindo novas características. 

Segundo entrevista concedida por Forjaz para esse estudo, “é quase como se 

fosse uma espécie de processo em continuidade. (...) Existem bases e linhas 

de luz que foram sendo desenvolvidas, criando quase que uma mesma 

experiência que foi se complementando.” (Simões, 2012, p.1).  

 Isso se deu, por exemplo, pelo uso de lâmpadas PAR 36 como “canhões 

seguidores”, manipulados por quatro pessoas posicionadas no topo do prédio. 

Esse elemento surgiu nos primeiros espetáculos do Oficina iluminados por 

Forjaz mas continuou sendo utilizado nas peças seguintes. O mesmo ocorreu 

com o uso das lâmpadas de descarga, que depois foram assimiladas ao 

desenho de luz de Cacilda!. 

Em Bacantes, foram utilizadas trinta e seis lâmpadas a vapor no espaço 

do Teatro Oficina. Cada lâmpada foi instalada em um refletor metálico, 

usualmente projetado para iluminar fachadas e ambientes industriais.  
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Os refletores foram gelatinados3 de acordo com a coloração de cada tipo 

de lâmpada, de forma a valorizar sua cor. Naturalmente, as lâmpadas têm uma 

leve coloração, mas ainda assim são brancas. Com o uso de gelatinas, se 

obtém uma luz de cor intensa e forte. Assim, foram utilizadas dezoito lâmpadas 

de multivapores metálicos (HQI) na cor azul, nove vapores de sódio na cor 

vermelha e nove vapores de mercúrio na cor verde. 

Distribuídas de quatro em quatro ao longo de nove varas de luz (imagem 

2), cada bateria de lâmpadas produzia uma iluminação forte e homogênea em 

todo o espaço. 

 

Imagem 3: distribuição das lâmpadas no Teatro Oficina. 

 

                                                             
3
 Gelatina: filtro de luz que permite a passagem de determinada porção do espectro 

de luz de uma fonte específica.  Atualmente, são produzidos com um polímero plástico, devido 

a sua resistência a altas temperaturas. 
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 As lâmpadas de descarga não podem ser ligadas aos dispositivos 

convencionais de controle, como dimmers e mesas de luz, que são 

originalmente criados para trabalhar com lâmpadas incandescentes de 

filamento de tungstênio. 

 Atualmente, já existem dispositivos que permitem a utilização de 

lâmpadas de descarga em refletores mais complexos e ligados diretamente na 

mesa de luz, nesse caso, por meio de uma persiana que controla a intensidade 

do feixe luminoso. 

Porém, em Bacantes, teve-se que fazer o uso de uma mesa de luz 

artesanal (imagem 4) para a operação durante o espetáculo. As lâmpadas 

foram ligadas em paralelo e para cada uma havia um interruptor comum do tipo 

silentoque, o mais comum interruptor doméstico que temos no Brasil. Cada cor 

diferente possuía também um disjuntor que ligava ou desligava todos os 

refletores de uma mesma cor, realizando função similar a de um submaster4 

em uma mesa convencional. 

Ao ligar uma lâmpada de vapor, ela leva um período de três a cinco 

minutos para atingir sua capacidade total, o que é chamado “tempo de 

aquecimento”. Durante a peça, elas eram ligadas em algum momento em que 

outras luzes comuns estavam acesas, tornando-se, portanto, imperceptíveis. 

No momento de mudança da iluminação no espetáculo, a luz que se 

sobrepunha era simplesmente removida, restando somente a dos vapores, 

agora visíveis. 

 

 

                                                             
4
 Em uma mesa de operação de luz, um canal é um botão, ou interruptor, que 

controla um refletor ou um grupo de refletores. Já os submasters são botões que controlam 

grupos de diferentes canais. 
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Imagem 4: diagrama elétrico de uma mesa de luz artesanal. 

 

Para o espetáculo seguinte, Cacilda!, a utilização das lâmpadas de 

vapor se manteve praticamente a mesma. A única modificação foi a remoção 

das gelatinas azuis de uma das baterias de HQI, o que resultou na presença de 

mais uma bateria diferente das outras, agora de cor branca. 

