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Sonho o poema de arquitetura ideal 
cuja própria nata de cimento 
encaixa palavra por palavra, 

tornei-me perito em extrair faíscas  
das britas e leite das pedras. 

Acordo. 
E o poema todo se esfarrapa,  

fiapo por fiapo. 
 

Waly Salomão (2001, p. 79) 



 

COSTA, Cláudia Salomão. Operários da arte: reflexões acerca do trabalho 
técnico em espetáculos. Orientadora: Deolinda Catarina França de Vilhena. 2020. 
251 f. il. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) – Escola de Teatro – 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020. 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
A presente dissertação tem como objeto de investigação o trabalho de profissionais 
da área técnica em espetáculos, lotados em espaços teatrais de Salvador, 
administrados pelos poderes públicos, utiliza como referência o Teatro Gregório de 
Mattos (municipal) e o Teatro Castro Alves (estadual). O estudo aborda o processo 
de reconhecimento das profissões de técnico em espetáculos no Brasil com ênfase 
na Lei nº 6.533/78 (Lei de Artistas e de Técnicos em Espetáculos de Diversões), no 
Decreto Regulamentador nº 82.385/78, e aponta as discussões acerca da 
necessidade de atualização da Lei face às mudanças estéticas e tecnológicas 
ocorridas nas últimas quatro décadas. Apresenta, ainda, o histórico dos dois 
espaços pesquisados, as funções técnicas existentes em cada um, as formas de 
contratação e a qualificação das equipes, com o intuito de identificar ações que 
possam contribuir para formar e capacitar os técnicos em espetáculos, propiciando 
melhores condições de trabalho e de crescimento profissional em atividades 
indispensáveis ao fazer cênico. Na ausência de uma bibliografia ampla sobre o 
tema, o estudo recorre à produção teórica disponível, enriquecendo-a por meio de 
entrevistas semiestruturadas realizadas com técnicos, gestores e profissionais da 
área artística. Ações nos campos da qualificação e da capacitação profissional são 
apresentadas e discutidas na perspectiva de apontar a busca pelo conhecimento 
como caminho para o desenvolvimento profissional. 
 
 
 
Palavras-chave: Técnicos em espetáculos. Lei nº 6.533/78. Teatro. Espaços teatrais. 
Palavras-chave:  Gestão técnica de espetáculos. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research investigates the work of performing arts technicians in theaters in 
Salvador managed by the state or the municipal government. It uses two theaters as 
case studies: Teatro Gregório de Mattos (run by the city) and Teatro Castro Alves 
(run by the state). It analyzes the process of recognition of performing arts technical 
activities as regulated professions after the sanction of Law No. 6.533/78 (Law of the 
Artists and Entertainment Technicians) and Regulatory Decree No. 82.385/78 and 
shows the discussions on the need for updating the Law, after the aesthetic and 
technological changes that have occurred in the last four decades. The research also 
presents the history of each of the two theaters, the technical activities carried out at 
each one, the hiring mechanisms and their teams’ qualifications. In doing this, it 
intends to identify actions that may contribute to educate and further qualify the 
technicians, providing better working conditions and facilitating professional progress 
in activities that are essential to the making of the performing arts. Lacking a broad 
bibliography on the subject, the study draws from the theoretical work produced so 
far and is enriched by semi-structured interviews with the technicians, managers and 
other professionals of the arts. Actions carried out in the fields of professional 
education and qualification are presented and discussed, aiming to show the search 
for knowledge as a way to professional development.  
 
 
 
Keywords: Performing arts technicians. Law nº 6.533/78. Theater. Theater spaces. 
Keywords:  Technical management of performing arts.  
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O presente estudo reflete sobre o trabalho dos profissionais da área técnica em 

espetáculos, lotados em espaços públicos, contemplando as formas de contratação 

e qualificação, bem como aspectos relacionados ao exercício de suas atividades. 

Utiliza como referência, técnicos atuantes em dois espaços teatrais da cidade de 

Salvador/Bahia: o Teatro Gregório de Mattos (TGM) e o Teatro Castro Alves (TCA), 

considerado em suas três salas de espetáculo – Sala Principal, Sala do Coro e 

Concha Acústica. 

Integram ainda este trabalho o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e a Orquestra 

Sinfônica da Bahia (Osba), corpos artísticos estáveis pertencentes à estrutura 

organizacional do TCA, cujas atividades artísticas atravessam de forma significativa 

a estrutura física do espaço e os fazeres da equipe técnica.   

Da mesma forma, o Centro Técnico do TCA (CT-TCA) ocupa espaço 

significativo pelas atividades formativas que realiza, pelos serviços que executa nas 

áreas de cenotecnia, cenografia, figurino e adereço, como também pelas 

características da sua equipe, que inclui profissionais técnicos em espetáculos, a 

exemplo de cenotécnicos, costureiras e aderecistas. 

  O TGM e o TCA são tradicionais equipamentos teatrais da esfera pública. O 

TGM, administrado pela Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), tem a sua gestão a 

cargo da Fundação Gregório de Mattos (FGM). O TCA é subordinado à Fundação 

Cultural do Estado da Bahia (Funceb), órgão ligado à Secretaria de Cultura do 

Estado da Bahia (Secult). 

Não por acaso, guardo relação profissional e afetiva com estes dois espaços, o 

TGM, onde teve início a minha vida profissional em teatro, e o TCA onde há 29 anos 

desenvolvo atividades na área da gestão técnica.  

Trabalhar na técnica teatral é um eterno fazer, desfazer e refazer, todos os dias 

se constrói algo novo ou algo que já foi feito é refeito. Muda o público, mudam-se os 

humores, uma cena pode estar um átimo de segundo mais lenta ou mais rápida e 

toda a movimentação da equipe técnica precisa seguir este compasso. 

A minha principal inquietação recai sobre o fato que, passados 32 anos do 

início da minha vida profissional em teatro, encontro os mesmos problemas no 

exercício diário da profissão: equipes pequenas frente à demanda dos espaços; falta 

de investimento em qualificação e em treinamento; ausência de uma política de 

valorização profissional, como, por exemplo, plano de cargos e salários.  



17 
 

Neste sentido, busco com essa pesquisa não apenas refletir sobre a formação 

e as condições de trabalho dos técnicos, especificamente, do TGM e do TCA, mas 

tentar responder a pergunta que norteia meu dia a dia ao longo dos anos: quais 
ações podem contribuir para formar e capacitar os técnicos em espetáculos, 

propiciando melhores condições de trabalho e de crescimento profissional em 

atividades indispensáveis ao fazer cênico? 

Enquanto profissional da área técnica em espetáculos, com registro em direção 

de cena na Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e vasta experiência no mercado 

de trabalho, ora atuando como produtora de espetáculos, ora como gestora técnica 

em espaço público, causa-me inquietação a ausência de um olhar mais atento aos 

que atuam nessa área. 

Ao longo de três décadas de exercício profissional junto às artes do espetáculo, 

pude acompanhar e perceber mudanças no âmbito do serviço público relacionadas à 

forma de organização do trabalho, a exemplo da contratação da mão de obra técnica 

por meio da terceirização1; o esvaziamento dos planos de cargos e salários pelos 

poderes públicos; a adoção do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda)2.  

Observo ainda que o investimento de verbas públicas com reformas e 

inaugurações dos espaços físicos não encontra proporção em relação aos esforços 

destinados à contratação e capacitação das equipes técnicas para 

operacionalização destes espaços sendo estes recursos invariavelmente menores o 

que evidencia a precariedade e invisibilidade das funções técnicas em teatro.  
As reflexões acerca do universo dos técnicos em espetáculo, sua formação, a 

relação do trabalho do técnico de palco com um saber fazer artesanal em um mundo 

cada vez mais tecnológico revelam a importância desta pesquisa, uma vez que 

esses profissionais são os entes laborais, os alicerces da cadeia produtiva do 

espetáculo. 

No ano de 1988, após uma experiência como freelancer junto à Coordenação 

do Carnaval de Salvador, assumi meu primeiro emprego formal passando a integrar 

a equipe da Fundação Gregório de Mattos (FGM). Posteriormente, em 1989, fui 

                                                
1 A terceirização decorre de “trabalho temporário [...] prestado por pessoa física contratada por uma 
empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, 
para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda 
complementar de serviços.” (BRASIL, 1974; BRASIL, 2017). 
2 Modalidade de contratação temporária, via processo seletivo, de profissional técnico especializado, 
sem garantias trabalhistas previstas aos funcionários públicos concursados ou contratados através da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). (BRASIL, 1993; BRASIL, 2003). 
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designada para o Teatro Gregório de Mattos, situado no mesmo prédio da 

Fundação.  

No primeiro semestre de 1991, durante a temporada da coreografia Retratos da 

Bahia, apresentada pelo BTCA no palco do TGM, conheci a iluminadora, diretora de 

cena do Balé e Gerente Técnica do TCA Irma Vidal, uma das principais articuladoras 

do processo de reforma pelo qual passaria o TCA no início da década de 1990. A 

convite de Irma Vidal transferi-me para o TCA (1991), onde ocupei o cargo de Chefe 

do Núcleo de Apoio Técnico, com a função de Chefe de Palco, acompanhando todo 

o processo de reforma física e reestruturação da equipe técnica do Teatro.  

O TCA encontrava-se fechado desde o ano de 1989, aguardando por uma 

grande reforma, que teve início em 1991; sua reinauguração, em 22 de julho 1993, 

foi marcada pelo show dos artistas baianos Gal Costa, João Gilberto e Maria 

Bethânia no palco da Sala Principal: “Em 89, o TCA foi fechado depois de uma 

vistoria do arquiteto Carl Von Hausenchild, que condenou as suas instalações 

hidráulicas, elétricas e saídas de emergência”. (FRANCO, 1994, p. 280). 

Posteriormente, no ano de 1997, com a saída de Irma Vidal para assumir novos 

projetos profissionais, fui nomeada Gerente Técnica do TCA – função que exerço 

até o presente momento (2020). 

Como professora do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Cecult/UFRB), com ingresso no 

ano de 2016, ministrando os conteúdos de Gestão Técnica de Espetáculos e 

Tecnologias da Cena, sinto a necessidade de dar visibilidade às funções técnicas 

em teatro por meio da sistematização desse conhecimento enquanto pesquisa. 

As artes do espetáculo são, por natureza, atividades colaborativas. Não há 

como dissociar o teatro da atividade em equipe. Embora sejam indispensáveis ao 

processo de realização do espetáculo, os técnicos responsáveis pelas diferentes 

áreas de apoio à atividade artística – cenotecnia, iluminação cênica, sonorização, 

contrarregragem, camarins, entre outras – nem sempre são valorizados. Encontram-

se à margem do processo de especialização da mão de obra. 

No desenvolvimento do presente estudo, é considerado profissional da área 

técnica em espetáculos aquele que desenvolve atividade, em caráter constante, 

voltada para o apoio às artes do espetáculo, tendo como referências a Lei nº 

6.533/78 (BRASIL, 1978a), conhecida como Lei de Artistas e de Técnicos em 

Espetáculos de Diversões, e o Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b), que 
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regulamenta a referida lei e dispõe sobre as profissões de artista e de técnicos em 

espetáculos de diversões. 

Acerca do conceito de espetáculo, Eduardo Tudella (2017) apresenta a 

denominação práxis cênica (TUDELLA, 2017, p. 22), sugerindo uma forma de 

abarcar apresentações como evento cênico, “acontecimento espetacular” entre 

outros. Muito embora existam variações terminológicas, o exercício técnico mantém-

se indispensável para estas concepções artísticas, como declara o cenógrafo 

brasileiro José Dias (2018) em entrevista à Fundação Nacional de Artes (Funarte): 
Afinal, sem os elementos técnicos necessários para o fazer cênico 
não há teatro. [...]. Ele precisa da iluminação e dos outros aparatos, 
como cenário, boca de cena, proscênio, fosso, urdimento, coxia, 
piso, telas, varandas de manobra e de carga, bambolina e outros 
elementos. (DIAS, 2018). 
 

Assim como existem muitos aparatos cênicos e tecnológicos, também existem 

diversos profissionais e equipes que movimentam essas engrenagens. São estes 

personagens, na maior parte anônimos, cujos ofícios estão impregnados de 

significados e saberes que contribuem de maneira determinante para a 

materialização do espetáculo. Desta forma, faz-se necessário compreender suas 

condições de trabalho, as maneiras como atuam e de quais especializações 

dispõem. 

A interseção entre o artesanal e o tecnológico torna o trabalho do técnico em 

espetáculos um saber-fazer cheio de contrastes, em que o conhecimento teórico na 

concepção dos projetos artísticos idealizados pelos criadores (cenógrafos, 

iluminadores, encenadores) convive lado a lado com o conhecimento empírico 

destes profissionais no momento da execução da obra. Soluções práticas propostas 

pelos membros das equipes técnicas, resultado do conhecimento adquirido no dia a 

dia, representam importante contribuição na materialização do projeto artístico. 

Svoboda, referência da cenografia mundial, é lembrado por Cyro del Nero 

(2010) como exemplo da fusão no conhecimento prático e teórico em teatro: 
Vamos lembrar que Joseph Svoboda – o grande cenógrafo do século 
XX – era um carpinteiro como seu pai, antes de tornar-se um 
arquiteto, e um arquiteto antes de tornar-se um cenógrafo. Talento 
natural e uma larga experiência prática e teórica – sobretudo uma 
boa digestão da história de seu ofício – contribuíram para a formação 
e o resultado de uma das maiores obras de cenografia do século XX. 
(NERO, 2010, p. 30). 
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Para Serroni (2013), o Brasil é um país onde a cenografia ainda está 

fortemente calcada na madeira, no tecido e no ferro.  Embora existam avanços no 

emprego de ferramentas digitais, a exemplo dos softwares de computação gráfica e 

das impressoras 3D, o conhecimento e a prática ligados ao fazer artesanal ainda 

são uma realidade, como ocorre com a carpintaria (umas das atividades dos 

cenotécnicos). Este e outros dos seus saberes aproximam o fazer teatral de uma 

atividade intimamente ligada ao exercício do ofício. Tomasi e Silva (2007), ao 

definirem o que é ofício, propõem a seguinte reflexão: 
O ofício, portanto, no sentido que sempre balizou as práticas 
artesanais e que muitos sociólogos do trabalho ainda hoje reclamam, 
é o encontro de habilidades técnicas, intelectuais e manuais 
associadas a uma experiência. É, finalmente, o reconhecimento 
social da posse de um saber, de um saber-fazer, de uma identidade, 
construídos a partir desta tripla habilidade, desta experiência. Ele nos 
remete a uma formação, a uma qualificação e a uma carreira 
profissional. (TOMASI; SILVA, 2007, p. 6). 
 

Uma vez que não se dispõe do ensino formal para algumas áreas do 

conhecimento técnico em espetáculo, dentre elas a contrarregragem e a direção de 

cena, o presente estudo objetiva analisar de qual formação dispõe estes 

profissionais, atuantes no TGM e TCA, os quais muitas vezes adquirem seu 

conhecimento através da experiência prática.  
Na perspectiva de Umberto Galimberti (2014), a técnica não deve ser encarada 

apenas como algo direcionado à tecnologia, ela também advém da experiência 

adquirida com a prática: 
Não temos que entender a palavra técnica como máquinas, isso é 
tecnologia. Temos que entender a palavra técnica como um tipo de 
racionalidade, que consiste em alcançar os máximos objetivos com o 
emprego mínimo dos meios. (GALIMBERTI, 2014). 
 

A racionalidade descrita por Galimberti (2014) aproxima-se do universo dos 

técnicos em espetáculos, notadamente daqueles lotados nos espaços públicos 

teatrais onde a carência de recursos materiais precisa ser superada com 

criatividade. Pude testemunhar inúmeras vezes o conhecimento empírico de  

eletricistas de espetáculo e maquinistas se sobrepor a tais dificuldades. 

Alguns dos exemplos clássicos dessa expertise da gente de teatro é a 

confecção de gobo3 para iluminação, utilizando latas de refrigerante em alumínio ou 

                                                
3 Gobos são filtros vazados de material metálico resistente ao calor (geralmente aço e alumínio) que 
são utilizados em refletores elipsoidais – ver Perez (2007). 
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ainda a reutilização de fita adesiva para linóleo. Esse tipo de reaproveitamento de 

material causa espanto a técnicos estrangeiros que se mostram surpresos com 

soluções deste tipo. Para técnicos brasileiros é uma opção natural, tendo em vista o 

elevado preço destes materiais cuja cotação normalmente é feita em dólar. 

Com isso, esta pesquisa lança um olhar sobre as práticas profissionais do 

técnico em espetáculos, uma vez que as discussões acerca destes sujeitos têm sido 

pouco exploradas em todo o Brasil e não apenas na cidade de Salvador que, muito 

embora reconhecida pela forte produção artística, ainda é carente de reflexões no 

âmbito das relações de trabalho no campo das artes do espetáculo. 

As análises existentes recaem predominantemente sobre o trabalho artístico. 

Durante esta pesquisa, poucos trabalhos voltados para a área técnica foram 

localizados: a exemplo da tese de doutorado da pesquisadora Maria Aparecida 

Alves (2008) , intitulada O trabalho técnico no campo das artes e espetáculos: um 

estudo sobre o Theatro Municipal de São Paulo, defendida na Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp) e mais recentemente a dissertação de mestrado do 

pesquisador Rafael Souza (2019) – Direção de Cena: noções, processos e diálogos, 

defendida junto à Universidade de São Paulo (USP), discorrendo sobre a função do 

diretor de cena. 

Ao falar sobre o ambiente em que construí a minha vida profissional, espero 

trazer uma contribuição para que se possa avançar nas discussões a respeito do 

processo de formação e qualificação dos profissionais da área técnica, com o intuito 

de dar visibilidade a essas funções que, ao lado de artistas e criadores, operam na 

construção diária do fazer teatral.  

Do ponto de vista metodológico, este estudo baseia-se em pesquisa qualitativa, 

apoiada em revisão bibliográfica e entrevistas, combinada à aplicação de 

questionários como recurso complementar. 