As lâmpadas de descarga funcionam pela excitação de substâncias, 

normalmente gases, em seu interior. A substância é lacrada no interior de um 

tubo de descarga com eletrodos nas extremidades, conectados a um reator. A 

eletricidade passa pelo reator, que cria uma diferença de tensão muito elevada 

entre os eletrodos, provocando o deslocamento de elétrons pelo interior do 

tubo. Esse deslocamento provoca a excitação dos átomos do material no 

interior do tubo, provocando a liberação de energia na forma de luz. 



 

26 
 

 

 

 

Imagem 5: funcionamento de uma lâmpada de descarga de vapor de sódio.  

 

A substância no interior da lâmpada pode variar, podendo ser mercúrio 

ou sódio, o que determina a coloração da luz emitida. A lâmpada a vapor de 

mercúrio possui coloração verde-amarelada, criada pela combinação da luz 

amarelada do argônio com a luz azulada do mercúrio. Já a lâmpada a vapor de 

sódio produz um espectro deslocado para o amarelo-ouro. Por outro lado, a 

HQI, lâmpada de descarga de multivapores metálicos, possui, em seu interior, 

uma variedade de metais nobres que, ao serem vaporizados, produzem uma 

luz mais azulada.  

As luminárias das lâmpadas de descarga são similares aos refletores do 

tipo Set Light, também chamados de Flood Light, equipamento muito utilizado 

na iluminação teatral. Sua estrutura é simples, composta por uma caixa 

metálica onde a lâmpada é posicionada no centro, havendo no fundo um 

espelho refletor e na frente um vidro para proteção da lâmpada.  
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Imagem 6: No detalhe, é possível observar três vapores metálicos instalados no espaço do 

Teatro Oficina. 

 

O ângulo de posicionamento desse equipamento pode ser regulado na 

alça que o suporta, mas, devido a sua simplicidade, não possui nenhum tipo de 

dispositivo de controle do feixe de luz. Por conseqüência, a luz emitida possui 

um ângulo de abertura grande (aproximadamente 100°), “lavando”, ou 

iluminando de forma homogênea áreas grandes do espaço. 

É importante notar que cada vez mais os grandes fabricantes trabalham 

para suprimir as variações de cor nos diferentes tipos de lâmpadas, buscando 

aumentar o conforto visual. A tendência é que essas características irão 

gradativamente desaparecer dos equipamentos luminosos disponíveis no 

mercado, substituídos por modelos mais modernos. Contudo, são justamente 

esses elementos peculiares e distintivos que tendem a criar maior interesse na 
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pesquisa com iluminação cênica, dada a possibilidade de produzir diferentes 

qualidades cromáticas de luz. 

 

 

Imagem 7: No detalhe, observa-se a carcaça de duas lâmpadas de descarga. É possível ver 

inclusive as fitas adesivas utilizadas para fixar as gelatinas. 

 

No Teatro Oficina, a distribuição do público ocorre de forma muito 

próxima à área cênica e, muitas vezes, essa distinção espacial se desfaz, seja 
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pela invasão do espaço da platéia pelos atores, seja pelo fato de o público ser 

convidado a invadir a área cênica. Portanto, os espectadores precisavam estar 

iluminados, mas de forma a não comprometer a luz das diferentes cenas. 

Essas duas necessidades geravam uma dificuldade, pois a luz do público 

tendia a iluminar também o espaço cênico, impossibilitando a criação de 

diferentes planos e a diferenciação dos diferentes elementos cênicos. 

 

 

 

 

Imagem 10: Momento do espetáculo Bacantes. No alto, é possível observar as 

lâmpadas de descarga coloridas nas cores azul e verde acesas.  
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Porém, tal dificuldade foi superada por meio do uso de um recurso de 

sobreposição luminosa. As lâmpadas a vapor e as de filamento de tungstênio5, 

possuem espectros de luz diferentes, pois irradiam uma combinação de ondas 

de luz de comprimentos diferentes (imagem 8). Assim, é possível iluminar o 

espaço inteiro com as lâmpadas a vapor e sobrepor sua luz com as lâmpadas 

incandescentes somente nas cenas desejadas.   