Dada a natureza deste trabalho, em que a pesquisadora guarda relação muito 

próxima com o objeto e o lócus da pesquisa – o TGM e o TCA, a opção pela 

pesquisa qualitativa apresenta-se como caminho natural e assertivo, conforme 

respaldam Pierre Deslauriers e Michèle Kérisit (2014): 
A tradição da pesquisa qualitativa frequentemente insistiu no caráter 
pessoal dos trabalhos. O envolvimento do pesquisador em seu objeto 
é, portanto, emocional e constituiria o ponto de partida. [...] O 
pesquisador construiria, portanto, seu objeto a partir de uma rede de 
interesses que orientam suas escolhas. (DESLAURIERS; KÉRISIT, 
2014, p. 133). 
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Não é possível perder de vista a importância da revisão bibliográfica, conforme 

respalda a afirmação dos autores: 
É preciso ler o que os outros escreveram antes de nós; de certa 
forma, subir sobre seus ombros para conseguir ver mais além. [...] 
Essa prática se funda sobre uma concepção do conhecimento 
considerado como cumulativo, segundo a qual o progresso de um 
serve de ponto de partida para o outro. (DESLAURIERS; KÉRISIT, 
2014, p. 134). 
 

Diferentes e complementares enfoques sedimentaram um importante caminho 

para que fosse possível apoiar e desenvolver este estudo. Para tanto, busquei o 

tratamento teórico acerca da história do teatro, a partir de Cyro del Nero (2009, 

2010, 2011), Margot Berthold (2001) e Sábato Magaldi (1991); a perspectiva baiana 

sobre o assunto é abordada pelo olhar de Affonso Ruy (1959) e Aninha Franco 

(1994). 

Os aspectos físicos e técnicos do espaço teatral são analisados a partir dos 

estudos de Robson Jorge (2017). A discussão sobre gestão e produção cultural é 

problematizada à luz de Laura Figueiredo (2017), Maria Aparecida Alves (2008), 

Marta Isaacsson (2011) e Rômulo Avelar (2013), assim como os conceitos alusivos 

aos referenciais estéticos e visuais baseiam-se na produção teórica de Cibele Forjaz 

(2013), Eduardo Tudella (2013, 2017), Gianni Ratto (1999), Jean-Jacques Roubine 

(1998), José Carlos Serroni (2013) e Marcelo Denny Leite (2015). 

Se no campo das relações de trabalho da área técnica teatral, a oferta de 

referencial teórico ainda é incipiente, torna-se possível fundamentar uma abordagem 

crítica com o respaldo da produção literária apresentada por estes pesquisadores. 

As valiosas contribuições destes autores são enriquecidas com conteúdos obtidos a 

partir de publicações na imprensa local e nacional, periódicos digitais, blogs e sites. 

As referências acima foram exploradas no percurso desta pesquisa, reforçando a 

importância da análise do estado da arte deste campo de estudo na formação do 

pensamento. 

A atenção ao conteúdo da Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a) e do Decreto nº 

82.385/78 (BRASIL, 1978b) atravessa todo o corpo da pesquisa. Ambos constituem 

importantes referências ao estudo e servem de estrutura legal para o entendimento 

de fatores relacionados às relações de trabalho. Inquietações que permeiam o texto 

da Lei e a necessidade de atualização do seu conteúdo frente às mudanças 
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estéticas e inovações tecnológicas surgem ao longo da pesquisa como decorrência 

desta tensão. 

Foram realizadas 11 entrevistas com profissionais da área técnica atuantes nos 

espaços pesquisados com o objetivo de captar através da escuta a sua percepção 

acerca do seu fazer laboral, suas perspectivas quanto à profissão, sua compreensão 

sobre o ofício que desempenha, além de outros aspectos relativos à atividade 

técnica cujos relatos foram anexados ao corpo deste trabalho. No Apêndice A é 

disponibilizado o Modelo de Entrevista. No Anexo A, a transcrição das entrevistas 

com os seguintes profissionais: Adilson de Souza (2019), maquinista; Cíntia Santos 

(2020), técnica de palco; Cleiton Oliveira da Cruz (2020), maquinista / contrarregra; 

Luís Oliveira Trindade (2020), eletricista de espetáculo; Márcio Adriano Passos 

Daltro (2020), cenotécnico; Margarida Maria Ferreira da Silva (2020), costureira; 

Maria Celeste dos Santos Coutinho (2020), camareira; Maria da Conceição Chagas 

(2019), contrarregra; Mariana Passos (2020), eletricista de espetáculo; Moisés 

Victório Castillo (2019), chefe de palco; Pedro Paulo (2020), chefe de palco. 

Na busca de uma percepção mais ampla, foram ouvidos outros profissionais 

relacionados à área artística, a exemplo: iluminadores, gestores e o presidente do 

Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado da Bahia 

(Sated-Bahia), os quais colaboraram com informações adicionais. 

Fez-se de fundamental importância o uso da entrevista como instrumento de 

pesquisa, como afirma Jean Poupart (2014): 
Na falta de outras fontes de dados, tais como análise documental e a 
observação direta, ou ainda, paralelamente a ela, o entrevistado é 
visto como um informante-chave, capaz precisamente de “informar” 
não só sobre as suas próprias práticas e as suas próprias maneiras 
de pensar, mas também – na medida em que ele é considerado 
como “representativo” de seu grupo ou de uma fração dele – sobre 
os diversos componentes de sua sociedade e sobre seus diferentes 
meios de pertencimento. (POUPART, 2014, p. 222). 
 

Recorrer a entrevistas orais e problematizá-las a partir de sua análise e 

articulação com outros depoimentos é uma tarefa indispensável para a constituição 

de um campo de saber com estudos escassos. 

Questionários eletrônicos de pesquisa formulados através da plataforma 

Google foram disponibilizados aos técnicos em atividade no TGM e no TCA.  

Objetivou-se coletar de forma digital informações gerais a exemplo da forma de 
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contratação, escolaridade e gênero, dentre outros dados adicionais à natureza 

dessa pesquisa.  

O quadro técnico do TGM é composto por três técnicos fixos e quatro 

flutuantes, pertencentes à equipe da FGM, que dão suporte ao teatro em caso de 

excesso de demanda no espaço. O TCA possui uma equipe técnica composta por 

23 funcionários com atuação nos três palcos existentes em sua estrutura: Sala 

Principal, Sala do Coro e Concha Acústica. 

Do total de 30 questionários encaminhados, 24 foram respondidos, o que 

amplia o conhecimento e o acesso a informações sobre esses profissionais. A 

representação gráfica com o resultado enriquece a análise proposta nesse estudo. 

 

1.1 CENA A CENA 

 

A estrutura da dissertação é formada por três capítulos compostos por seções, 

conforme disposto a seguir. 

Inicialmente, no capítulo Breve panorama: da lei ao ofício, a seção Marco legal 

apresenta uma contextualização pautada na Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a), que 

dispõe sobre as profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões, 

regulamentada pelo Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b), abordando aspectos 

relativos à necessidade de atualização da Lei face às mudanças estéticas e 

tecnológicas ocorridas nas últimas décadas. 

Verifica-se ainda a tensão existente entre artistas, técnicos e o Projeto de Lei 

nº 4.356/19 (CÂMARA, 2019), que aponta um suposto confronto entre a Constituição 

Federal, Artigo 5º (BRASIL, 1988), no que tange à liberdade de expressão artística e 

a necessidade do registro profissional junto à Delegacia Regional do Trabalho (DRT) 

para o exercício profissional das atividades de artistas e técnicos. Desta forma, faz-

se necessário refletir sobre o retrocesso que representa a medida ao combate à 

precarização do trabalho, em um momento onde os avanços tecnológicos exigem, 

cada vez mais, profissionais treinados e capacitados a enfrentar novos desafios. 
Ainda nesse capítulo, a seção Um caminho em construção: reconhecimento da 

função técnica em espetáculos situa, historicamente, o percurso da 

profissionalização do técnico em espetáculos, a partir do contexto vivenciado nos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. 
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Na seção O técnico em espetáculos são analisadas e comentadas as funções 

técnicas diretamente ligadas ao TGM e ao TCA. Com isso, articula-se uma reflexão 

sobre o papel do profissional técnico em espetáculos nos espaços teatrais 

pesquisados, a partir das entrevistas realizadas, em diálogo com o disposto na Lei nº 

6.533/78 (BRASIL, 1978a), no Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b) e com a minha 

experiência profissional. 

O capítulo subsequente, A vida em teatro: o teatro nos escolhe, apresenta em 

distintas seções, intituladas O Teatro Gregório de Mattos e O Teatro Castro Alves: a 

fênix frente ao caboclo, um histórico sobre o surgimento dos espaços; formação de 

suas equipes e a composição dos quadros técnicos dos teatros analisados; gestão 

pelo poder público e características espaciais, tendo em vista particularidades 

estruturais dos dois espaços. 

No capítulo A formação profissional e outros desafios discute-se sobre 

experiências de formação profissional para técnicos em espetáculos, abrindo-se 

uma perspectiva real com contribuições e sugestões para atividades de qualificação. 

Diante da carência ou nulidade de práticas de formação, este capítulo é um estímulo 

à construção da carreira de técnicos, os quais irão conviver com as novas 

necessidades tecnológicas, adaptando-se às mesmas. 

Desta forma, através desse estudo, além de dar visibilidade às funções 

técnicas em espetáculos, cujo debate vem sendo pouco explorado, busco lançar um 

olhar sobre as condições de trabalho desses profissionais indispensáveis à cadeia 

produtiva das artes do espetáculo, contribuindo com possíveis planos de formação e 

qualificação. 
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2 BREVE PANORAMA: DA LEI AO OFÍCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O teatro é um segredo. 
A única maneira de se falar dele é falando da sua prática. 

 
Louis Jouvet 
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2.1 MARCO LEGAL 

 

A Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978 (BRASIL, 1978a), regulamentada pelo 

Decreto nº 82.385 de 05 de outubro de 1978 (BRASIL, 1978b), dispõe sobre as 

profissões de artistas e de técnico em espetáculos de diversões: 
Tardiamente, dentro da esfera de consolidação dos direitos 
trabalhistas na legislação brasileira, iniciada na década de 1930, a 
profissão de técnico em espetáculos só foi devidamente reconhecida 
em 1978 pela Lei 6.533/78 e regulamentada pelo decreto 82.385/78, 
juntamente com as disposições sobre a profissão de artistas cênicos 
(atores, bailarinos, artistas circenses), e de técnico em espetáculos 
(técnico de luz, som, cenotécnica, contrarregra (sic), maquinista, 
camareira). Trata-se de profissões complementares entre si reunindo 
os trabalhadores técnicos e artistas, das áreas de cultura (popular e 
erudita), lazer e entretenimento ao vivo. (FIGUEIREDO, 2017, p. 66). 
 

Popularmente conhecida como a Lei de Artistas e de Técnico, esta lei traz no 

Anexo I do Decreto Regulamentador nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b) títulos e 

descrições das funções em que se desdobram as atividades dos profissionais deste 

setor. Passadas quatro décadas desde a sua criação, segue como instrumento legal 

da categoria de artistas e técnicos em diversões.  

Observa-se, porém, uma defasagem entre o momento da criação do dispositivo 

legal e a sua vigência, uma vez que transformações estéticas e tecnológicas 

ocorridas ao longo deste período impactaram nas artes do espetáculo, propiciando o 

surgimento de novas funções, modificando algumas e ocasionando o 

desaparecimento de outras. 

O artigo Cruzamentos históricos: teatro e tecnologias de imagem, da 

pesquisadora Marta Isaacsson (2011) dispõe sobre esse conteúdo: 
Inicialmente, é preciso reconhecer que os avanços da ciência sempre 
interferiram de alguma forma na história do teatro que, desde muito 
cedo, acolheu recursos técnicos, a começar pelas rudimentares 
maquinarias movimentadas por polias e cordas empregadas nos 
tempos áureos do teatro grego clássico. Mas é sem dúvida, à época 
do advento da eletricidade que a relação entre arte e ciência se 
estreita, pois significativas são as transformações promovidas no 
âmbito da prática teatral graças ao emprego da luz elétrica, por volta 
de 1880. (ISAACSSON, 2011, p. 10). 
 

 Nesta linha de pensamento de Isaacsson, tem-se em Roubine (1998), 

importante referencial teórico apoiado em suas reflexões sobre a relevância da 

iluminação elétrica para o espetáculo teatral associado às poéticas que se 
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desenvolveram a partir do início do século XX e a influência estética decorrente 

deste processo: 
Com efeito, bem que valeria a pena escrever uma história da 
iluminação. E o palco do século XX nunca deixará de explorar as 
fórmulas mais opostas entre si. Teremos a iluminação atmosférica de 
Antoine e de Stanislavski, mas também dos expressionistas e, hoje 
em dia, de Strehler e de Chéreau; teremos também aquilo que 
podemos designar como iluminação cenografia, a luz constituindo 
por si só o espaço cênico, delimitando-o e animando-o (Appia, Craig, 
Vilar etc); teremos, ainda, a utilização não-figurativa, simbólica da 
iluminação, preconizada por Artaud já nos anos 1930 e posta em 
prática por alguns jovens grupos dos anos 1960-70. E, 
paralelamente, cabe registrar esse peculiar retorno à simplicidade: a 
iluminação que se assume como puro instrumento  da representação 
nada mais é do que um meio de tornar um espetáculo visível e 
legível, de lembrar ao espectador onde ele está, o que é, onde está o 
mundo real; concepção que, mutatis mutandis, é ao mesmo tempo a 
de Brecht, de Grotowski e de Peter Brook nas suas últimas 
experiências. (ROUBINE, 1998, p. 30 e 31). 
 

Necessário mencionar que a divisão de tarefas e os avanços tecnológicos   na 

área da iluminação cênica, a exemplo do surgimento de uma forte indústria de 

equipamentos e insumos, estão diretamente relacionados às necessidades dos 

processos de criação incluídos, também, as demandas ligadas à música. Desta 

forma, as transformações estéticas e as inovações materiais seguem se 

retroalimentando num processo contínuo. 

Assim como aconteceu com a energia elétrica no final do século XIX, o uso da 

tecnologia digital trouxe consideráveis mudanças ao mundo do espetáculo no século 

XX, a exemplo do surgimento das mesas de iluminação digitais e dos equipamentos 

de iluminação automatizados. Ainda segundo Isaacsson (2011): 
Cada vez mais a cena teatral contemporânea serve-se da eletrônica, 
eletromagnetismo e informática, ampliando os recursos técnicos a 
serviço de sua composição. Observa-se o emprego de tecnologias, 
particularmente o uso de vídeos e de microfones, tanto na cena do 
teatro comercial quanto naquela considerada cult. Evidentemente, a 
densidade de produções e o grau de sofisticação dos recursos 
tecnológicos empregados sobre a cena variam de um país para 
outro, refletindo tanto uma maior ou menor permeabilidade cultural 
quanto um maior ou menor poder econômico da produção artística. 
Afinal, não são todos os encenadores que podem dispor de um 
laboratório tecnológico ao modelo da caserna de Robert Lepage, 
situado na cidade de Québec, de forma que o processo criativo se 
construa em um íntimo diálogo de experimentação entre artistas e 
técnicos. (ISAACSSON, 2011, p. 8 e 9). 
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A tecnologia digital provocou alterações quanto às habilidades e aos 

conhecimentos dos técnicos responsáveis pela operação destes sistemas ainda 

mais complexos que os sistemas analógicos anteriormente utilizados. 

 Os profissionais da área de iluminação cênica dentro deste contexto tiveram 

que se ajustar às exigências do mercado de trabalho frente a uma nova realidade. 

Desta forma, outras competências surgem como, por exemplo, a atividade referente 

à programação das mesas de iluminação digitais.  

A atividade de programação das mesas de iluminação, normalmente executada 

pelo operador de luz, exige conhecimento específico, consome horas de trabalho e 

merece previsão legal no momento em se possa debruçar sobre o tema da 

atualização da Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a) e do Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 

1978b). Sendo a Lei de Artistas e de Técnico anterior ao surgimento das mesas e 

equipamentos digitais de iluminação não existe previsão no texto da Lei quanto a 

essa atividade. 

Da mesma forma, outras linguagens foram incorporadas ao teatro, a exemplo 

do uso da projeção de imagens com o recurso da técnica do vídeo mapping4. O uso 

de projeção de imagens como recurso visual no processo da composição do 

espetáculo não representa novidade. 

Na década de 1920, Piscator5 utilizou fartamente o cruzamento entre o uso de 

projeção e a encenação, conforme afirma Cibele Forjaz (2013): 
Das onze peças montadas por Piscator no Volksbühne, entre 1924 e 
1927, escolhemos citar aqui apenas as três que apresentam alguma 
novidade no cruzamento entre projeção de imagem e cena: 
Bandeiras, Dilúvio e O Barco Bêbado. É interessante notar 
especialmente, através desses três diferentes exemplos, que a 
experimentação de Piscator inclui sempre uma relação intrínseca 
entre a cenografia e maquinaria, luz e projeção de imagem e a 
dramaturgia; de modo que podemos perceber uma experimentação 
formal e técnica aliada à pesquisa das diferentes funções que a 
projeção pode exercer no espetáculo. (FORJAZ, 2013, p. 196). 
 

 

 

                                                
4 Vídeo mapping é uma técnica que combina projeção de vídeo com modelagem arquitetônica 
computadorizada. (BEIGUELMAN, 2016, p. 68). 
5 Erwin Piscator (1893-1966), encenador alemão, foi um dos expoentes do Teatro Épico, juntamente 
com Bertolt Brecht, gênero que privilegia o contexto sócio-político do drama. Seu pioneirismo com a 
proposição de um Teatro Documentário contribui diretamente para uma compreensão de sua 
utilização de recursos visuais. (ROSENFELD, 1985; SOLER, 2008). 



30 
 

Outros estudos atestam o uso de recursos audiovisuais no contexto da 

dramaturgia de Piscator, como revela Sontag (2004): 
Nas experimentações do encenador alemão [Erwing Piscator], a 
imagem audiovisual foi entendida como uma espécie de documento 
articulado à cena com intuito de comprovar a veracidade histórica 
dos fatos narrados ou dramatizados pelos atores. Esse uso se 
apoiava na crescente credibilidade dada às imagens audiovisuais, 
desde o advento do cinema, como registro confiável e comprovável, 
qualificação que, em nossos dias, ainda persiste no comércio 
nebuloso entre arte e verdade. (SONTAG, 2004, p. 180, grifos do 
autor). 
 

Porém, foi a partir dos anos 1990, com a popularização dos computadores 

pessoais e softwares específicos, que a figura do video jockey (VJ), profissional que 

cria e manipula imagens utilizando equipamentos digitais, se inseriu definitivamente 

no contexto do teatro. 

As reflexões do professor, pesquisador, cenógrafo e encenador Marcelo Denny 

Leite (2015) quanto ao lugar das imagens tecnológicas na cena hoje e as 

contribuições desses cruzamentos entre o teatro, a performance art, a ópera e a 

dança quando utilizam a linguagem audiovisual, evidenciam o espaço ocupado pelos 

recursos  visuais na construção do espetáculo e a necessidade de profissionais 

investigativos e atentos aos avanços tecnológicos. O autor relata detalhes da 

experiência com o espetáculo Devorando Quixote, apresentado em 2008: 
Em outro momento, um dos personagens “engole” uma microcâmera 
que era usada para gravar pequenos detalhes de uma cena feita com 
bonecos minúsculos, e, ao engolir, por  ter recurso de infravermelho, 
a câmera mostra todo o interior da boca e o início da garganta do 
ator, que são projetados em três telas. O público vê a atuação do 
ator que se move lentamente com o corpo todo pintado de azul, mas 
também tem a dimensão do que ocorre dentro de sua boca, 
detalhando dentes, língua e saliva, imagens que eram editadas e 
saturadas em tempo real por VJs (LEITE, 2015, p. 11). 
 

 A atividade desempenhada pelo VJ não está prevista no quadro de funções 

anexo ao Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b), embora se encontre consolidada 

no âmbito das manifestações artísticas. 

Do ponto de vista da produção e da gestão técnica do espetáculo, a projeção e 

reprodução de imagens como recurso na cenografia pode representar uma redução 

dos custos com transporte e armazenamento de cenários produzidos em madeira, 

ferro e tecido, além de permitir maiores possibilidades de ocupação em espaços 

cênicos de pequeno e médio porte. O ponto negativo quanto ao emprego desta 
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tecnologia ainda é o alto custo para compra ou aluguel dos equipamentos, fator que 

apresenta redução gradativa ao longo do tempo, devido ao aumento da demanda de 

mercado e popularização dos recursos tecnológicos. 

É importante registrar que a expansão do setor cultural no Brasil, fato posterior 

à criação da Lei (BRASIL, 1978a), resultou em uma série de ampliações nas 

atribuições de algumas funções, dentre elas a figura do produtor cultural. O 

pesquisador Rômulo Avelar (2013) lança uma reflexão sobre as atribuições dos 

agentes culturais diante das demandas do mercado artístico no Brasil: 
A expansão do setor cultural brasileiro verificada nos últimos anos 
provocou o surgimento de novos parâmetros para o trabalho na área. 
A multiplicação de projetos, instituições, espaços e equipamentos 
alterou radicalmente o modo de atuação dos agentes envolvidos na 
produção cultural, tanto no que diz respeito aos procedimentos para 
obtenção de recursos quanto aos processos de gestão. Nesses 
novos tempos, não há mais lugar para o improviso e o amadorismo 
que sempre imperaram no universo cultural brasileiro. (AVELAR, 
2013, p. 49). 
 

Previsto originalmente em Lei (BRASIL, 1978a) como Diretor de Produção6, a 

função de Produtor Cultural desdobra-se na prática em uma série de especialidades 

provenientes dos acréscimos de responsabilidades e competências que já não 

cabem numa única designação. Além da figura do Diretor de Produção, entendida 

como ocupante do posto de maior responsabilidade dentro da hierarquia da 

produção, é possível encontrar as atividades de produção divididas por vários 

profissionais em áreas específicas, tais como: produtor artístico, produtor executivo, 

produtor técnico, produtor de elenco, produtor de logística, assistente de produção 

dentre outros. 

No que se refere ao quadro de profissões, as tentativas de atualização da Lei 

nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a) foram defendidas pelos representantes das classes 

artística e técnica, com o objetivo de ajustar o dispositivo legal frente às mudanças 

estéticas, sociais e tecnológicas ocorridas nas últimas décadas e que impactaram 

diretamente no mundo do espetáculo. 

O ator, diretor teatral, advogado e atual presidente do Sindicato dos Artistas e 

Técnicos em Espetáculos de Diversões (Sated-Bahia), Fernando Marinho, participou 

de discussões junto ao Colegiado dos Sateds em nível nacional, que buscavam 

                                                
6 O Diretor de Produção encarrega-se da produção do espetáculo junto à equipe técnica e artística; 
analisa e planeja as necessidades de montagem; controla o andamento da produção, dando 
cumprimento a prazos e tarefas. (BRASIL, 1978b). 
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propor as alterações necessárias no quadro de profissões Anexo ao Decreto 

(BRASIL, 1978b) regulamentar à referida Lei (BRASIL, 1978a). 

Em entrevista para o presente estudo, Marinho (2020) utiliza a função do 

Diretor de Produção para exemplificar a necessidade destes ajustes: 
Na área de produção, a gente tem só um único registro para a área 
que é o de diretor de produção e a função de produção tem um 
desdobramento, minimamente, de três a quatro funções dentro dos 
projetos de produção de espetáculos de modo geral. Na área de 
cinema e audiovisual tem um desdobramento muito grande, são 
várias funções, inclusive com produções especializadas para cada 
fase, etapa ou estrutura da obra cinematográfica. (MARINHO, 2020). 
 

Pontua ainda que embora defenda a necessidade da atualização do dispositivo 

legal acredita que este não é o melhor momento para promover alterações no corpo 

da Lei (BRASIL, 1978a) ou no Decreto Regulamentar (BRASIL, 1978b), uma vez 

que não existe um ambiente favorável aos interesses da classe artística na esfera 

dos poderes Executivo e Legislativo: 
Tinham várias propostas, de vários estados e inclusive nossas, de 
algumas funções que precisavam ser revistas.  [...] Todo esse 
processo ficou parado lá atrás e o momento hoje, em particular, não 
é absolutamente favorável, primeiro por conta da situação dos 
poderes legislativo e executivo, em particular o executivo que não é 
favorável. (MARINHO, 2020). 
 

Observa-se na fala de Fernando Marinho (2020) preocupação com possíveis 

retrocessos às garantias estabelecidas pela Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a). Tal 

preocupação justifica-se uma vez que, na contramão das expectativas dos 

representantes da classe artística e dos técnicos em espetáculos que almejam 

atualizar o dispositivo legal ampliando a sua abrangência, tramita na Câmara dos 

Deputados Federais o Projeto de Lei nº 4.356/19 (CÂMARA, 2019a) que visa acabar 

com a obrigatoriedade do registro profissional na DRT para o exercício das 

profissões de artistas e técnicos, como preveem os Arts. 4º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 

6.533/78 (BRASIL, 1978a). 

 Sob a alegação que tais dispositivos ferem a liberdade de expressão artística, 

prevista no Art. 5º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o Art. 1º do 

Projeto de Lei nº 4.356/19 (CÂMARA, 2019a), de autoria do Dep. Gilson Marques, 

propõe: 
Art. 1º Revogam-se os artigos 4º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 6.533, de 24 
de maio de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões 
de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões, e dá outras 
providências. (CÂMARA, 2019a). 
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Segundo Marinho (2020), a livre manifestação artística e a regulamentação da 

profissão não se contradizem, trata-se de entendimento restrito e equivocado afirmar 

que existe contradição.  

Conforme prevê o Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b) que regulamenta a 

Lei de Artistas e de Técnico (BRASIL, 1978a), a área de artes cênicas conta com 55 

funções que exigem o registro profissional junto à DRT. São atividades que 

demandam conhecimentos e treinamentos específicos em suas áreas de atuação, 

muitas delas com especial atenção às habilidades que envolvem questões de 

segurança para o artista/técnico e para o público.  

Distante de ser um ponto pacífico, o entendimento quanto à obrigatoriedade do 

registro profissional encontra discordância mesmo dentro da classe artística, 

conforme aponta Moura (2010) ao se referir à função do ator: 
Observamos que certas limitações impostas ao exercício de alguma 
atividade provêm da indispensabilidade de qualificação para 
determinadas profissões. O risco social que indivíduos 
desqualificados em algumas áreas podem trazer, levou o constituinte 
a prever restrição, porém, qual potencial lesivo um ator inapto 
oferece a sociedade? Nenhum. (MOURA, 2010, p. 13). 
 

Outrossim, há que se exigir profissionais cada vez mais qualificados para atuar 

frente aos desafios estéticos e tecnológicos. Associar a necessidade de capacitação 

destes profissionais ao argumento da livre manifestação artística contribui para a 

precarização do trabalho artístico e técnico, colocando o profissional e o amador no 

mesmo patamar, além de denotar falta de aprofundamento quanto ao tema. 

Em tempos de apelos oferecidos através de canais televisivos por assinatura e 

plataformas globais de streaming (ex.: Netflix, Prime Amazon etc.), é fundamental 

oferecer o melhor atendimento e experiência ao público. Para tanto, faz-se 

necessário a atuação de profissionais capacitados e com formação adequada. 

Com base na reflexão acima, fica manifesta a necessidade de um amplo 

debate que permita a análise profunda do dispositivo legal vigente e a sua 

adequação às necessidades da categoria frente ao ordenamento jurídico e à 

realidade do mercado. Enquanto tramita junto ao legislativo a proposta que busca 

derrubar a exigência, o registro profissional segue obrigatório e – embora previsto 

em Lei (BRASIL, 1978a) – é possível observar a presença de profissionais da área 

técnica em espetáculos exercendo funções em espaços públicos sem o devido 

requisito. 
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Com o intuito de apoiar a presente pesquisa, foram disponibilizados 

questionários on-line, através da plataforma Google, aos membros das equipes 

técnicas do TGM e TCA. Dos 30 questionários enviados, foram obtidas 24 

respostas. Estruturado com questões objetivas, o documento investiga, por exemplo, 

se o participante dispõe de registro na DRT. 

 
Figura 1 – Profissionais indicam possuir ou não registro na DRT 

 
Fonte: Questionário on-line enviado aos funcionários do TGM e TCA. 

 

Dentre os questionários respondidos, 17 participantes (71%) informaram que 

possuem registro profissional na DRT; 7 participantes (29%) responderam que não 

possuem registro – 3 técnicos lotados no TGM e 4 no TCA. 

Por sua vez, os profissionais contratados através dos processos seletivos 

Reda, ocupantes de funções técnicas em espaços teatrais administrados pelo poder 

público estadual, necessitam, por força do edital de seleção, comprovar o registro na 

DRT. A seguir, serão abordados indicativos do percurso construtivo para o 

reconhecimento da atividade dos técnicos em espetáculo. 

 

2.2 UM CAMINHO EM CONSTRUÇÃO: RECONHECIMENTO DA FUNÇÃO 

TÉCNICA EM ESPETÁCULOS 

 

Se, do ponto de vista legal, apenas em 1978 as profissões de técnico em 

espetáculos encontram respaldo, é fundamental apurar, enquanto referência 

histórica, marcos do surgimento do trabalho técnico como um fazer individualizado, 

distinto da prática colaborativa existente dentro dos grupos e companhias de teatro 

onde não havia a divisão de trabalho. 
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Conforme destaca Alves (2008), a profissionalização do trabalho artístico 

impulsionou o setor técnico: 
A reconstituição histórica do surgimento e do reconhecimento das 
equipes técnicas de apoio às artes, enquanto profissionais que 
desempenham atividades diferenciadas de outras profissões que se 
inserem no mundo do trabalho, nos faz mergulhar na própria história 
do teatro brasileiro. É em seu interior que as mudanças são gestadas 
e, à medida que os próprios artistas se profissionalizavam, é que se 
fazia necessária uma maior divisão do trabalho, possibilitando a 
formação de equipes de apoio às atividades artísticas. (ALVES, 
2008, p. 11). 
 

 Segundo a autora, o surgimento da companhia Teatro Brasileiro de Comédia 

(TBC), no final da década de 1940, criada pelo engenheiro italiano Franco Zampari, 

guarda ligação direta com o início da profissionalização da área técnica em 

espetáculos na cidade de São Paulo. 

O cenógrafo e figurinista italiano Aldo Calvo, diretor do departamento técnico 

do TBC, implantou oficinas de cenografia, carpintaria e cenotécnica no espaço sede 

da companhia. Através desta iniciativa foram criadas as condições para um trabalho 

no campo das artes que veio impactar na profissionalização do setor e estabeleceu 

uma diferenciação entre os saberes, possibilitando uma maior divisão entre o 

trabalho artístico e técnico, abrindo espaço para as atividades de apoio às artes. 

Desta forma, o TBC, considerada uma das grandes companhias de teatro do Brasil, 

pôde contribuir impulsionando o desenvolvimento da área técnica em espetáculos 

através da melhoria nos meios de produção não apenas em São Paulo, mas 

influenciando o modo de se produzir teatro no Brasil.  

No Rio de Janeiro do final do século XIX e início do século XX, predominava 

uma forma de profissionalismo vinculada às companhias teatrais particulares  

fortemente ligadas às figuras dos primeiros atores e primeiras atrizes, destaca  Alves 

(2008): 
Na história da formação das companhias de teatro, o surgimento dos 
trabalhadores técnicos em artes está intimamente ligado ao 
estabelecimento de companhias de teatro , permanentes, já que 
estas seriam os únicos espaços que poderiam garantir a realização 
de um trabalho contínuo, possibilitando o acúmulo de conhecimento 
através da dedicação exclusiva às atividades ligadas às artes. 
(ALVES, 2008, p. 13). 
 

A importância das companhias de teatro no desenvolvimento do trabalho das 

equipes técnicas foi determinante para que houvesse a possibilidade do profissional 

da área ter um vínculo formal de trabalho. Surgiu a figura do empregado da 
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companhia que como esclarece a pesquisadora, aparece como o trabalhador que 

atuava no sentido de suprir as demandas dos trabalhos não artísticos. Neste 

contexto, se enquadra a função do cenotécnico dentro da estrutura das companhias, 

reforçando a ideia ou a compreensão de que a gênese do trabalho de apoio técnico 

se dá a partir das atividades exercidas por esses empregados. 

A pesquisadora Laura Figueiredo (2017) acrescenta uma reflexão sobre a 

importância dos profissionais técnicos e o início de suas inserções enquanto 

membros das equipes de espetáculos: 
Esse trabalhador que executa um ofício simultaneamente braçal e 
técnico, mas também poético, já que lida com esferas de códigos e 
linguagens estéticas, só começou a ganhar status de membro da 
equipe, a partir dos anos 1950, ganhando créditos nominais nos 
programas teatrais geralmente como eletricista ou maquinista. Até 
então só constava a divulgação dos nomes de estrelas, galãs, divas, 
vedetes e os nomes de suas companhias produtoras de espetáculos. 
Posteriormente nos anos 1970 passam figurar outros tipos de 
créditos: iluminador, sonoplasta, cenotécnico entre outros. 
(FIGUEIREDO, 2017, p. 65). 
 

A inclusão dos créditos referentes aos profissionais da área técnica nos 

programas dos espetáculos representa um importante marco em prol da valorização 

destes profissionais. O reconhecimento do trabalho daqueles que atuam de forma 

invisível para a realização do espetáculo representa um elo entre o espectador e o 

técnico. 

Para além do caráter da visibilidade, a comprovação dos créditos em 

programas dos espetáculos tem caráter de ordem prática, pois representa 

importante documentação para obtenção do devido registro profissional. Uma vez 

que são escassos os cursos de qualificação profissional é comprovando a sua 

experiência prática que muitos dos profissionais da área técnica conseguem obter o 

registro junto à DRT. 

Em contexto baiano, durante os anos 1940 e 1950, havia forte predominância 

do teatro amador, a exemplo do Teatro de Amadores do Fantoches (1945), instalado 

no Clube Fantoches da Euterpe. Segundo Affonso Ruy (1959): 
Ao Teatro do Fantoches deve a Bahia a tentativa de uma Escola de 
Teatro fundada a título experimental em 1950, pelo Prof. Adacto 
Filho. A sua duração foi de 3 anos, funcionando normalmente os 
cursos de Dicção, Interpretação, Caracterização, História do Teatro, 
Literatura Teatral e Psicologia Estética, regidos pelos Profs. Adacto 
Filho, José Maria da Costa Vargens, Affonso Ruy, Rangel Júnior e 
Durval Guedes, sendo a frequência média de 60 alunos. 
Inexplicavelmente foi suspensa em 1953. (RUY, 1959, p. 105). 
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Iniciativas tais como o Teatro de Amadores do Fantoches (1945) com a 

participação do encenador Oscar Torres; Teatro da Escola Normal (1946), composto 

de alunos da Escola Normal da Bahia sob a direção do Prof. Walton Pessoa; Teatro 

da Hora da Criança (1947), fundado e dirigido pelo Prof. Adroaldo Ribeiro Costa, 

cujo elenco contava com crianças de idade variável de 4 a 15 anos; Teatro de 

Amadores da Bahia (1952) com direção de Antônio Pinto; Teatro Familiar (1954), 

tendo como diretor Paulo Serra e o Teatro Experimental de Ópera (1954) filiada à 

Juventude Musical Brasileira7, na Bahia, sob a direção do maestro Paulo Jatobá são 

citadas por Affonso Ruy (1959) como exemplos dos grupos amadores existentes em 

Salvador naquele período. 