 

 

Imagem 9: (no alto) Comparação entre o espectro de luz de uma lâmpada de descarga e de 

uma incandescente. O terceiro gráfico representa a curva espectral de uma gelatina azul, onde 

os valores abaixo da curva são aqueles que atravessam a gelatina, e os acima da curva ficam 

detidos. (em baixo) Sobreposição dos gráficos das lâmpadas com o da gelatina: é possível 

notar uma quantidade significativamente maior de azuis no gráfico da esquerda, gerando uma 

luz azulada mais intensa. 

 

                                                             
5
 A grande maioria dos refletores teatrais possui em seu interior uma lâmpada 

incandescente com filamento de tungstênio. Existem refletores compatíveis com outras 

lâmpadas, contudo são pouco utilizados devido ao seu alto custo financeiro.  
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Imagem 10: Três momentos do espetáculo Bacantes em que é possível observar o efeito da 

luz produzida pelas lâmpadas de descarga. No primeiro, estão acesos os vapores de mercúrio 

com a cor verde. Nos dois seguintes, as lâmpadas de multivapores na cor azul. 
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Cibele nomeou o efeito criado pelas lâmpadas de descarga de “black-out 

em cor”. Como elas não interferem nas outras luzes do espetáculo, é como se 

o espaço estivesse no escuro, como em um Black-out. No entanto, o público 

está presente e iluminado, participando do evento cênico. Assim, Cibele 

desenvolveu uma iluminação que permitia a presença de todos sem, contudo, 

abrir mão da possibilidade de criar luzes específicas para os diversos planos 

construídos pelo espetáculo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Referências Bibliográficas 

 

BARDI, Lina Bo; CORRÊA, José Celso Martinez; ELITO, Edson. 

Teatro Oficina: 1980 – 1984. Lisboa: Editora Blau, 1999.  

PIRES, Ericson. Zé Celso e a Oficina-Uzyna de Corpos. São Paulo: 

Annablume, 2005.  

 BACANTES – Festival Teat(r)o Oficina. Direção de Tadeu Jungle. São 

Paulo: Trama Promoções Artísticas Ltda, 2009. 2 DVDs (326min.): DVD Vídeo. 

NTSC. Color. ACA0035. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

O Livro de Jó: Site specific na Iluminação de Guilherme 

Bonfanti 

Por Francisco Moreira Turbiani 

 

 Onde está o caminho onde mora a luz? 

O Livro de Jó – 38;19. 

 

Neste artigo, discorreremos sobre a iluminação de Guilherme Bonfanti 

para o espetáculo O Livro de Jó, do Teatro da Vertigem, analisando as 

escolhas feitas no desenho de luz e sua relação com os conceitos propostos 

pelo espetáculo.   

O iluminador Guilherme Bonfanti nasceu em Leme, SP, em 1956. 

Inicia-se profissionalmente em 1986 com o espetáculo Corpo Estrangeiro, de 

Marguerite Duras. Em sua carreira profissional, realiza desenhos de luz em 

diversas áreas, como teatro, dança, ópera, shows, exposições e eventos de 

musica eletrônica. No entanto, é junto ao Teatro da Vertigem onde realiza suas 

criações mais significativas. Assim afirma a iluminadora Cibele Forjaz (Simões, 

2010, p.156), sobre o trabalho dele:  

 

Guilherme Bonfanti é sem dúvida um dos grandes iluminadores 

deste país. Mas é em sua parceria com Antonio Araújo no Teatro da 

Vertigem que podemos perceber sua faceta mais autoral. A especificidade 

da ocupação espacial a que se propõem aqui o encenador e seu grupo 

determina o grau de desafio deste projeto, e a genialidade de suas 

soluções. 

 

O grupo teve sua origem em 1991, a partir de experimentações dos 

conceitos da Mecânica Clássica aplicados ao movimento expressivo do ator. 

Em 1992, estreia seu primeiro espetáculo, O Paraíso Perdido, na Igreja de 

Santa Ifigênia em São Paulo. O trabalho seguinte, objeto de estudo deste 
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artigo, O Livro de Jó, é realizado no hospital desativado Umberto Primo, no ano 

de 1995. Em 2000, apresentam Apocalipse 1,11, trabalho que completa a 

chamada, posteriormente, Trilogia Bíblica. O grupo, assim, fecha o primeiro 

ciclo de seus trabalhos. 