No final dos anos 1940 a meados dos anos 1960, aconteceram fatos relevantes 

para o desenvolvimento artístico e cultural na Bahia. Em 1946, ocorreu a criação da 

UFBA cujo primeiro reitor, o professor Edgard Santos, conduziu a instituição por 15 

anos (1946-1961), produzindo grande incentivo às artes a exemplo da criação dos 

Seminários de Música (1954), que posteriormente deram origem à Escola de 

Música; a criação da Escola de Teatro (1956), concebida e dirigida por Martim 

Gonçalves no período de 1955 a 1961; a criação da Escola de Dança em 1956 

(RISÉRIO, 2013). 

No âmbito do executivo estadual, o Governo do Estado da Bahia finalizou a 

obra do TCA em 1958. Mesmo aberto para visitação, o teatro não chegou a ser 

entregue ao público devido ao incêndio ocorrido no dia 09 de julho do mesmo ano, 

que destruiu as suas instalações. Em 1960, foi criado o Museu de Arte Moderna da 

Bahia – MAM (MUSEU, 2019), também na esfera estadual. 

Embora, neste período, tenha havido uma grande efervescência artística e 

cultural, criando um ambiente favorável no campo das artes, é a partir do surgimento 

da Lei em 1978 (BRASIL, 1978a), que se inicia o processo de profissionalização na 

Bahia, conforme, foi possível apurar através das entrevistas realizadas. 

O ator, diretor e professor da Escola de Teatro da UFBA, Harildo Deda, afirma 

ser a Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a) o marco que influenciou diretamente no 

processo de profissionalização destas atividades. Em entrevista, declara: 
                                                
7 A matriz da Juventude Musical Brasileira (JMB), fundada em 1952 pelo maestro Eleazar de 
Carvalho, foi a representação nacional das Jeunesses Musicales International (JMI), criada na 
Bélgica em 1940 pelo musicólogo belga Marcel Cuvelier com o objetivo de “afastar o pensamento dos 
jovens da guerra e cooperar para a integração entre os diferentes povos através da música” 
(MENON, 2008, p. VIII). 
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Olha, assim de cara, o que eu posso lhe dizer é que [a 
profissionalização ocorre] na época que a Lei foi promulgada – a Lei 
de Artistas e Técnicos. [...] A Lei vem muito tempo depois da criação 
da Escola [de Teatro da UFBA], que foi criada em 56. [...] Quando a 
Lei foi promulgada, a Associação (Apatedeba) passou a ser sindicato 
(DEDA, 2020). 
 

Harildo Deda refere-se à Associação Profissional dos Artistas e Técnicos em 

Espetáculos de Diversões do Estado da Bahia (Apatedeba), que posteriormente veio 

a se transformar no Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões 

do Estado da Bahia (Sated-Bahia), em decorrência do surgimento da Lei. 

 Fernando Marinho, em entrevista, concorda que a Lei foi o marco que 

impulsionou o processo de profissionalização dos artistas e técnicos na Bahia e 

acrescenta que, antes da Apatedeba existiu uma outra associação de classe, 

denominada Associação de Artistas e Técnicos em Espetáculos do Estado da Bahia 

(AATEDEBA). 

A dramaturga e pesquisadora Aninha Franco endossa essa perspectiva de 

valorização da Lei como marco. Em entrevista, declara que o início da 

profissionalização dos técnicos em espetáculos na Bahia está atrelado ao 

surgimento da Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a): “Antes da Lei era uma coisa 

informal, a Lei formalizou o contrato. [...] Foi a Lei que determinou isso”. (FRANCO, 

2020). A entrevistada acrescenta ainda que a consolidação deste movimento de 

profissionalização depende do mercado: 
O que fortalece isso [a profissionalização] é o mercado. É o mercado 
que fortalece essas relações. Nos anos 90, nós assistimos a uma 
profissionalização. Gente que comprava apartamento, que sobrevivia 
de teatro. [...] É o boom da profissionalização. Isso cresce todo o 
entorno: os cadernos de Cultura, as oficinas etc. [...] O técnico 
depende desesperadamente do mercado. Se não tiver produção, 
como ele vai trabalhar? (FRANCO, 2020). 
 

Franco (2020) acena para um aspecto importante: é fundamental fortalecer as 

relações com o mercado para que haja incremento na cadeia produtiva. Com o 

mercado aquecido fica mais fácil falar em melhoria das condições de trabalho e 

investimentos em projetos que envolvam qualificação e capacitação profissional. 

Nesse sentido, o Estado possui um papel fundamental através dos incentivos a 

exemplo de editais, prêmios e redução do valor das pautas nos espaços públicos 

teatrais. Porém cabe às produções buscar os meios de conquistar e manter o seu 

público com ações de  relacionamento, utilizando-se de estratégias a exemplo 
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daquelas apontadas por Avelar (2013), como a criação de programas de fidelização; 

cadastramento e classificação do espectador; desenvolvimento de ações voltadas 

para cada perfil de público; estabelecimento de canais diretos de comunicação, 

promoções; além de outras realizações de acordo com as características do grupo 

ou artista. 

Eduardo Cabús (2020), ator, diretor teatral, professor e ex-diretor interino do 

TCA por um curto período na década de 1980 – em entrevista para esta pesquisa, 

afirma que o reconhecimento da função técnica em espetáculos na esfera do poder 

público estadual foi um importante passo para consolidação deste setor profissional. 

Foi na gestão de Olívia Barradas, como Presidente da Funceb (1983/1987), 

que os técnicos do TCA passaram a receber a gratificação de 40%8, prevista na Lei 

nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a), por acúmulo de função. Neste momento, teve início as 

discussões do Plano de Cargos e Salários do Governo Estadual, que estabeleceu os 

caminhos para progressão funcional e salarial dentro do quadro de funcionários do 

TCA. 

Esta reflexão apresentada por Eduardo Cabús justifica-se pelo fato de ser o 

TCA o maior teatro da Bahia e um dos maiores do Brasil; desta forma, as decisões 

adotadas em sua estrutura reverberam e influenciam o entorno estabelecendo novos 

parâmetros para a área. Ainda segundo Cabús (2020), outras ações do Poder 

Público Estadual influenciaram no início da profissionalização dos técnicos em 

espetáculos na cidade de Salvador: 
Quando eu assumi o Teatro [Castro Alves], eu trouxe para Salvador, 
vários (ou alguns) profissionais da área técnica: iluminadores, 
cenotécnicos, operadores de luz, etc. Então isso estimulou a 
profissionalização; inclusive esses técnicos que foram a Salvador 
(não lembro o nome de nenhum [deles]), ao mesmo tempo, 
repassavam a importância de o profissional técnico em atividades 
cênicas ter uma vida própria, no sentido de ser reconhecido como um 
profissional indispensável para a função artística, em prol da função 
artística. (CABÚS, 2020). 
 

Observa-se que o impulso dado pelo surgimento da Lei de Artistas e de 

Técnico no ano de 1978 (BRASIL, 1978a) atinge o seu objetivo prático quando – 

através de iniciativa administrativa e sob forte pressão dos funcionários – o TCA 

passa a adotar prerrogativas previstas no dispositivo legal, a exemplo do 

                                                
8 Em entrevista, Cabús (2020) cita o percentual de 30%, porém a Lei prevê o recebimento de 40% 
pelos técnicos.  
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enquadramento dos servidores em funções específicas dentro da área técnica e o 

pagamento da gratificação de 40% por acúmulo de função. 

Na seção seguinte serão abordados aspectos relacionados ao desempenho 

das funções técnicas em espetáculos diretamente ligado ao quadro de funcionários 

dos teatros públicos analisados. 

 

2.3 O TÉCNICO EM ESPETÁCULOS 

 

Para o presente estudo foram analisadas 12 funções técnicas que guardam 

relação direta com os espaços públicos pesquisados. A nomenclatura adotada para 

estas funções está prevista no Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b) que 

regulamenta a Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a). As referidas funções estão 

elencadas segundo a ordem alfabética adotada pela Lei, acrescidas de comentários 

provenientes da minha experiência profissional e observações junto às equipes 

técnicas dos espaços teatrais. Relatos obtidos por meio de entrevistas individuais 

realizadas com técnicos representantes dos espaços pesquisados, artistas e 

gestores acrescentam uma perspectiva do ponto de vista dos sujeitos participantes 

no processo da realização do espetáculo. 

 Cabe registrar que o Governo do Estado da Bahia, à revelia da Lei Federal e 

através de legislação estadual, Lei nº 8.889/2003, Art. 11 (BAHIA, 2003), alterou em 

seu plano de cargos e salários a nomenclatura das funções técnicas de palco, tais 

como, contrarregra, técnico de som, eletricista de espetáculo para a designação 

genérica de Técnico de Palco. O mesmo dispositivo legal, em seu Art. 13 (BAHIA, 

2003), extinguiu as funções de camareira, maquinista de espetáculo, operador de 

luz, operador de som e diretor de cena. Os processos seletivos Reda, realizados 

pelo Executivo Estadual, utilizam a denominação Técnico Nível Médio, acrescida 

das especialidades de maquinista, eletricista de espetáculo e camareira para efeito 

do edital de convocação do processo seletivo, porém, uma vez contratado, consta 

no contracheque do servidor a função de Técnico Administrativo-Reda. 

No âmbito do Executivo Municipal, os técnicos em espetáculos pertencentes ao 

quadro da FGM têm seu vínculo firmado através de empresa terceirizada e não 

constam em seus contratos a nomenclatura prevista em lei, sendo adotadas outras 

designações administrativas. 
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A flagrante afronta à Lei Federal (BRASIL, 1978a), além de representar um 

desrespeito a estas categorias profissionais, tem implicações de ordem prática, uma 

vez que, ao reunir todas as atividades profissionais numa única designação, 

desqualifica as funções nas particularidades dos seus fazeres laborais e suprime a 

possibilidade do pagamento da gratificação de 40% ao profissional técnico em 

espetáculo, que desempenha mais de uma atividade concomitantemente, conforme 

previsto no Art. 49 do Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b).  

Colocadas todas as funções na nomenclatura Técnico de Palco, desaparecem 

as características e particularidades específicas: camareiras, eletricistas de 

espetáculo, técnicos de som estão todos dentro da mesma designação genérica. 

Algumas das funções técnicas, descritas abaixo, são próximas e por vezes 

complementares às atividades dos artistas criadores, cenógrafos, iluminadores, 

figurinistas e encenadores. Tensões no processo de execução da obra artística 

podem ocorrer, como veremos a seguir. 

 

2.3.1 Camareira 
 

Profissional que atua diretamente em contato com o artista, sua função é 

marcada por uma íntima relação com o elenco partilhando do espaço reservado do 

camarim e da sua privacidade. O conhecimento específico relativo à manutenção e 

conservação de variados tipos de tecidos e materiais empregados na confecção de 

figurinos e adereços soma-se a características pessoais, como discrição e 

proatividade na formação do perfil profissional da camareira de espetáculos9: 
Encarrega-se da conservação das peças de vestuário utilizadas no 
espetáculo, limpando-as, passando-as e costurando-as, 
providenciando a sua lavagem; auxilia os atores e figurantes a 
vestirem as indumentárias cênicas; organiza o guarda-roupa e 
embalagem dos figurinos em caso de viagem.  (BRASIL, 1978b). 
 

Celeste Coutinho (2020), camareira do TCA, 51 anos de idade, 25 anos de 

profissão, iniciou as suas atividades como camareira no ano de 1995. Inicialmente 

contratada por intermédio de empresa terceirizada, atualmente tem vínculo 

contratual através do Reda. Em entrevista, aponta características que considera 

importantes no exercício do seu trabalho: 
                                                
9 Embora, no texto da Lei, a função seja descrita no feminino, como nas demais funções citadas, não 
existe distinção de gênero. Encontramos pessoas do sexo masculino desempenhando a atividade, 
principalmente, com vínculo direto com as equipes de produção. 
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Primeiro, eu acho, tem que ser uma pessoa neutra. Tem que 
respeitar o espaço da pessoa que está utilizando o camarim e estar 
ali para ajudar no que for necessário. No caso de uma troca [de 
figurino entre cenas de um espetáculo], de passar uma roupa, de dar 
um ponto, até se virar em costureira [...]: tem que estar preparado, 
receber calorosamente as pessoas, ter receptividade. (CELESTE 
COUTINHO, 2020). 
 

Quanto ao aspecto mais técnico no exercício da função, embora considere de 

fácil desempenho, ela esclarece alguns detalhes da prática diária: 
Em relação aos tecidos [dos figurinos], quando você vai passar, 
saber a temperatura do ferro, não botar o ferro quente demais pra 
não queimar uma roupa. Até uma bainha, se precisar fazer, depende 
do tecido, você não pode fazer pé de galinha, tem que ser aquela 
outra tipo meio transparente que não aparece do outro lado – se for 
um tecido fino. (CELESTE COUTINHO, 2020). 
 

O conceito de organização e o desenvolvimento de um método próprio para 

lidar com as questões diárias do manuseio de múltiplos materiais utilizados na 

função de camareira aparece de forma clara quando a entrevistada relata a 

experiência de trabalho junto ao BTCA durante as apresentações da coreografia 

Sonhos de Castro Alves em 1998. Cabe esclarecer que, em viagens e 

apresentações externas, o BTCA conta com o suporte de técnicos de palco do TCA, 

que presta apoio durante as montagens e apresentações.  

Na oportunidade, Maria Celeste descreve que aprimorou a forma de 

armazenamento dos figurinos praticada pelas camareiras anteriormente, resultando 

numa substancial redução do tempo de trabalho destinado à retirada e à guarda 

deste material durante as viagens e apresentações: 
Quando eu comecei a viajar com o balé foi em 1998 e viajei com a 
coreografia que foi a mais... Assim, foi uma prova de fogo mesmo. 
Foi Sonhos de Castro Alves e era muito figurino. E eu, antes de 
viajar, eu já ajudava as meninas a arrumar os baús. Só que elas 
arrumavam de um jeito que, quando você chegava lá, você ficava 
perdido [...] Eu comecei a arrumar por partes: infância de Castro 
Alves, escravos, homem só homem, mulher só mulher... Eu fiz uma 
coisa mais prática. (CELESTE COUTINHO, 2020). 
 

As capacidades de organização e de método, ainda que empíricas, refletem 

positivamente em aspectos da gestão e produção técnica, a exemplo do uso racional 

do tempo, da perfeita acomodação e transporte dos equipamentos e materiais 

inerentes ao espetáculo, tais como figurinos e adereços. Estes fatores guardam 

impacto direto com custos na utilização da mão de obra (diárias e alimentação), 

conservação, transporte e armazenamento, refletindo no orçamento do projeto.  
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Percebe-se no depoimento de Celeste Coutinho (2020), um fazer artesanal no 

exercício das atividades principais da camareira de espetáculo. Perguntada pelo uso 

de equipamentos tecnológicos no desempenho da função, ela responde: 
No caso, o mais tecnológico que eu posso dizer é o ferro a vapor, 
que é o steamer, que facilita bastante em questão de roupas finas, a 
roupa não corre o risco de você queimar. É mais rápido o manuseio 
dele do que o ferro normal. (CELESTE COUTINHO, 2020). 
 

Sobre trabalhar em teatro, afirma:  
É como se a gente, eu, vivesse uma aventura. Todos os dias são 
coisas diferentes. É uma aventura. E é um ambiente assim, que se 
você não tem conhecimento, você passa a conhecer coisas 
diferentes. Um tipo de música diferente. (CELESTE COUTINHO, 
2020). 
 

Por força do disposto na Lei Estadual nº 8.889/2003 (BAHIA, 2003) e da 

ausência de concurso público para preenchimento de vagas, atualmente, no quadro 

de funcionários do TCA, não existem profissionais na condição de funcionário 

público com a nomenclatura específica de camareira. As ocupantes das vagas, cujo 

vínculo contratual é através do processo seletivo Reda, recebem a designação de 

Técnico Nível Médio, tendo como requisito registro na DRT com a referida função. 

Faz-se necessário observar, que, embora a nomenclatura empregada pela Lei 

(BRASIL, 1978a) refira-se ao profissional como camareira, associada ao sexo 

feminino, trata-se de função desempenhada por profissionais de ambos os sexos 

sem distinção. Usualmente, no quadro de funcionários fixos dos teatros é recorrente 

a presença de camareiras (sexo feminino), ao passo que na equipe dos espetáculos 

e companhias de teatro é bastante comum a presença de profissionais de ambos os 

sexos.  

 Apesar da grande importância para o desenvolvimento do espetáculo, é 

possível observar espaços teatrais administrados pelo poder público, a exemplo do 

TGM, que não dispõem desses profissionais em seus quadros, conforme 

apontaremos em outro capítulo. 
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2.3.2 Cenotécnico 

 

O cenotécnico é o profissional responsável por tornar exequível o projeto 

idealizado pelos cenógrafos10 e encenadores que ao criarem não impõem limites à 

imaginação. Cabe a este profissional tornar possível a realização de efeitos e 

movimentações que vão do simples surgimento de uma lua ao ato de fazer chover 

no palco ou ainda viabilizar o deslocamento de objetos em cena. O cenotécnico, 

segundo a Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a) em seu Decreto Regulamentar nº 

82.385/78 (BRASIL, 1978b), apresenta a seguinte descrição: “Planeja, coordena, 

constrói, adapta e executa todos os detalhes de material, serviços e montagem dos 

cenários, seguindo maquetes, croquis e plantas fornecidos pelo cenógrafo”. 

(BRASIL, 1978b). 

Marcio Adriano Passos Daltro (2020) ou, simplesmente, Adriano, como é 

conhecido no meio artístico, cenotécnico, 42 anos, ocupa a função de coordenador 

de cenotecnia do CT-TCA e tem aproximadamente 20 anos de teatro. Iniciou suas 

atividades no TCA trabalhando na equipe de limpeza, porém já trazia consigo o 

conhecimento de marcenaria por experiência junto ao avô e serralheria por 

experiência junto ao tio, fabricante de cintos e fivelas. Aos poucos, aproximou-se das 

atividades de montagem de cenário na função de apoio e, posteriormente, por  

afinidade com as áreas de carpintaria e serralheria, passou a integrar a equipe do 

Centro Técnico. Adriano (2020) resume assim a sua relação com a cenotecnia: 
Eu amo o que faço, eu amo porque, sei lá... Cada cenário que eu 
faço pra mim é um bebê, um filho que tá nascendo. Eu penso assim. 
[...] A gente só precisa ter mais amor pelo que faz, a verdade é essa. 
(ADRIANO PASSOS, 2020). 
 

Ainda que seja uma constante a presença de cenógrafos arquitetos, nem 

sempre os artistas criadores dominam os materiais e as soluções técnicas para 

execução do projeto cabendo aos cenotécnicos, através da sua expertise, a 

materialização da obra. Conhecimento de cálculo mesmo que empírico, leitura de 

plantas técnicas e domínio de materiais diversos como madeira, ferro, tecido, papel 

e soldas são características indispensáveis a este profissional. 

                                                
10 Segundo o Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b), o cenógrafo “cria, projeta e supervisiona, de 
acordo com o espirito da obra, a realização e montagem de todas as ambientações e espaços 
necessários à cena, incluindo a programação cronológica dos cenários; determina os materiais 
necessários; dirige a preparação, montagem, desmontagem e remontagem das diversas unidades do 
trabalho”. 
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Sobre o processo de planejamento para execução da cenografia, Adriano 

(2020) explica como trabalha: 
Você vai falando e eu já estou com tudo aqui na cabeça. [...] Qual a 
melhor forma que eu vou fazer pra poder cortar e soldar, pra 
George11 esmerilhar e fulano pintar. Eu já saio pensando nisso tudo. 
Qual a melhor forma de subir no elevador de carga para chegar no 
palco e montar. (ADRIANO PASSOS, 2020). 
 

O cenógrafo Cyro del Nero (2010, p. 27) afirma que: “embora o cenotécnico 

não seja o criador da cenografia, exerce uma parte extremamente criativa na 

realização cenográfica”. Nesta frase, observa-se importante abordagem acerca da 

possível tensão existente entre a criação e a execução da obra cenográfica.  

Verifica-se, de forma sutil, que existe um espaço onde o cenotécnico exerce a 

sua autonomia e criatividade. Esta atuação é percebida no dia a dia do palco, por 

vezes de forma pacífica, por vezes em forma de conflito, posto que nem sempre o 

cenógrafo aceita sugestões ou interferências no projeto, mesmo que estas venham 

facilitar o manuseio e a operação da cenografia. Adriano (2020) relata como convive 

com este tipo de situação: 
A maioria dos cenógrafos chega com os projetos. Muitos me dão 
carta branca porque já conhecem o meu trabalho, e tem uns que não 
dão e eu deixo ir. Quando vejo que vai dar errado, eu já estou já com 
a carta na mão. Falo assim: Vamos correr enquanto é tempo para 
não perder material, nem sacrificar a equipe porque senão vai ter que 
fazer um virote12! (ADRIANO PASSOS, 2020). 
 

Outrossim, é possível verificar a parceria entre cenógrafos e cenotécnicos que, 

por vezes, duram longos períodos e resultam na cooperação em diversos projetos, 

estabelecendo uma relação de confiança e entendimento mútuo em que o trabalho 

artístico e as soluções técnicas se completam. 

O professor, pesquisador e iluminador Eduardo Tudella (2013) exemplifica esta 

relação harmoniosa citando dois grandes profissionais da Escola de Teatro da UFBA 

em Salvador: 
Tive o privilégio de acompanhar, com muita curiosidade, a dedicação 
com a qual o saudoso cenotécnico José [Moreira] Daltro 
transformava os desenhos do mestre Hackler em espaços para a 
cena, numa edificante parceria e amizade. Orgulho-me de haver 
testemunhado a atuação de duas pessoas de teatro, trabalhando por 
vários anos, com o prazer de construir um dia a dia que resultou para 
mim em obras de grande surpresa, como espectador, e de 
substancial aprendizado. (TUDELLA, 2013, p. 36). 

                                                
11 George é outro cenotécnico lotado no CT-TCA, subordinado a Adriano. 
12 Trabalho durante o período da madrugada. 
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Cyro del Nero (2011) reforça a importância da parceria entre cenógrafo e 

cenotécnico: 
Eu nunca enfrentei problema nenhum porque havia dinheiro para que 
eu fizesse uma caravana, então saiam alguns caminhões com tudo 
isso aqui, e eu levava o meu cenotécnico (que graças a Deus é o 
maior e último cenotécnico do Brasil), ele é o último chamado Pupe. 
Gomes Pupe, que é quem faz o Morumbi Fashion hoje, ele monta 
tudo lá (esse cenotécnico seria bom vocês entrevistarem). Eu levava 
o Pupe e os homens todos, então entrava com aquela tropa com 
aventuras extraordinárias. (NERO, 2011, p. 159). 
 

Esta simbiose cenógrafo e cenotécnico encontra-se tão enraizada que ainda, 

segundo Nero (2010), até o final do século XIX, o cenógrafo tinha um perfil 

confundido com o do cenotécnico. Algumas vezes e em alguns lugares era chamado 

de engenheiro. Dentre os espaços pesquisados, apenas o TCA dispõe de 

cenotécnicos no seu quadro. Estes profissionais estão lotados no Centro Técnico, 

onde executam projetos para espetáculos a serem apresentados nos palcos do 

próprio TCA e em diversos espaços da cidade. 

 
2.3.3 Contrarregra   

 
A discreta atuação do contrarregra nos bastidores garante, através da 

execução precisa dos efeitos sonoros, visuais e outras possibilidades de apoio à 

cena, as nuances necessárias ao entendimento da ação dramática pretendida pela 

encenação. Segundo previsto na Lei de Artistas e de Técnico em Espetáculos de 

Diversões (BRASIL, 1978a), o contrarregra desempenha as seguintes funções: 
Executa tarefas de confecção dos objetos de cena e decoração do 
cenário; guarda-os em local próprio; cuida da sua manutenção 
solicitando aos técnicos os reparos necessários; dá sinais para o 
início e intervalos do espetáculo para atores e público; executa a 
limpeza do palco; é encarregado pelos efeitos e ruídos na caixa do 
teatro, segundo as exigências do espetáculo. (BRASIL, 1978b). 
 

Referindo-se à tragédia grega Os Persas (472 a.C), de Ésquilo (525/456 a.C.), 

Margot Berthold (2001) relata que a atividade do contrarregra encontra registro nos 

primórdios do teatro ocidental donde se conclui a importância deste profissional na 

construção da narrativa cênica: “Os mechanopoioi ou técnicos eram os responsáveis 

por efeitos como o barulho de trovões, tumultos ou terremotos, produzidos pelo rolar 

de pedras em tambores de metal e madeira.” (BERTHOLD, 2001, p. 117). 
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Embora tenha sido abolida oficialmente do quadro de funcionários dos teatros 

públicos pesquisados, a exemplo do TCA, na prática, a função desempenhada pelo 

contrarregra continua ativa. 

Observa-se que, na maioria das vezes, a atividade do contrarregra é suprida 

pelas equipes dos espetáculos, posto que a função exige precisão a ser alcançada 

através de ensaios e reuniões, acompanhando o desenvolvimento do processo 

artístico. Na esfera das companhias de dança, grupos de teatro e espetáculos em 

temporada, outro fator predominante para o acúmulo de função é a necessidade de 

redução no número de integrantes das equipes quando em viagens ou turnês, 

impactando em custos com passagens, hospedagens e diárias de alimentação. 

No caso de demandas de menor complexidade, a atividade do contrarregra é 

usualmente absorvida por maquinistas, cenotecnicos ou camareiras dos teatros.  

Maria da Conceição Chagas, 70 anos, nome artístico Conceição Chagas ou, 

simplesmente, Conça – como ficou conhecida entre os artistas da dança, iniciou a 

vida profissional no TCA em abril de 1981, onde atuou como contrarregra do BTCA 

por 35 anos. Quando da sua aposentadoria no ano de 2016, a função foi 

definitivamente extinta.  

No dia a dia da companhia de dança, Conceição colaborava como camareira – 

posto que essas atividades eram complementares fazendo jus à gratificação de 40% 

sobre o valor do salário, referente ao acúmulo de função, como prevê a lei que 

regulamenta as atividades de artistas e técnicos em espetáculos. 

Conceição orgulha-se de ser uma das primeiras profissionais da Bahia a ter o 

registro como contrarregra na DRT e revela como iniciou o trabalho na profissão: 

“Entrei sem saber nada, fui pegando toda a experiência aí. [...] O Balé [do Teatro 

Castro Alves] foi criado no dia 1º de abril de 1981 e eu comecei a trabalhar no dia 02 

de abril do mesmo ano”, afirma. 

Inicialmente, foi designada como secretária do BTCA, mas no momento em 

que surgiu uma oportunidade como contrarregra, ela não teve dúvida. Era no palco 

que queria trabalhar. Sobre a vida no palco, Conceição declara em entrevista 

(CONCEIÇÃO CHAGAS, 2020): “Olha, eu acho uma coisa assim deslumbrante, 

fantasioso e uma realização que você não faz ideia”. 

Na lida diária do BTCA, Conceição Chagas (2020) revela que o trabalho 

transcorria sem a utilização de grandes aparatos tecnológicos. Fazia parte dos seus 
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afazeres, dentre outros, a manutenção e a preparação de elementos da cena, a 

exemplo das sapatilhas utilizadas pelos bailarinos: 
O trabalho não tinha nada de coisa moderna, não. Eu pintava as 
sapatilhas todas. A direção exigia que as sapatilhas fossem da cor de 
cada bailarino e eu peguei essa prática também de misturar as cores 
das tintas, entendeu? Para poder dar na cor na tonalidade certa que 
no palco parecia que os bailarinos estavam descalços. (CONCEIÇÃO 
CHAGAS, 2020). 

No desempenho dessa atividade manual, Conceição contribuía diretamente 

para o resultado estético da cena. A tonalidade que ela imprimia em cada sapatilha 

era mais que uma atividade mecânica e interferia diretamente na visualidade cênica. 

 Em outro nível de complexidade, o contrarregra pode ser exigido em 

conhecimentos variados a exemplo do manuseio de produtos químicos, 

equipamentos de projeção de imagens, computadores, motores, cordas e uma 

infinidade de outros elementos que possam ser necessários ao espetáculo. 

 

2.3.4 Cortineiro  
 
Na prática, a figura do cortineiro não é mais encontrada. Função extinta, essa 

atividade é absorvida pelos maquinistas ou contrarregras quando necessário, não 

existindo um profissional específico para a manipulação de cortinas no quadro dos 

teatros públicos. Ao longo da minha experiência profissional, nunca encontrei em 

teatros públicos ou particulares a existência deste profissional específico. Segundo 

descrito em Lei (BRASIL, 1978a), o cortineiro desempenha as seguintes atividades: 
Manipula cordas ou dispositivos elétricos, para movimentação das 
cortinas, seguindo as determinações do diretor ou diretor de cena, 
mediante as necessidades determinadas pelo espetáculo. (BRASIL, 
1978b). 
 

Variações estéticas ocorridas ao longo dos anos, a automatização dos 

mecanismos cênicos com o uso de motores e o emprego de novas tecnologias como 

opção cenográfica, eliminaram o uso excessivo de cortinas. A demanda por 

fechamentos e aberturas para troca de cenários entre atos consequentemente 

diminuiu, tornando desnecessária a existência de um profissional exclusivo para o 

manuseio deste recurso. 

Godois (2011), em sua pesquisa de mestrado em teatro da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), identifica o esvaziamento da função do 

cortineiro em espaços teatrais: 
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Procurei analisar o espetáculo pelos bastidores como se fosse um 
descortinar do efeito técnico, e tive como causa valorizar e produzir 
olhares na história cênica para funções e profissionais que se 
perderam nos registros e, com isso, ficam vazias na história do 
espetáculo, como foi o caso, por exemplo, da função de cortineiro, já 
não mais existente nas casas de teatros. (GODOIS, 2011, p. 117). 
 

A constatação acima endossa a afirmativa que a função do cortineiro tornou-se 

obsoleta no contexto dos espaços teatrais, não havendo mais registro da presença 

deste profissional específico. 

 

2.3.5 Costureira de espetáculos  
 

Função encontrada em teatros de grande porte, a exemplo do TCA, a presença 

da costureira de espetáculos como membro da equipe do teatro público pressupõe   

demandas provenientes da existência de companhia de dança ou teatro oficiais ou 

ainda um ateliê de costura para atendimento de produções externas e internas. 

Segundo a lei: “Confecciona trajes específicos para os espetáculos, a partir das 

ideias concebidas do figurinista ou cenógrafo”. (BRASIL, 1978b). 

Nos teatros pesquisados, apenas o TCA dispõe destes profissionais em seu 

quadro, ligados ao CT-TCA, que, além de um ateliê de costura dotado de 

infraestrutura completa, possui acervo próprio de figurino e adereços. A equipe de 

costura do Centro Técnico é formada por uma costureira supervisora, uma costureira 

de espetáculo e uma estagiária. 

O trabalho da costureira de espetáculos difere essencialmente da atividade da 

costureira convencional, uma vez que exige profundo conhecimento de materiais e 

modelagem específicos para a roupa de cena.  

O cuidado com o conforto do artista e a rapidez na troca de figurino durante as 

apresentações são detalhes importantes e um diferencial na execução deste 

exercício profissional. 

Margarida Maria Ferreira da Silva (2020), nome artístico Guida Maria, 27 anos 

de experiência profissional na área de figurino, graduada em Design de Moda pela 

Universidade Salvador (Unifacs), costureira de espetáculo e coordenadora do setor 

de costura do CT-TCA, esclarece: 
Roupa de época, por exemplo, é algo muito complicado para quem 
não entende da área do figurino. Não é qualquer costureira que 
consegue fazer, porque tem muita demanda para esse tipo de roupa. 
Você precisa analisar o material, de que época foi, qual é o tipo que 
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você vai escolher, o movimento [...] em épocas passadas era mais 
usado o botão de pressão, não existia zíper. Em espartilhos, 
corpetes, usava-se amarração. (GUIDA MARIA, 2020). 
 

Segundo Guida Maria (2020) existem poucos profissionais especializados na 

área e uma grande preocupação com a continuidade da carreira: 
Eu fico pensando: e se um dia eu me aposentar? Não é querer dizer 
que sou melhor do que ninguém, mas quem tem experiência como 
costureira não tem [necessariamente] a experiência com teatro ou 
com dança. Tem pessoas que chegam muito verdes aqui. Às vezes 
eu quero ensinar, mas algumas pessoas acham que sabem – e não 
sabem. Quando vão fazer, fazem errado. (GUIDA MARIA, 2020). 
 

A formação de novos profissionais é um dos objetivos do CT-TCA e, 

anualmente, alunos do curso de Design de Moda da Universidade Salvador 

(Unifacs) realizam estágio em suas dependências efetivando o encontro entre a 

teoria da sala de aula e a prática do ateliê de costura. Para os estagiários que 

chegam ao setor, Guida tem um conselho: 
Eu sempre digo: você que ainda é nova, está começando agora, 
ainda não sabe pegar na máquina, tem que aprender todo o passo a 
passo, para quando estiver [trabalhando] sozinha, saber lidar com 
aquele trabalho. (GUIDA MARIA, 2020). 
 

A oportunidade da vivência prática no Centro Técnico representa um 

importante estímulo à transmissão deste conhecimento, cujo aprendizado se dá 

predominantemente através da experiência. 

 

2.3.6 Diretor de cena  
 

O diretor de cena é um profissional essencial ao desenvolvimento dos 

trabalhos técnicos e artísticos em espetáculos de teatro, óperas e companhias de 

dança. Desempenhei esta atividade junto ao BTCA nos períodos de 1993 a 1994 e 

de 1996 a 1997, obtendo o registro junto à DRT nesta função devido à minha 

experiência com a Companhia. 

 Cabe ao diretor de cena a coordenação das atividades artísticas e técnicas 

para o bom desempenho do espetáculo. Dentre suas funções:  
Encarrega-se da disciplina e do andamento do espetáculo durante a 
representação; faz cumprir as normas e horários para o bom 
andamento do trabalho; elabora tabela de avisos, notificando os 
corpos técnico e artístico ou alterações do trabalho; comunica ao 
contrarregra as irregularidades ou problemas de manutenção de 
objetos, cenários e figurinos. (BRASIL, 1978b). 
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Atualmente, no quadro da equipe do BTCA, a direção de cena é exercida por 

bailarinos veteranos que se encontram afastados da atividade principal e que 

passam a cumprir outras atividades dentro da companhia. Embora também tenha 

sido extinta dos quadros do serviço publico estadual pela Lei nº 8.889/03, Art. 13 

(BAHIA, 2003), na prática a função continua a existir, posto que é imprescindível à 

natureza de uma companhia de dança profissional. 

Habilidades como organização, pontualidade, conhecimento técnico das 

diferentes áreas do espetáculo tais como iluminação, sonorização, cenografia e o 

profundo conhecimento do espetáculo em pauta são essenciais ao desempenho da 

função.  

Devido a relevância do Diretor de Cena no universo do espetáculo, 

principalmente o teatro, a dança e a ópera, diversos autores dedicaram espaço em 

suas obras a comentar aspectos desta função. Destaco alguns comentários. Solmer 

(1999) resume de forma precisa a atividade do diretor de cena: 
Deveria ser uma espécie de coordenador geral de todas as tarefas, 
assegurando-se de que cada actor, cada técnico, cumpre a sua 
função no momento certo. Em espectáculo, ele deverá ser mesmo o 
maestro que dá as deixas para os efeitos de luz, de som, de 
maquinaria de cena, de entradas de actores em cena etc. Ou seja, é 
responsável por assegurar todo o funcionamento técnico de um 
espectáculo. (SOLMER, 1999, p. 335, grifo do autor). 
 