Em 2006, estreia BR-3, no rio Tietê, em Sâo Paulo. Desde então, o 

grupo desenvolve diversos trabalhos, sendo o mais recente deles o espetáculo 

Bom Retiro 958 Metros, que percorre diversas ruas do bairro homônimo, além 

de transitar pelo interior de um Shopping Center e de um antigo teatro 

desativado. 

A peça que analisaremos, O Livro de Jó, estreiou em 08 de fevereiro de 

1995, ficando vinte meses em cartaz no Hospital desativado Umberto I, em São 

Paulo. Com direção de Antonio Araújo e dramaturgia de Luís Alberto de Abreu, 

apresentava, no elenco original Mariana Lima, Matheus Nachtergaele, Miriam 

Rinaldi, Sergio Siviero, Siomara Scröder, Vanderlei Bernardino e Lismara 

Oliveira.  

O espetáculo, construído a partir da passagem bíblica homônima, narra 

a história da personagem Jó, homem abençoado com riquezas, filhos e 

prosperidade que, devido a uma aposta entre Deus e Satanás, terá sua fé 

testada. Assim, além de perder suas pastagens, seus rebanhos e seus filhos, 

Jó é terrivelmente abatido pela peste, o que provoca que seu corpo seja 

coberto por chagas. 

O texto se constitui de uma narrativa linear, onde há um hibridismo dos 

gêneros épico e dramático, que eram constantemente alternados e imbricados. 

A história, conduzida ao longo de seis cenas, se estrutura da seguinte forma: 

Cena 1 – Exortação Inicial; Cena 2 – A Intervenção do Primeiro Amigo; Cena 3 

– Deus é Caos; Cena 4 – O Último Abalo da Fé; Cena 5 – A Absurda Fé de Um 

Homem Só e Cena 6 – Deus Vomita os Mornos. 

A decisão de realizar o espetáculo dentro de um hospital desativado 

determina radicalmente a natureza da experiência cênica proposta e é 

fundamental para a compreensão das escolhas feitas pelo desenho de luz. 
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Segundo Antonio Araújo (ARAÚJO, 2011, p. 165), se referindo ao 

espetáculo anterior do grupo, mas que cabe igualmente a este trabalho: 

 

[...] o significado (simbólico, histórico, institucional) do lugar era 

mais importante do que suas possibilidades cênico-arquitetônicas. Abríamos 

mão de uma arquitetura mais “teatral” em prol do sentido, ou sentidos, que 

um determinado local pudesse evocar. Daí, o espaço escolhido ser o único 

possível para aquela encenação. 

 

Portanto, a escolha de montar uma peça em um hospital desativado 

era objetivamente um meio de potencializar as questões que a encenação 

buscava tratar com a obra, que propunha um Jó tomado pela AIDS. Além 

disso, o uso de um hospital desativado levantava diversas questões sobre a 

histórica carência de investimentos na saúde pública.  

Para além das possíveis relações objetivas criadas – como a que 

acabamos de citar – a espacialidade implicava em diversas significações 

subjetivas, capazes de modificar a experiência vivida pelo espectador. A 

encenação buscava fazer com que o público fosse “exposto à concretude 

arquitetônica e dos objetos, e à memória e ao imaginário hospitalar” (SILVA, 

2008, p. 100).   

Além disso, a encenação buscava potencializar a relação com o 

espaço, buscando criar uma experiência que afetasse sensorialmente através 

da ação cênica. A proximidade dos atores com o público, pelos corredores e 

cômodos do hospital, intensificava a concretude da cena e criava possíveis 

interferências físicas sobre o espectador, como toques, esbarrões ou mesmo 

respingos do sangue de Jó.  

 

Buscávamos a realização de uma cena imersiva, caracterizada 

pela impregnação e convocação dos sentidos, e baseada na participação 

mais do que na observação, na atuação mais do que na representação. 

Havia o desejo de produzir uma experiência integral para cada um dos 
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espectadores ali presentes, reunindo e ativando elementos físicos, 

sensoriais, emocionais e racionais. (SILVA, 2008, p.100) 

 

Um hospital é, para a grande maioria das pessoas, um ambiente 

carregado de significados muito fortes. Sua função institucional é parte 

constituinte tanto do nosso imaginário coletivo (a forma como nós, enquanto 

comunidade, lidamos com a doença e a morte) como da relação individual 

criada por cada um ao longo de sua trajetória de vida (a perda de um ente 

querido ou um período de internação). Adentrar nele implica não estar impune 

a esses diversos significados. O próprio iluminador, Guilherme Bonfanti, admite 

que “é impossível não ter memória daquilo, do que aquele lugar representa. A 

gente sabe o que aquele lugar representa e isso está dentro da gente. Por isso 

o espaço é fundamental” (CAPAI, 2003). 

Podemos analisar a peça a partir do conceito de site specfic, ou seja, de 

que existe um local específico que é condição para que a obra aconteça, pois, 

sem ele, ela já não possui sentido e não é mais aquela obra. Essa condição, no 

caso, refere-se ao significado institucional do lugar, para além das implicações 

formais que sua arquitetura possui. 

Em seu livro One place after another, Miwon Kwon afirma que esse tipo 

de site specific busca levar a obra de arte para fora dos lugares 

convencionalmente ligados a ela, como galerias ou museus, e colocá-la em 

contato direto com um determinado grupo de pessoas. Desse modo, a arte 

passa a ocupar lugares públicos, a princípio não imaginados ou previstos para 

ela, tanto do ponto de vista físico como intelectual.  

 

Certamente, arte site-specific pode levar a desenterrar histórias 

reprimidas, ajudar a proporcionar uma maior visibilidade a grupos e 

questões marginalizados, e iniciar a redescoberta de lugares "menores" até 

agora ignorados pela cultura dominante. (KWON, 2004, p.53) 
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Ainda segundo Kwon, nessa determinada forma de se trabalhar com 

site specific, o espaço da obra não é escolhido como ponto inicial do processo, 

partindo dele para se desenvolver todo o discurso artístico, mas são os 

conteúdos e conceitos propostos que determinam a localidade onde a obra vai 

ser realizada. 

Assim, no caso do hospital Umberto Primo, mesmo que a escolha do 

espaço de representação tenha sido feita logo no início do processo, ela se deu 

através de uma relação intrínseca com o campo temático da pesquisa que 

estava sendo proposta. 

Trabalhar com um ambiente específico como um hospital cria diversas 

questões a serem consideradas pelo desenho de iluminação, visto que este 

não está isento dos conceitos desenvolvidos para a obra como um todo. 

Primeiramente, a escolha por uma arquitetura menos “teatral” cria diversas 

peculiaridades técnicas para o iluminador, visto que o espaço não foi 

previamente construído para tal função e não possui, como em um edifício 

teatral, varas de luz para a fixação dos refletores ou cabeamento e distribuição 

de força já transpassados pelo espaço.  

Posteriormente, o trabalho foi apresentado em outros hospitais, sendo 

necessário realizar, a cada novo espaço, as devidas modificações de luz para 

as especificidades da arquitetura. No entanto, segundo Bonfanti: 

 

O conceito se mantém. A luz é essa, o desenho é esse, a 

temperatura é essa, o contraste é esse, a cor é essa. [...] São arquiteturas 

completamente diferentes. Então eu não posso pegar exatamente o mesmo 

rider técnico de um espaço, trazer e jogar ele no outro. Então os riders vão 

sendo feitos, adaptados. (CAPAI, 2003) 

 

Em sua fala, Guilherme aponta como a possibilidade de adaptação do 

desenho de luz a novos espaços é potencializada pelo conceito de iluminação 

bem desenvolvido, ficando as modificações em função das necessidades 

arquitetônicas de cada espacialidade. 
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Além disso, a proposta de encenação pede uma iluminação que 

permita ao espectador adentrar totalmente na experiência, de forma que a 

estética dos equipamentos luminosos não sejam elementos destoantes do 

ambiente hospitalar, ou seja, que tenham aparência excessivamente teatral. 

Guilherme Bonfanti propõe uma iluminação que, do ponto de vista da 

materialidade dos equipamentos, seja totalmente pertencente a um hospital. 