Soares (2011) traz uma importante colaboração ao entendimento do perfil do 

diretor de cena, destacando elementos como sensibilidade e intuição, acrescentando 

sutileza artística ao desempenho da atividade e retirando o caráter meramente 

administrativo e burocrático da função: 
A gestão da criatividade implica muito mais do que administração ou 
gestão, no entanto esta requer intuição, sensibilidade, resolução, 
inteligência e disciplina. Normalmente estas qualidades são 
encontradas em bons diretores de cena. (SOARES, 2011, p. 7). 
 

 Patrice Pavis (2005) observa a importância da interseção entre o trabalho do 

encenador e o diretor de cena, revelando a natureza complementar das duas 

atividades: 
O francês distingue encenador (director em inglês, regisseur em 
alemão) de diretor de cena, que é o responsável pela organização 
material do espetáculo. Entretanto, estes dois ofícios são 
complementares (...) O discreto charme da boa direção de cena: esta 
é a peça que o bom diretor de cena prepara para o seu encenador, 
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que quase sempre é o único a recolher os louros. (PAVIS, 2005, p. 
100, grifos do autor). 
 

A direção de cena é uma função pouco conhecida, porém de grande significado 

no âmbito das artes cênicas destacando-se junto às óperas e musicais, onde o 

caráter múltiplo das linguagens artísticas envolvendo canto, música, dança e 

interpretação fazem do diretor de cena um elemento essencial ao bom 

desenvolvimento do espetáculo. 

 Dos espaços pesquisados, apenas o TCA possui a figura do diretor de cena 

em seu quadro, justificada pela existência de uma companhia de dança oficial – o 

BTCA. 

 

2.3.7 Eletricista de espetáculos e operador de luz 
 

Nesta etapa, a sequência da ordem alfabética na descrição das funções será 

momentaneamente interrompida por conta da proximidade entre as atividades de 

eletricista de espetáculos e operador de luz. Desta forma, ao longo do texto serão 

abordados na mesma sequência, aspectos das duas funções para melhor 

entendimento do caráter complementar entre ambas. 

Profissional indispensável ao funcionamento do teatro, o eletricista de 

espetáculo é responsável pela montagem do plano de iluminação, conforme 

disposto pelo iluminador13.  

Nesta pesquisa não haverá maior espaço dedicado à figura do iluminador por 

entender que se trata de função artística e, embora esteja em relação direta com as 

funções de eletricista de espetáculo e operador de luz, pertence à categoria dos 

artistas criadores.  

Por vezes, a função do eletricista de espetáculo confunde-se com a função do 

operador de luz, existindo, porém, uma grande diferença: ao eletricista de 

espetáculo cabe preparar as condições ideais da montagem do plano de iluminação, 

mas não está sob a sua responsabilidade a operação da iluminação durante as 

apresentações. 

                                                
13 Segundo o Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b), o iluminador “cria e projeta a iluminação do 
espetáculo em consenso com a equipe de criação; indica o equipamento necessário; elabora o plano 
geral de iluminação, o esquema para instalação e adequação dos refletores à mesa de luz, bem 
como a afinação dos mesmos; prepara o roteiro para operação da mesa, ensaiando o operador”.  
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O eletricista de espetáculo segundo a Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a), em seu 

Decreto Regulamentador nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b), desempenha as seguintes 

atividades:  
Instala e repara os equipamentos elétricos e de iluminação, 
montando-os, substituindo-os ou reparando circuitos elétricos para 
adaptar essas instalações às exigências do espetáculo; afina os 
refletores e coloca gelatinas coloridas conforme esquema de 
iluminação; instala as mesas de comando das luzes e aparelhos 
elétricos. (BRASIL, 1978b). 
 

Quanto ao operador de luz, segundo o mesmo dispositivo legal, cabe as 

seguintes tarefas: “Opera os controles da mesa de iluminação, unidades fixas ou 

móveis; executa o roteiro de iluminação; verifica o funcionamento do equipamento 

elétrico”. (BRASIL, 1978b). 

Justifica-se, desta forma, a presença do eletricista nas equipes dos teatros ao 

passo que a presença do operador de luz está diretamente ligada à equipe técnica 

dos espetáculos. Este profissional precisa estar totalmente familiarizado com as 

demandas e detalhes específicos do roteiro de iluminação, o que ocorre através do 

acompanhamento de ensaios e do conhecimento que se adquire ao longo do 

convívio com o elenco e equipes de criação. 

Mariana Passos (2020), bacharela em interpretação teatral pela UFBA, 

eletricista de espetáculo, ingressou na equipe da FGM em dezembro de 2018, 

desenvolve suas atividades nos espaços do Projeto Boca de Brasa14 e, 

eventualmente, integra a equipe do TGM quando necessário, a exemplo de 

substituição de membro da equipe fixa por motivo de férias, licença médica ou 

demissão. 

A experiência em operação e montagem de iluminação lhe habilitaram a ocupar 

uma vaga no quadro de técnicos da FGM. Mariana (2020) declara que, mesmo 

trabalhando como eletricista de espetáculo, por afinidade, sente-se mais próxima da 

função de operadora de luz devido à prática adquirida anteriormente em operação 

de espetáculos e à falta de uma formação técnica específica em eletricidade.  

Embora o seu desejo inicial seja a atividade como atriz, começou a trabalhar com 

iluminação cênica por questões financeiras:  

                                                
14 O projeto Boca de Brasa é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório 
de Mattos (FGM). Criado em 1986, o projeto fomenta a cultura na periferia, com foco na promoção da 
cidadania, por meio do incentivo às manifestações artísticas dos bairros da capital baiana. 
(FUNDAÇÃO, 2017). 
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Olha, a luz sempre me salvou financeiramente. A partir dali, de 
quando eu comecei com [Thiago] Romero [diretor teatral], volta e 
meia aparecia uma operação, mas o meu foco sempre era a 
interpretação. Mas quem sempre aparecia, o universo dava era a luz. 
É tanto que o meu primeiro emprego agora é como iluminotécnica na 
Fundação [Gregório de Mattos]. (MARIANA PASSOS, 2020). 
 

Mariana Passos (2020) em seu depoimento, apresenta o termo iluminotécnico 

ou iluminotécnica, como sinônimo para eletricista de espetáculo. Esta denominação 

vem se firmando entre os profissionais da área de iluminação, tornando-se usual. 

Por tratar-se de uma nova designação, não se encontra na bibliografia pesquisada 

justificativa que validasse o uso desta terminologia. 

Segundo Mariana, um dos entraves da profissão está na limitada perspectiva 

de ascensão profissional. Como eletricista de espetáculo de teatro público não existe 

um plano de carreira que permita o crescimento dentro da área.  

Dentre os espaços teatrais aqui pesquisados, apenas o TCA apresenta a figura 

do operador de luz, ligada diretamente à equipe do BTCA, cuja responsabilidade é 

operar a iluminação das coreografias durante as apresentações. As equipes técnicas 

de palco do TCA e do TGM dispõem dos profissionais que desempenham as 

atividades inerentes aos eletricistas de espetáculos, responsáveis pelas montagens 

dos planos de iluminação, inexistindo a figura do operador de luz em seus quadros. 

Cabe a operação dos efeitos de iluminação durante as apresentações aos técnicos 

pertencentes às equipes dos espetáculos, providos pelas produções dos mesmos. 

 

2.3.8 Maquinista  
 

A figura do maquinista por vezes se confunde com a do cenotécnico ou com o 

contrarregra num complexo jogo de atribuições na execução do espetáculo. Sua 

função se torna mais clara e evidente nos teatros que possuem a caixa cênica 

italiana15, onde encontramos os mecanismos de varas cênicas e contrapesos, 

elementos com manipulação própria da atividade do maquinista, como é possível 

verificar na Sala Principal do TCA. 

O maquinista é descrito como o profissional que: 

                                                
15 Segundo Jorge (2017), a caixa cênica italiana é aquela onde a plateia e o palco estão situados 
frontalmente em espaços próprios e separados. A cena é vista através de uma abertura na parede 
que divide os dois espaços ,chamada de boca de cena. 
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Constrói, monta e desmonta cenários; auxilia o setor cenotécnico; 
movimenta cortinas de cena, cabos de varanda ou alçapão; faz a 
manutenção da maquinaria do teatro e do urdimento; orienta e 
executa os movimentos do cenário durante o espetáculo. (BRASIL, 
1978b). 
 

Em teatros multiconfiguracionais ou multiuso – espaços que podem assumir 

diversas configurações palco/plateia (JORGE, 2017) – a exemplo do TGM, a função 

do maquinista praticamente desaparece, substituída pela presença do cenotécnico, 

uma vez que nestes espaços usualmente não existem os mecanismos compostos 

pelo urdimento, varandas de manobra e varas cênicas. Neste caso, cabe ao 

cenotécnico criar os meios necessários à movimentação dos cenários. 

Para Ratto (1999), existe hoje um equívoco lamentável sobre o sentido da 

palavra maquinista: 
Maquinista é confundido com carpinteiro, marceneiro ou contra-regra. 
O menosprezo pela importância da técnica no palco leva, também 
por razões de caráter financeiro, a juntar numa única pessoa várias 
funções, inclusive a do próprio maquinista que, pela falta de infra-
estrutura técnica dos palcos atuais, praticamente perdeu suas 
funções para as quais deveria estar habilitado. (RATTO, 1999, p. 86). 
 

De longa tradição na história do teatro, o maquinista de espetáculos é citado 

por Cyro del Nero (2009) de forma quase poética, referindo-se ao período Barroco 

(século XVII):  
Os homens que articulavam a grande maquinaria sem ser vistos, 
guardando consigo os segredos teatrais; os homens que acionavam 
cada peça no tempo da música; os maquinistas, os maquinistas 
volantes, os maquinistas das varandas, os maquinistas dos 
contrapesos, os maquinistas dos carros; os que realizavam a magia; 
esses que hereditariamente recebiam o oficio do teatro e o iam 
passando, por meio de seu trabalho, dos seus frutos técnicos, aos 
aprendizes, estabeleceram, a partir dos arquétipos teatrais, novas 
formas criativas amparadas por um edifício teatral armado como uma 
gigantesca nave, sempre cheia de fúria e de riso. (NERO, 2009  p. 
203). 
 

Ainda sobre o Barroco, Cyro del Nero destaca o legado deixado por este 

período. Os excessos e a grandiosidade dos movimentos produzidos na caixa 

cênica levavam o público ao teatro para ver mais e mais efeitos: “período em que as 

caixas teatrais estavam instaladas com todas as máquinas imagináveis, tendo 

juntado um rol de instrumentos e efeitos que nos servem até hoje”. (NERO, 2009, p. 

204). 
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Adilson de Souza (2019), maquinista, nome artístico Sariga, 49 anos de 

serviços prestados ao TCA, iniciou a vida em teatro como servente (serviços gerais) 

a convite de um parente. Ao longo da vida profissional trabalhou em várias frentes, 

limpeza, manutenção, portaria, jardinagem, aos poucos foi se aproximando das 

tarefas do palco, onde desempenhou algumas atividades simultaneamente, inclusive 

na área de iluminação, colaborando eventualmente como operador de canhão 

seguidor, até se fixar como maquinista. 

Ao recordar a época quando as funções não estavam bem definidas, Sariga  

(2019) comenta: “A gente fazia tudo [...] Foi bom quando classificou todo mundo. 

Quem é eletricista é eletricista e quem é maquinista é maquinista. A gente era tudo, 

até telefonista”. Referindo-se ao acúmulo de funções em diferentes áreas, foi no ano 

de 1986 que ele teve formalmente definida a sua função de maquinista na equipe do 

TCA. 

Quanto ao aprendizado da profissão, ele declara que foi com os colegas mais 

experientes que aprendeu a trabalhar como maquinista, mas que também participou 

de vários treinamentos ao longo da vida profissional. 

 

2.3.9 Operador de som e técnico de som 
 

Devido à aproximação e ao caráter complementar entre as atividades do 

operador de som e do técnico de som o relato das duas funções constará da mesma 

sequência com o objetivo de facilitar o entendimento. 

O operador de som é o profissional da área técnica que desempenha as 

seguintes atividades: “Monta e opera a aparelhagem de som que reproduz a trilha 

sonora do espetáculo. (BRASIL, 1978b)”. 

Função diretamente ligada às equipes técnicas dos espetáculos, os espaços 

teatrais normalmente não dispõem deste profissional em seus quadros. Trata-se de 

atividade que exige profundo conhecimento do roteiro e andamento das 

apresentações. Pressupõe acompanhamento de ensaios e envolvimento com a área 

artística para atingir a precisão necessária no momento da operação da trilha sonora 

do espetáculo.  

A trilha sonora é aqui entendida não apenas como a música de cena, mas 

também inclui outros elementos sonoros, a exemplo de ruídos e sons, incorporados 

à narrativa do espetáculo – hoje, um conceito mais amplamente utilizado do que o 
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de sonoplastia. Observa-se que, anteriormente, uma variedade de sons e ruídos (a  

exemplo: campainha de porta ou cigarra, som de telefone, trovão etc.) eram 

executados pelos contrarregras e, atualmente, são controlados pelo operador de 

som através de equipamentos tecnológicos digitais ou analógicos. 

Quanto ao técnico de som, o dispositivo legal define as seguintes atribuições: 
Instala e repara os equipamentos de som de acordo com a direção; 
fornece manutenção a estes equipamentos; auxilia tecnicamente ao 
Operador de Som, quando necessário. (BRASIL, 1978b). 
 

No TCA, a figura do operador de som faz parte da equipe do BTCA e justifica-

se pela demanda de operação do sistema de som durante os ensaios e 

apresentações das coreografias que compõem o repertório da companhia. 

Diariamente, o BTCA conta com a presença do operador de som executando a trilha 

sonora durante as aulas de balé e ensaios das coreografias. Os palcos da Sala 

Principal, Sala do Coro, Concha Acústica, bem como o palco do TGM não contam 

com a presença do operador de som em seus quadros de funcionários, cabendo às 

produções dos espetáculos em pauta prover a presença destes profissionais em 

suas equipes. 

Quanto ao técnico de som, o TGM não dispõe deste profissional específico 

cabendo aos eletricistas de espetáculo e ao chefe de palco a tarefa de executar a 

montagem dos equipamentos. Os técnicos do TGM atuam com acúmulo de função 

executando as funções de técnico de som e eletricista de espetáculo. O TCA não 

dispõe da figura do técnico de som na Sala Principal e Concha Acústica por não 

possuir equipamento próprio. A Sala do Coro, reinaugurada em 2018 após uma 

ampla reforma que dotou o espaço de um moderno equipamento de som, apenas 

em janeiro de 2020 obteve a contratação de dois técnicos de som através do 

processo seletivo Reda. 

 

 
2.3.10 Chefe de palco / Diretor de palco 

 

Abro espaço para falar do Chefe de Palco / Diretor de Palco, função técnica de 

fundamental importância dentro da estrutura do espaço teatral, mas que não consta 

do Decreto nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b), regulamentador da Lei nº 6.533/78 

(BRASIL, 1978a), representando uma grande lacuna no corpo do dispositivo legal.  
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As designações Chefe de Palco e Diretor de Palco são encontradas 

usualmente nos espaços teatrais, variando de acordo com a característica 

organizacional dos espaços. Nos teatros públicos, a designação de diretor restringe-

se às funções de chefia em maior escala hierárquica dentro da instituição, 

normalmente, ocupadas por cargos comissionados, ou seja, cargos de livre escolha, 

nomeação e exoneração dentro do serviço público. 

Para funções análogas ao Chefe de Palco, o Governo do Estado da Bahia 

utiliza a denominação Administrador de Cena em processos seletivos para 

provimento de cargos através do Reda, uma vez que a denominação chefe e diretor 

são reservadas para os citados cargos comissionados. Na prática, a denominação 

Chefe de Palco é usada informalmente ou extra oficialmente entre os integrantes da 

equipe técnica.  

Os espaços pesquisados, o TGM e o TCA, possuem em seus quadros a figura 

do Chefe de Palco exercendo plenamente as suas funções, independente da 

nomenclatura oficialmente adotada. Desta forma, passaremos a utilizar esta 

designação no transcorrer do presente trabalho. A lacuna quanto a ausência da 

função do Chefe de Palco / Diretor de Palco em lei é indicativo da invisibilidade de 

determinadas funções técnicas, uma vez que a atividade, embora essencial e 

amplamente exercida, não é reconhecida legalmente. 

Ao Chefe de Palco cabe a tarefa de manter o funcionamento das equipes e dos 

equipamentos técnicos, garantindo o pleno funcionamento do teatro. Responsável 

pela coordenação dos planos de trabalho referentes à montagem dos equipamentos 

de som, iluminação e cenário; escalas das equipes técnicas; apoio durante os 

ensaios e espetáculos; supervisão da manutenção dos equipamentos técnicos e 

instalações físicas do palco; reúne funções técnicas e administrativas que se 

complementam.  

 É atribuição do Chefe de Palco a supervisão das equipes de camarim, limpeza 

e segurança, bem como o cumprimento dos horários de início e término das 

apresentações. É pressuposto para o bom desempenho das atividades, o 

conhecimento multidisciplinar na área técnica, envolvendo as áreas de sonorização, 

iluminação, cenografia e produção técnica. 

Neste sentido, registro a sutil diferença entre as figuras do Diretor de Cena, 

analisada anteriormente e devidamente prevista na Lei (BRASIL, 1978a), e o Chefe 

de Palco. Enquanto a primeira função encontra-se diretamente ligada à estrutura do 
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espetáculo e das companhias de teatro, dança e ópera, provida pela produção do 

espetáculo, a figura do Chefe de Palco está diretamente ligada à estrutura do 

espaço físico do teatro, desempenhando as atividades técnicas e administrativas em 

interseção com o artístico do ponto de vista da administração do espaço teatral. 