Assim, a luz também possui sua especificidade local (site specific), fazendo uso 

de equipamentos e luzes próprias daquele ambiente. 

Na iluminação criada por Bonfanti para O Livro de Jó, os equipamentos 

utilizados eram, em sua maioria, não teatrais. Alguns refletores de teatro até 

eram utilizados, porém sempre buscando que somente seu efeito luminoso 

fosse visto pelo público (através de janelas ou portas, por exemplo) e não a 

carcaça6 do refletor em si. A presença de refletores poderia destoar do espaço 

do hospital, criando um ruído visual para o espectador. Esse recurso já havia 

sido muito utilizado pelo iluminador no trabalho anterior do grupo, O Paraíso 

Perdido, onde os refletores eram escondidos em vários lugares da igreja, como 

altares ou confessionários. 

Além disso, Bonfanti fez uso de lâmpadas normalmente utilizadas na 

arquitetura, como as lâmpadas fluorescentes tubulares, as dicróicas ou as 

PARes 30. Por serem materiais possíveis de estarem em um hospital, sua 

presença física não se apresentava como um ruído em meio a esse tipo de 

ambiente. 

 

 

                                                             
6
 Carcaça: Nome utilizado para a parte externa do refletor, normalmente feita de 

metal ou material sintético resistente ao calor. 
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Imagem 1: A iluminação do espetáculo muitas vezes se utiliza de portas ou janelas 

para que os equipamentos luminosos teatrais não fossem visíveis. 

 

Apesar de existirem hoje diversas temperaturas de cor7,as lâmpadas 

fluorescentes por muito tempo estiveram associadas a uma luz de coloração 

esbranquiçada, tendendo ao azulado. Seu uso, devido a sua eficiência 

energética8, está muito associado aos ambientes de trabalho nos quais é 

necessária uma luz uniforme e clara, como em áreas comuns de hospitais, sem 

a necessidade da criação de uma atmosfera de conforto (provocada pelo uso 

de lâmpadas com temperaturas de cor mais quentes, por exemplo). 

                                                             
7
 Temperatura de cor: grandeza que define a tonalidade de uma fonte luminosa, 

medida em graus Kelvin. Quanto mais alta for a temperatura de cor, mais azulada será a luz e 

quanto mais baixa, mais amarelada. A temperatura de cor não possui relação direta com a 

temperatura da lâmpada, é somente uma escala criada a partir do aquecimento contínuo de 

uma barra de ferro em condições laboratoriais. 

8
 Eficiência energética: medida do quanto uma lâmpada produz de intensidade 

luminosa em relação ao gasto de energia necessário para a produção daquela luz. 
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Seu funcionamento se dá através de uma descarga elétrica que cria 

dentro do bulbo da lâmpada uma tensão alta, fazendo vários elétrons serem 

lançados dentro dele. Esses elétrons, ao se chocarem com moléculas de 

mercúrio líquido, provocam a evaporação dessas moléculas, reação que libera 

raios ultravioletas. O vidro da lâmpada é pintado com uma tinta branca que 

reage aos raios ultravioletas, gerando luz.  

Os modelos mais antigos possuem um índice de reprodução de cor9 

muito ruim, deixando as pessoas com uma aparência pálida. Isso intensificava, 

no espetáculo, a impressão de adoecimento de todos, em especial do 

personagem Jó. Alem do mais, essa luz não trazia ao espaço nenhuma 

aparência poética, intensificando o tom asséptico do hospital. 

 

  

Imagem 2: O uso de lâmpadas fluorescentes tubulares intensifica a crueza e o 

desconforto criado pelo ambiente hospitalar, deixando as pessoas com uma aparência pálida e 

doente. 

                                                             
9
 Índice de reprodução de cor: Medida do quão uma determinada fonte de luz 

reproduz, com maior ou menor precisão, as cores dos objetos colocados sobre elas. Assume-

se que a luz do sol possui índice de reprodução de cor de 100%, pois é a luz na qual as cores 

em geral estão mais intensas.  
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Já as lâmpadas dicróicas e as PARes 30 possuem características 

completamente diferentes, ambas são halógenas, ou seja, incandescentes, e 

possuem em seu interior um composto que impede o desgaste do filamento 

aquecido, provocando como resultado uma luz mais brilhante e branca.  