Moisés Victório da Conceição Castillo (2019), chefe de palco do TGM, iniciou 

as atividades no TGM em 2015 quando o teatro reabriu após um período de 8 anos 

fechado. Sua formação na área técnica tem origem no curso de Técnicas de Palco 

do Liceu de Artes e Ofícios. Moisés Victório (2019) descreve:  
Em 2015, cheguei aqui para fazer isso [ser chefe de palco]. Eles 
estavam reabrindo o Gregório. Depois de passar 8 anos fechado, 
virou basicamente um depósito de material da FGM. Estava bem feia 
a situação aqui. Aí,  rolou esse convênio com o Itaú, do Itaú adotar o 
equipamento, assim como fez com o [cinema] Glauber Rocha. 
Adotou o teatro, fez uma grande reforma elétrica, hidráulica, 
refrigeração predial, equiparam minimamente, mas já com bastante 
dignidade e entregaram o espaço para a FGM. (MOISÉS VICTÓRIO, 
2019). 
 

Pedro Paulo Onofre Rodrigues (2020), Chefe de Palco da Sala Principal do 

TCA, 47 anos, iniciou a vida em teatro no ano de 1992, trabalhando como agente de 

limpeza. Na sequência, trabalhou como ascensorista do elevador de carga – 

oportunidade em que se aproximou das tarefas relacionadas ao palco, colaborando, 

em suas horas vagas, com serviços de apoio à montagem dos espetáculos. 

Posteriormente, passou a integrar a equipe de Eletricistas de Espetáculo. 

Desempenhou ainda a função de Chefe da Equipe de Eletricistas de Espetáculos. 

Atualmente (2020), ocupa o cargo de Chefe de Palco. Participou de alguns cursos e 

treinamentos, porém atribui o seu conhecimento técnico ao exercício da prática. 

Pedro Paulo (2020) resume em entrevista as atribuições do Chefe de Palco: 
O chefe de palco chega no horário, ele é o primeiro que tem que 
estar [...] e organiza a montagem seja de maquinaria, seja de 
elétrica, até mesmo a equipe de limpeza, de camareira. Tudo isso é 
organização do chefe de palco [...] É o primeiro a chegar e o último a 
sair. (PEDRO PAULO, 2020). 
 

Função estratégica dentro da estrutura do Teatro, ela atravessa os campos da 

técnica e da logística permeada pelo artístico. Tenho especial atenção pela atividade 

do Chefe de Palco: em 1991, ingressei no quadro de funcionários do TCA para 

ocupar esta posição, à época com a denominação de Chefe do Núcleo de Apoio 

Técnico. Posteriormente, em 1997, passei a ocupar o cargo de Gerente Técnica do 

TCA – atividade que desempenho até a presente data (2020).  
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Do período em que atuei na função de Chefe de Palco, guardo as melhores 

lembranças e aprendizados. Tive como mestra Irma Vidal, precursora desta 

atividade no Estado da Bahia. Princípios como pontualidade, bom atendimento e 

compromisso com o patrimônio público, defendidos por Irma para o desempenho da 

função no TCA serviram de parâmetro para outros teatros na cidade de Salvador. 

Estes requisitos básicos, por vezes minimizados no intrincado quebra-cabeça da 

administração pública, foram alçados ao primeiro plano na estratégia administrativa 

adotada pela Direção Geral do TCA e encabeçada por Irma Vidal, levando o TCA a 

um patamar de alto reconhecimento dentro da esfera dos teatros públicos 

brasileiros. Marília Pera (MOURA, 2005) declarou o sentimento que tinha ao se 

apresentar no TCA, relacionando sua emoção às questões de funcionamento do 

local: 
O Teatro Castro Alves é um teatro onde me sinto segura. É um lugar 
onde as coisas acontecem direito. Sou uma atriz que, com bom 
humor, gosta de concentração, de disciplina, de um certo rigor. No 
Teatro Castro Alves encontro tudo isso, além do fato de saber que o 
público chega no horário, isso porque alguém o ensinou. Quando 
penso no TCA, imediatamente penso no Theodomiro Queiroz, adoro 
essa luta diária que ele pegou para ele, junto com a sua equipe, 
fazendo um teatro deslumbrante, imponente, bem cuidado. (MOURA, 
2005, p. 107). 
 

No capítulo seguinte, dedicado ao TGM e ao TCA, espaços teatrais públicos 

lócus desta pesquisa, serão abordados aspectos da história e estrutura física destes 

teatros, relacionando-os às características das equipes técnicas atuantes nos locais. 
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3 A VIDA EM TEATRO: O TEATRO NOS ESCOLHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tudo no mundo começou com um sim.   
 

Clarice Lispector 
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3.1 O TEATRO GREGÓRIO DE MATTOS 

 

No final dos anos 80, mais precisamente em 1988, concluído o curso de 

Direito, da Faculdade de Direito na UFBA, fui convidada a trabalhar na FGM, órgão 

de cultura da administração pública municipal, criada através da Lei nº 3.601 de 18 

de fevereiro de 1986 (SALVADOR, 1986), cuja sede localizava-se no prédio do 

recém-inaugurado TGM.  

Após um período atuando nas atividades ligadas à Fundação, em julho de 1989 

passei a integrar a equipe do Teatro onde permaneci até junho de 1991. O TGM 

abriu as portas de um universo novo para mim. Neste momento, o teatro me 

escolheu. Deu-se o encantamento. Não apenas pelo prédio novo de arquitetura 

arrojada, sendo que isso, por si só, já trazia uma aura de prazer, mas também pelo 

acontecimento teatral, este momento espetacular e único que desde então passou a 

me acompanhar. Como no dizer de Peter Brook, o teatro pode ser muitas coisas: 
Teatro é uma palavra tão vaga que ou não significa nada ou só cria 
confusão, porque quando alguém fala sobre um aspecto logo vem 
outro falando de algo completamente diferente. É como falar sobre a 
vida. São termos amplos demais para terem significado. O teatro não 
tem a ver com edifícios, nem com textos, atores, estilos ou formas. A 
essência do teatro reside num mistério chamado o momento 
presente. (BROOK, 2005, p. 68). 
 

À época da minha permanência, ocuparam a presidência da FGM o cantor 

Gilberto Gil (1987-1988), o poeta Waly Salomão (1988-1989), depois sucedido pelo 

publicitário Francisco Pessoa (1989-1992), período que abrange a minha passagem 

por este espaço. O Teatro Gregório de Mattos (TGM), criado em 1979 esteve 

fechado por quatro vezes ao longo de sua história (BOTTO, 2015). 
Construído onde outrora fora o legendário Tabaris Night Club, no coração da 

Praça Castro Alves, ponto da boemia baiana nos anos 1950 até o final dos anos 

1960, renasce em 1988 num momento de retomada da efervescência cultural no 

Centro Histórico de Salvador quando ocorreram profundas mudanças político-

institucionais. Em outubro do mesmo ano, o país passou a ter uma nova 

Constituição Federal (BRASIL, 1988): o Brasil começa a respirar ares democráticos.  

A reinauguração ocorrida em 1988 provocou alterações físicas significativas: 

surge um espaço multiconfiguracional/multiuso, a partir da intervenção arquitetônica 

projetada por Lina Bo Bardi (1914-1992), que contempla a criação de dois pisos e 

não mais um único andar. 
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No térreo, passam a ocorrer exposições; o andar superior acomoda a exibição 

de diversas linguagens artísticas: 
No Gregório de Mattos, no andar térreo, a entrada é um grande 
espaço aberto, destinado à sala de exposição. Após ascender a uma 
escada helicoidal totêmica chega-se ao andar superior, destinado à 
sala de espetáculo propriamente dita. Tal como no andar térreo, 
reservado às exposições, este salão é constituído por um grande 
espaço vazio, dotado de cadeiras de madeira de abrir e fechar, 
completamente soltas, possibilitando formatar a sala em arena, em 
palco frontal, em palco longitudinal, entre outros. (LIMA, 2009, p. 
132). 
 

Imagem 1 – Teatro Gregório de Mattos, projeto de Lina Bo Bardi 

 
Fonte: TEATRO [entre 2015-2018]. 
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Imagem 2 – Aquarela de Lina Bo Bardi: o espaço interno do TGM 

 
Fonte: LIMA (2009, p. 132). 

 

Utilizo a denominação espaço multiconfiguracional, adotada pelo arquiteto 

Robson Jorge (2017) para definir os espaços teatrais com múltiplas possibilidades 

de uso, podendo assumir as diversas configurações e posicionamento de palco e 

plateia (italiano, arena e semiarena), bem como outras configurações não 

convencionais. Enquadram-se nesta denominação o Teatro Gregório de Mattos e a 

Sala do Coro do Teatro Castro Alves. 

O projeto do TGM, assinado por Lina Bo Bardi, fez parte de um Plano Municipal 

de ocupação do Centro Histórico da cidade de Salvador iniciado na segunda gestão 

do prefeito Mario Kertész no período de 1986-1988. Espaços como o TGM (1988), a 

Casa do Benin (1988) e o Espaço Coaty (1989) surgem neste período integrando o 

processo de ocupação proposto. Risério e Gil (1988) comentam: 
A Fundação Gregório funciona, nesta dimensão, como órgão de 
reflexão permanente e de plataforma de lançamento de signos. 
Desde que equacionamos cidade/cultura, em sentido antropológico, 
o urbanismo é uma das questões centrais – senão a questão central 
– da nossa existência como órgão da administração pública 
municipal. E o Centro Histórico é, para além de sua beleza, uma 
espécie de supersigno do pensamento e da FGM. Supersigno que, 
longe de qualquer dúvida, magnetiza nosso horizonte de trabalho 
(RISÉRIO e GIL, 1988, p. 72). 
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A Igreja da Barroquinha, parte do mesmo projeto, só foi aberta ao público em 

2009 (PELOURINHO, 2019), com o nome de Espaço Cultural da Barroquinha, 

transformando-se em espaço que abriga espetáculos de diferentes linguagens, 

igualmente administrado pela FGM. 

A arquitetura do TGM permite a adequação da sala aos diferentes formatos de 

apresentação arena, semiarena ou palco italiano. Equipado com sistemas de 

iluminação e sonorização satisfatórios para realização de espetáculos de pequeno e 

médio porte, foi inaugurado sem equipe de técnicos especializados.  

Em 15 de agosto 1989, com a realização de seminário que incluiu a 

participação de José Carlos Capinam (à época, Secretário Estadual de Cultura do 

Govero da Bahia), Márcio Meireles (à época, diretor do TCA), Juarez Paraiso (artista 

plástico), Lia Robato (coreógrafa), Ruy Cesar (ator e, à época, presidente do Sated-

Bahia), Luiz Carlos Ripper (à época, Diretor do Centro Técnico da Fundacen) e 

Francisco Pessoa (à época, Presidente da FGM), dentre outras autoridades e 

representantes da área artística, foram discutidos aspectos  para ocupação do TGM, 

e outros temas relevantes. 

 
Imagem 3 – Capa do Programa do Seminário Teatro Gregório de Mattos 

 
Fonte: Seminário (1989). 
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Imagem 4 – Programa do Seminário Teatro Gregório de Mattos 

 
Fonte: Seminário (1989). 

 
Imagem 5 – Reportagem sobre o Teatro Gregório de Mattos 

 
Fonte: Carvalho (1989). 
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Na oportunidade, apesar do espaço aberto para reflexão quanto aos caminhos 

do TGM, não foi priorizada a composição de uma equipe técnica para atender as 

demandas do seu funcionamento. Dentro deste contexto, foi nomeada a produtora 

cultural Sandra Berenguer para o cargo de Diretora do TGM, passando o espaço a 

ter, finalmente, o status de teatro para o qual foi criado e não apenas funcionar como 

sede da FGM ou local para lançamentos de livros e exposições. 
O TGM foi fechado em 84 e reinaugurado em 89, pela administração 
municipal, com um projeto arquitetônico assinado por Lina Bo Bardi. 
Sua diretora à época – Sandra Berenguer – respaldada pela 
excelente administração de Francisco pessoa na Fundação Gregório 
de Mattos, conseguiu ocupá-lo com algumas das melhores 
produções soteropolitanas de 1989. (FRANCO, 1994, p. 281).  
 

Dentro da programação que se iniciava, o espetáculo Dendê e Dengo (1990) 

se apresenta como um marco quanto à forma criativa de exploração do espaço.  
O impacto de Dendê e Dengo começa pelo cenário. Quem entra no 
Teatro Gregório de Mattos, parte superior, simplesmente leva um 
choque: com poucos elementos, Gilson Rodrigues – numa bem vinda 
volta aos palcos baianos – conseguiu transformar o espaço, 
tornando-o mais amplo e criando um mundo pessoal, onde as atrizes 
Rita Assemany e Iami Rebouças, com entrega, oferecem-nos o 
instigante texto de Aninha Franco, que, ao mesmo tempo simples e 
anticonvencional, consegue-nos transmitir uma sincera, perplexa e 
desencantada visão da Bahia. (LOBO, 2012, p. 55). 
 

O cenário, criação do cenógrafo e figurinista Gilson Rodrigues (1942/2011) 

explorou a espacialidade da sala valorizando a liberdade que o espaço permite. A 

grande janela, apelidada a garganta de Gregório de Matos16, localizada em uma das 

paredes do teatro aproximou ainda mais o espaço físico da encenação dirigida por 

Carmem Paternostro. 
O cenário é, sem dúvida, o mais atraente concebido nos últimos 
tempos nos palcos baianos, com atrizes deslocando-se e 
aproveitando todo o espaço do palco (o espaço aberto ao fundo do 
cenário, com uma visão da Bahia real e alguns edifícios, é um 
achado). (LOBO, 2012, p. 55). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
16 Gregório de Matos Guerra, poeta. Nasceu em Salvador/BA, então capital do Brasil, em 20 de 
dezembro de 1636, em época de grande efervescência social. Faleceu no Recife/PE – pelas mais 
recentes pesquisas, em 1695 (tradicionalmente, a data era 1696). É o patrono da cadeira nº 16 da 
Academia Brasileira de Letras. (ACADEMIA, 2015). 
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Imagem 6 – Rita Assemany em Dendê e Dengo 

 
Fonte: Direções (1990). 

 
Imagem 7 – Iami Rebouças em Dendê e Dengo 

 
Fonte: Direções (1990). 

 

A equipe do TGM no início do seu funcionamento efetivo (1989) era constituída 

por uma diretora, responsável pela gestão administrativa e programação artística, 

uma assistente da direção e dois funcionários, os quais atuavam como apoio para os 

serviços técnicos e gerais. Em entrevista concedida a esta pesquisadora, Sandra 

Berenguer (2019) relembra o início da formação da equipe: 
Eu peguei aqueles funcionários de lá que subiram para ser apoio. 
Para ser porteiros, ajudantes de montagem e fiz uma equipe 
pequena e as pessoas que vinham ocupar o espaço sabiam que não 
tinha uma infraestrutura grande, enorme, que pudesse arcar com 
toda a produção do espetáculo. E aí as pessoas traziam. 
(BERENGUER, 2019). 
 

Com base no relato da ex-diretora e em minha experiência pessoal vivida à 

época, foi construído o Quadro (vide a seguir) com a configuração da equipe técnica 

do TGM, quando do início da sua ocupação como teatro em 1989. 
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Quadro 1 – Equipe do TGM em 1989 
Função Ocupante Especialização Atividades 

Diretora TGM Sandra 
Berenguer 

Produtora cultural; 
experiência em 

administração e produção 
de espetáculos teatrais 

Ocupava-se da pauta artística e 
de aspectos administrativos 

Assistente da 
Direção 

Cláudia 
Salomão 

Graduada em Direito; sem 
experiência anterior em 

teatro 

Acumulava a função de 
Assistente da direção e chefe de 
palco; desempenhava funções 

técnicas e administrativas 

Apoio Profissional 1 

Auxiliar administrativo; 
nível médio; sem 

experiência anterior em 
teatro 

Atividades auxiliares de 
montagem, luz, som, cenário e 

limpeza do espaço 

Apoio Profissional 2 

Auxiliar administrativo; 
nível médio; sem 

experiência anterior em 
teatro 

Atividades auxiliares de 
montagem, luz, som, cenário e 

limpeza do espaço 

Chefe de 
Palco 
(inexistente) 

Desempenhada 
pela assistente 

da direção 
X X 

Camareira Não X X 
Maquinista Não X X 
Cenotécnico Não X X 
Técnico de 
Som Não X  

Eletricista de 
Espetáculo Não X X 

Bilheteria 
Desempenhada 
por preposto da 

produção 
X X 

Obs: As atividades relacionadas às montagens dos cenários eram realizadas pelas equipes 
dos espetáculos com a supervisão da equipe do TGM. 

Fonte:  Entrevista com Sandra Berenguer (2019). 
 

A importância dada à obra arquitetônica e à compra de equipamentos não se 

refletia na preocupação em dotar o espaço de mão de obra qualificada para sua 

operacionalização. Ao longo da minha vida profissional, esta prática veio se mostrar 

usual em espaços públicos ligados à área teatral. 

É lamentável que a administração pública em suas diversas esferas invista 

recursos financeiros em construções e reformas de prédios públicos destinados à 

atividade artística sem o aporte correspondente em equipes técnicas para operar 

estes espaços de forma eficiente e profissional.   

Exemplos recentes desta prática é a reinauguração da Sala do Coro do TCA 

em julho de 2018. Dotada de moderno sistema de sonorização, a contratação dos 

técnicos de som para operacionalização do sistema se efetivou em fevereiro de 

2020, ou seja, dezoito meses após a inauguração do espaço, mediante a realização 

de processo seletivo Reda. 
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 No interior do Estado, a inauguração do Teatro Municipal de Itabuna – 

Candinha Dórea (Itabuna/BA), em julho de 2019, precedeu a criação dos cargos 

referentes às funções técnicas ocorrida em outubro do mesmo ano (CÂMARA, 

2019b), ou ainda o Teatro Dona Canô, localizado em Santo Amaro (Bahia), e 

administrado pela Funceb e que se encontra em funcionamento sem equipe técnica 

própria. Apesar do contato realizado com a administração do Teatro D. Canô, não foi 

possível aferir a data de encerramento do último contrato Reda referente aos 

técnicos do Teatro.  