Mas a peculiaridade realmente interessante dessas duas lâmpadas para 

o trabalho de iluminação de O livro de Jó é que possuem um conjunto reflexivo 

que concentra a luz em uma única direção, criando um facho luminoso 

semelhante ao produzido por um refletor teatral. Assim, o uso desses materiais 

permite um maior controle sobre o direcionamento da luz, possibilitando 

iluminar somente uma pequena porção do espaço. Apesar de serem lâmpadas 

arquitetônicas, permitem ao iluminador criar luzes mais teatrais.  

 

 

 Imagem 3: a partir da esquerda, uma lâmpada dicróica, uma PAR 30  e uma PAR 20.  

 

Contudo, o recurso mais significativo do qual Bonfanti lança mão em seu 

desenho é a utilização de equipamentos luminosos hospitalares modificados: 

 

Além de pesquisar os materiais, passei a interferir neles, 

desmontando-os e adaptando-os para uma utilização teatral. Aparelhos 

normalmente utilizados para ver radiografias, observar detalhes em um 
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doente ou operar, passam a iluminar a cena e fazer a função de refletores. 

(Bonfanti, 2002) 

 

É no Livro de Jó, que o trabalho artesanal se apresenta pela primeira 

vez de forma significativa como uma linguagem para o espetáculo. O 

iluminador não só se utiliza de instrumentos hospitalares, mas também interfere 

neles, desmontando-os e adaptando-os para que adquiram uma funcionalidade 

mais teatral, possibilitando, por exemplo, o controle da intensidade de luz e o 

seu acender e apagar. A aparência externa do equipamento é mantida, mas 

são utilizadas outras lâmpadas, outra fiação, outros dispositivos. 

Esse procedimento artesanal, através da construção e modificação 

caseira de equipamentos, passará a ser um elemento recorrente na iluminação 

de Bonfanti junto ao Teatro da Vertigem, mas aqui ele se apresenta de maneira 

ainda intuitiva, pela necessidade de criar uma iluminação que corresponda aos 

desejos e anseios da obra como um todo. 

 

 

Imagem 4: Dois negatoscópios, similares aos utilizados na iluminação da peça. 

 

Em determinado momento do espetáculo, mais precisamente na cena 

2 – “A intervenção do Primeiro Amigo”, o público adentra em um ambiente no 

qual Jó está de ponta cabeça sobre uma estrutura de uma cama hospitalar. 



 

44 
 

Para iluminar essa cena, dois negatoscópios10 foram instalados na cabeceira e 

ao pé da cama, criando uma luz muito forte e branca. O corpo de Jó, contraído 

em uma posição de sofrimento, dependurado como em um pau de arara, está 

completamente exposto pela luz estourada próxima a ele. 

 

 

Imagem 5: No detalhe, é possível observar o negatoscópio instalado na cabeceira da 

cama, com a função de iluminar o corpo de Jó dependurado. 

 

                                                             
10 O negatoscópio é um instrumento médico utilizado para observar radiografias. Sua 

estrutura é muito simples, constituída de uma caixa metálica em que um dos lados possui um acrílico 

branco leitoso, onde a radiografia é colocada. Dentro dela, há uma lâmpada, normalmente uma 

fluorescente tubular, que ilumina a radiografia através do acrílico, permitindo observa-la com mais 

clareza. 
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Imagem 6: Dois momentos em que é possível observar a cama hospitalar (onde os 

negatoscópios foram instalados) e a parede de radiografias ao fundo, primeiramente com as 

portas fechadas e depois no momento em que são abertas.  

 

Também é interessante notar o recurso de luz utilizado na cena em que, 

atrás da cama de Jó, há uma grande porta de vidro no qual foram afixadas 

diversas radiografias, iluminadas pelo lado de fora. Cria-se, assim, uma 

espécie de negatoscópio gigante que intensifica a presença do corpo de Jó 

pela reiteração das imagens de ossos e órgãos humanos presentes nas 

transparências. 

Outro elemento do desenho de luz onde há a modificação artesanal de 

equipamentos luminosos hospitalares é na utilização de diversos olhos 

cirúrgicos. Focos de luz concentrados são obtidos através desses 

equipamentos, normalmente utilizados para iluminar com maior precisão uma 

determinada parte do corpo do paciente durante uma cirurgia. 
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É importante notar como é o personagem Jó que está constantemente 

sendo iluminado por esses equipamentos hospitalares, sempre criando uma 

relação clara de que ele é o doente. A partir do momento em que é banhado 

com sangue, simbolizando seu adoecimento, as variadas luminárias 

hospitalares vão acompanhá-lo constantemente, criando um código claro para 

o espectador.  

 

  

Imagem 7: Dois momentos diferentes do espetáculo onde Jó é iluminado por um olho 

cirúrgico. 

 

Um último aspecto digno de nota ocorre já na cena final do espetáculo 

(cena 6 – Deus Vomita os Mornos), em que Jó está na sala de cirurgia, deitado 

sobre uma mesa cirúrgica, já extremamente debilitado e enfraquecido. Acima 

dele, há uma enorme luminária própria daquele espaço, trazendo uma luz 

cegante sobre Jó, mas que também acaba por iluminar o espaço como um 

todo, o que possibilita aos espectadores se verem uns aos outros.  
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 Imagem 8: Na cena final do espetáculo, Jó, sobre uma mesa cirúrgica, é colocado sob 

a luz de uma enorme luminária hospitalar. 

 

A presença das diferentes luminárias intensifica o desconforto e 

sofrimento de Jó, exposto a luzes intensas produzidas por fontes luminosas 

fisicamente próximas a ele. Além disso, há uma exposição do corpo adoecido 

da personagem, escancarado para o público pelas luzes.   

Outro elemento fundamental para compreender a relação da 

iluminação com o espaço hospitalar em O Livro de Jó, assim como em outras 

peças do grupo, diz respeito à forma como se dá a operação de luz do 

espetáculo. Em momento algum o espectador entra em contato visual com o 

operador de luz. Este está escondido, acompanhando a peça somente por 

meio da audição ou por pequenas frestas no espaço.  
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Bonfanti (2002, p. 65) assim justifica sua escolha: “Para dar maior 

verdade aos ambientes e o espectador vivenciar tudo o que vê, isolo o 

operador; a luz passa a ser parte integral do ambiente”. O operador de luz seria 

um elemento demasiado estranho a um hospital para estar à vista do público. 

Sua presença seria um lembrete, a todo momento, da natureza teatral da 

experiência que a peça propõe, distanciando o espectador do acontecimento 

cênico e, sobretudo, da relação que ele constrói com o espaço. 

A luz não só ilumina os ambientes, mas ela é parte deles. O seu 

acender e apagar contribui para a condução do público, que é levado através 

dos diferentes cômodos do hospital. Para Cibele Forjaz (Simões, 2010, p. 161): 

“A movimentação do público pelo hospital e a via-crúcis de Jó são guiadas, 

passo a passo, pela luz. No fim, sem sabermos se em redenção ou maldição 

extrema, Jó se encaminha para a Luz e é engolido por ela.”. 

Desse modo, a ausência do operador intensifica a experiência da 

condução do público, guiada por uma luz que oscila entre o hiperrealismo e o 

sobrenatural. Do ponto de vista do espectador, não se percebe a iluminação da 

peça sendo operada, mas é como se o próprio lugar acendesse e apagasse 

suas luzes, possibilitando que o percurso de Jó se faça visível.  

Em seu desenho de iluminação, Guilherme Bonfanti parece conseguir 

traduzir na luz os principais conceitos propostos pela obra. A relação com o 

espaço do hospital, tratando-o como um site specific, levou à utilização de 

diversos equipamentos luminosos hospitalares, que precisaram ser adaptados 

para ganhar maior funcionalidade teatral, passando a se constituírem como 

refletores artesanais. Dessa forma, a luz buscava criar uma ambientação que 

permitisse ao espectador ser tragado pela cena, adentrando em uma 

experiência físico-sensorial completa, onde os limites do real e do ficcional se 

tornavam turvos. 
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