 Faz-se necessário trazer à discussão a importância das equipes técnicas na 

gestão dos espaços teatrais públicos sob pena do investimento em obras e 

equipamentos serem perdidos pelo mau uso e sucateamento da estrutura.  

É fundamental que concomitantemente com o planejamento das obras públicas 

para abertura de novas salas de espetáculo ou reforma de espaços já existentes, 

seja feito um dimensionamento adequado da equipe técnica para viabilizar o 

funcionamento dos equipamentos públicos de forma eficaz e competente. 

Da mesma forma, espaços já existentes necessitam da manutenção e 

ampliação dos seus quadros técnicos para fazer frente às demandas dos 

espetáculos e manutenção dos espaços. 

 Outrossim indaga-se, de qual qualificação dispõem estes técnicos e qual o 

investimento feito em qualificação pelos órgãos públicos?  

No TGM do início dos anos 1990, o desafio de realizar espetáculos como a 

peça teatral Dendê e Dengo (1990), descrito anteriormente, ou ainda o balé  

Retratos da Bahia (1991), coreografia de Debbie Growald com música de Caetano 

Veloso composta para o BTCA, foi superado com o suporte de equipes externas ao 

TGM, pertencente às produções dos espetáculos. 

Para a montagem do balé Retratos da Bahia, além da sua equipe, o BTCA 

mobilizou parte da equipe técnica do TCA, estabelecendo-se um processo de 

cooperação técnica informal entre o maior teatro da Bahia e o recém-inaugurado 

TGM, ou seja, um teatro público estadual e um outro espaço público municipal, 

envolvendo profissionais veteranos e novatos aprendizes no fazer teatral.  

Este intercâmbio à época se constituiu no mais importante treinamento para a 

incipiente equipe do TGM. O contato com profissionais experientes permitiu a troca 

de conhecimento através do contato direto – uma prática bastante usual no meio 

teatral: o aprendizado através da observação e da prática. Na ocasião, o TCA 
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encontrava-se fechado, aguardando pela reforma, que teve início em 1991 com 

término em julho de 1993. 

Eletricistas de espetáculo, maquinistas, camareiras e técnicos de som 

constituem profissionais indispensáveis para realização dos espetáculos de dança, 

teatro e música. Neste processo que envolveu as apresentações da coreografia 

Retratos da Bahia, equipes do BTCA e TCA participaram ativamente das atividades 

de montagem e apresentações suprindo a deficiência de mão de obra do TGM, que 

não dispunha destes profissionais em sua estrutura, conforme Quadro 1 (acima). 

O que se observa no TGM do final dos anos 80, início dos anos 90, é um 

trabalho dotado de grande dedicação e vontade de acertar, porém sem o 

profissionalismo de uma equipe técnica especializada. O que faltava em 

especialização era compensado em esforço e dedicação. Irma Vidal (2019), diretora 

de cena do BTCA à época, relata em entrevista para essa pesquisa: 
Quando chegamos ao TGM para montar a coreografia Retratos da 
Bahia encontramos uma equipe muito pequena e inexperiente, mas 
bastante disponível. Aos poucos, os técnicos do BTCA foram 
passando para eles os detalhes da montagem. Foi um momento de 
grande aprendizado para equipe do TGM, essa troca de 
conhecimento com a equipe do TCA. (IRMA VIDAL, 2019). 
 

Neste contexto de muito trabalho e superação das dificuldades, fica evidente a 

importância dos espaços de troca de conhecimento, constituindo-se às vezes como 

única opção de formação para as equipes dos teatros públicos, uma prática ainda 

constante no século XX. 
Imagem 8 – Espetáculo Retratos da Bahia (BTCA) apresentado no TGM 

 
Fonte: Reprodução do acervo de Isabel Gouvêa (1991). 
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3.1.1 Fluxo e refluxo: três décadas depois  

 

Desde a sua reinauguração em 1988, mantidas as características 

arquitetônicas do projeto assinado por Lina Bo Bardi, com adaptações decorrentes 

de acréscimos nos quesitos conforto térmico, acústica e equipamentos, o TGM 

passou por períodos de fechamento a exemplo do interstício entre 2008 e 2015, 

quando foi reinaugurado na primeira gestão do prefeito Antônio Carlos Magalhães 

Neto (2013-2016). Assumiu como presidente da FGM, o diretor teatral Fernando 

Guerreiro, atualmente (2020) ainda no cargo, que declarou em 2015: 
Estamos começando de novo. Nós tivemos que reconstruir, pois 
existiam graves problemas estruturais. A primeira parte foi a obra 
física, que envolveu reconstrução elétrica, hidráulica e a preparação 
para chegada dos equipamentos. A segunda etapa foi a parte mais 
técnica, com a chegada de refletores, climatização, sonorização e 
funcionários. (BOTTO, 2015). 
 

A partir da declaração do gestor da FGM, percebe-se uma referência ao 

material humano – aos técnicos – que necessita ocupar o espaço físico 

requalificado, dando alma a este corpo. Uma sutil indicação da preocupação com a 

necessidade de uma equipe à altura do equipamento entregue a população. 

Experiências nacionais e internacionais no âmbito da formação profissional e 

da gestão técnica do espetáculo indicam que o investimento em capacitação é a 

principal alavanca para alcançar a excelência no suporte às artes do espetáculo. 

Este aspecto será abordado no capítulo seguinte. 

À frente do órgão de cultura da capital baiana, Guerreiro, ainda em 2015, deixa 

claro que o objetivo da sua gestão é fomentar a montagem de espetáculos musicais 

tendo o TGM como espaço de experimentação: 
A ideia é trabalhar a linguagem dos musicais no Gregório de Mattos. 
Quero transformar esse espaço num grande centro de estudo dos 
musicais. Promover oficinas, debates, focando na vanguarda, na 
experimentação e nos musicais de pequeno porte. Acho inadmissível 
que a Bahia não tenha essa tradição. Hoje, é um dos maiores 
sucessos do Rio e São Paulo e a Bahia é basicamente música. 
(BOTTO, 2015). 
 

  Em junho de 2015, o TGM é reinaugurado com apresentações do musical Eu 

te amo mesmo assim, direção e iluminação de João Sanches e elenco formado por 

Laila Garin e Oswaldo Mil. Outros espetáculos musicais fizeram parte da 

programação do Teatro, dando continuidade à proposta de incentivo a essa 
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linguagem, dentre eles o projeto Cena, Som e Fúria (2015) apresentando o Trilhas 

Baianas, com Jarbas Bittencourt, João Milet Meirelles, Luciano Salvador Bahia e 

Teletema – Trilhas, Trailers & Teasers  (TEATRO, 2015) com Beto Mettig, Bubba de 

Campos, Fernando Marinho e Jarbas Oliver, produzido pelo Dimenti Produções 

Culturais; Boca a Boca: Um Solo para Gregório (2018) – monólogo com o ator 

Ricardo Bittencourt   (BRUNT, 2018) e Rebola! (2020), com o Grupo Teatro da 

Queda, direção de Thiago Romero  (REBOLA!, 2020 ) dentre outros. 

Em 2018, a FGM lança a primeira edição do Núcleo de Produção de Teatro 

Musical – Fábrica de Musicais através do Edital 004/2018 (SALVADOR, 2018), 

marcando efetivamente as ações de fomento. A proposta contemplada resultou no 

espetáculo Sonho de uma Noite de Verão na Bahia, uma versão da comédia Sonho 

de Uma Noite de Verão (1590), de William Shakespeare, com direção de João 

Falcão, produzida pelo Coletivo 4. 

Vislumbra-se nesta iniciativa uma oportunidade formativa para artistas e 

técnicos uma vez que o Edital com as regras para execução do projeto contemplou 

no item 1.2 (alíneas c, d, e, g) requisitos que previam não só atividades de 

qualificação de artistas e técnicos durante o processo de produção, como também a 

integração destes participantes ao elenco e equipe do espetáculo durante a 

temporada: 
1.2 – As propostas apresentadas para a seleção de que trata este 
edital deverão, necessariamente: 
a)   Ser executada nas dependências do Teatro Gregório de Mattos; 
[...] 
c) Estimular as competências artísticas e técnicas para o 
desenvolvimento de obras cênico-musicais do teatro baiano; 
d) Qualificar artistas e técnicos para o teatro musical; 
e) Ter no quadro técnico e artístico profissionais notáveis em criação 
e produção de espetáculos teatrais musicais de nível nacional e 
local; 
[...] 
g) Integrar ao elenco e equipe técnica do espetáculo teatral musical 
resultante do projeto profissionais formados e/ou requalificados no 
processo de constituição da montagem, através das atividades 
formativas do projeto. (DIÁRIO, 2018). 
 

Foram desenvolvidas 13 atividades tais como oficinas, debates e mesas 

redondas a exemplo da Oficina de Áudio e Microfonista, ministrada pela artista 

multimídia Andrea Zeni, responsável pelo projeto de sonorização do espetáculo. 

Ao integrar os participantes dos processos formativos ao corpo técnico e 

artístico do espetáculo, o projeto cumpre um importante papel: a aprendizagem 
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mediada pela experimentação. Através da experiência, os conceitos apresentados 

nas oficinas e treinamentos são potencializados e o poder público, além de 

promover a formação, possibilita a inserção profissional, posto que não basta formar 

novos profissionais e capacitar os mais experientes. É preciso promover a inserção 

no mercado de trabalho. 

Conforme depoimentos de membros da equipe técnica do TGM, obtidos 

através de entrevistas, a instituição não tem possibilitado cursos e treinamentos de 

capacitação, mas o Fábrica de Musicais aparece como uma oportunidade neste 

sentido. É o que sintetiza Manuela Sena (2019), atual gestora do TGM:  
Ainda não foi possível proporcionar treinamentos nas áreas técnicas, 
apenas treinamentos de brigadista e socorristas o que também 
agrega para o currículo deles, mas podemos dizer sim, que o Fábrica 
de Musicais proporcionou um upgrade no currículo dos técnicos após 
a experiência com o projeto. (MANUELA SENA, 2019) 
 

Para Moises Victório (2019), chefe de palco do TGM, as ações vinculadas aos 

editais Fábrica de Musicais podem vir a se constituir em um importante fator de 

incremento na formação profissional da área técnica no futuro.   
Eu acho que essas oficinas têm um potencial grande de alcançar, em 
algum momento, uma instrumentalização dos profissionais que estão 
aí. Eu acho que esse primeiro momento foi bem embrionário, 
experimental, a gente estava entendendo como se dava. 
Profissionais da casa trabalharam na operação durante a temporada 
do espetáculo, a exemplo da operação da luz. É óbvio que houve 
uma super troca aí. (MOISÉS VICTÓRIO, 2019) 
  

Dando prosseguimento ao plano de investimento na linguagem do teatro 

musical a FGM lançou, em agosto de 2019, o Edital 005/2019 para realização do 

Fábrica de Musicais – Ano II. 

O projeto selecionado, intitulado A Nau dos Enjeitados, com direção artística de 

Daniel Árcades e Thiago Romero prevê ações na área técnica, conforme indicado no 

Edital. A temporada de apresentações, inicialmente prevista para os meses de julho 

a outubro de 2020, encontra-se suspensa por conta da pandemia da Covid-1917 que, 

desde março de 2020 até o presente momento, atinge a todos os setores da 

sociedade e muito fortemente o setor artístico. 
O projeto prevê a montagem do espetáculo homônimo e 10 meses 
de atividades de formação na área de teatro e música. A narrativa 
futurista propõe uma imersão nos personagens históricos enjeitados 

                                                
17 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, apresentando um quadro 
clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. (OPAS BRASIL, 2020). 
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na construção social brasileira e conta a história de uma barca com 
mais 11.000 espíritos retornando ao Brasil para um acerto de contas. 
A comédia musical contará com orientação de grandes nomes do 
teatro brasileiro, como Luiz Carlos Vasconcellos e Ana Paula 
Bouzas. (SALVADOR, 2019, p. 56). 
 

O Fábrica de Musicais, vindo a estabelecer-se como uma meta da 

administração da FGM, pode cumprir um importante papel no processo de 

capacitação das equipes técnicas em espetáculos através da oferta de oficinas, 

treinamentos e troca de conhecimento com profissionais experientes que venham a 

integrar as equipes dos espetáculos, uma vez que no escopo do Edital de 

Convocação existem orientações claras quanto à obrigatoriedade do cumprimento 

de atividades de estimulo, qualificação e integração de artistas e técnicos. 

Espera-se que questões políticas, a exemplo de mudanças na gestão 

municipal, não venham a interromper as próximas edições do projeto e assim haja a 

oportunidade de avaliar efetivamente os impactos dessas atividades no âmbito das 

equipes técnicas do TGM e da cidade de Salvador. Só através da continuidade se 

pode aferir os impactos de ações com caráter formativo.  

 

3.1.2 A equipe do TGM hoje: um novo perfil 
 

Uma comparação entre as equipes técnicas do TGM no final dos anos 1980 e 

na atualidade – 2020 – apresenta uma significativa mudança de perfil quanto a 

qualificação em seu quadro. Se quantitativamente e estruturalmente as equipes se 

mantêm basicamente com o mesmo formato existe, porém, uma diferença 

significativa quanto a qualificação.  

Constata-se que a equipe atual é composta por 100% de colaboradores com 

formação em cursos de nível superior ao passo que a equipe inicial, final dos anos 

1980, apenas um membro da equipe dispunha de graduação em nível superior. 

Observa-se, também, um diferencial quanto a experiência profissional da equipe 

atual composta por elementos que chegam ao TGM com experiência anterior na 

área técnica. 
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Quadro 2 – Equipe do TGM em 2020 

Função Ocupante Especialização Atividades 

Gestora TGM Manuela Sena 

Graduada em Comunicação 

Social (Publicidade e 

Propaganda / UCSAL); 

experiência em produção 

cultural 

Ocupa-se da pauta 

artística e administração 

do Teatro 

Chefe de 

Palco 
Moisés Victório 

Graduado pelo bacharelado 

Interdisciplinar em Artes 

(UFBA); experiências: 

iluminador, eletricista de 

espetáculo e produtor 

técnico 

Chefe de palco do TGM e 

coordenador técnico 

GECULT FGM 

Técnico de 

Palco 
Profissional 1 

Graduado em Licenciatura 

em Música (UFBA); 

experiência em sonorização 

Eletricista de espetáculo e 

técnico de som 

Técnico de 

Palco 
Profissional 2 

Graduado em Licenciatura 

e Bacharelado em Dança 

Eletricista de espetáculo e 

técnico de som 

Maquinista Não X X 

Cenotécnico Não X X 

Camareira Não X X 

Bilheteira 

Desempenhada 

por preposto da 

produção com a 

supervisão do 

TGM 

X X 

Obs: As atividades relacionadas a montagem da cenografia são realizadas pelas equipes 

dos espetáculos com a supervisão da equipe do TGM. 

Fonte:  Entrevista com Manuela Sena (2019). 
 

Constata-se através das informações obtidas em entrevistas com os gestores 

da área administrativa e técnica do TGM, que o modo de contratação da mão de 

obra técnica é efetivada através da terceirização. Este processo permite uma 

flexibilização na escolha dos membros da equipe, uma vez que através das 

entrevistas presenciais que antecedem a contratação é possível perceber 

habilidades que por vezes não cabem no currículo. Permite também, uma 
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possibilidade maior de substituição e garantia de direitos trabalhistas a exemplo do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), diferentemente de outras 

modalidades de contratação, a exemplo do Reda, adotado amplamente em outras 

esferas da administração pública. 

Fato relevante a se considerar quanto ao modo de gestão, é que no quadro de 

servidores da FGM, além dos três funcionários fixos lotados no Teatro, existem 

outros quatro técnicos em espetáculos, nas áreas de iluminação e sonorização, que 

atuam em projetos especiais, a exemplo do Projeto Boca de Brasa, e que funcionam 

como equipe volante atendendo ao TGM nos casos de demandas especiais como 

festivais, férias e licenças de servidores da equipe fixa do Teatro. Este sistema de 

gestão permite que o Teatro seja atendido nos momentos de aumento da demanda 

e disponha no dia-a-dia de uma equipe mínima necessária ao funcionamento. 

Dentre os quatro servidores volantes, apenas um possui graduação em nível 

superior sendo os demais técnicos de nível médio com experiência anterior na área 

de áudio ou iluminação. 

 

3.2 O TEATRO CASTRO ALVES: A FÊNIX FRENTE AO CABOCLO 
 

O Teatro Castro Alves, eu vi ser construído e vi 
queimar antes de inaugurar e vi reconstruir-
se, e tanta coisa eu tenho visto e ouvido por 

lá. O Teatro Castro Alves é como a Bahia de 
Caymmi, viva ainda lá! 

 
Gilberto Gil 

 

Em 1991, durante temporada da coreografia Retratos da Bahia, apresentada 

pelo Balé Teatro Castro Alves no Teatro Gregório de Mattos, conheci a iluminadora 

e então diretora de cena do BTCA, Irma Vidal.  Após alguns dias de convívio, eis o 

convite feito de forma direta: você gostaria de trabalhar no Teatro Castro Alves? O 

teatro encontrava-se fechado desde o ano de 1989 e preparava-se para a grande 

reforma, que incluiria uma mudança radical na sua relação com os produtores, o 

público e a cidade.  

Passado o susto inicial, o medo e a insegurança vieram juntos com a tentação 

de aceitar o convite inesperado. Era um grande desafio. A chance de trabalhar no 

maior teatro da Bahia, um dos maiores do Brasil, apresentava-se como uma 
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oportunidade de aprendizado única. Era um teatro completo, com todas as 

possibilidades da caixa cênica de um grande teatro italiano, pernas bambolinas, 

rotunda, ciclorama, urdimento, quarteladas... Tudo estaria lá, novo e plenamente em 

funcionamento. 

 O presente era ainda maior pois, tal qual uma matrioska18, dentro do grande 

teatro havia uma companhia de dança contemporânea – o BTCA, uma orquestra 

sinfônica – a OSBA e dois outros espaços teatrais: um emblemático teatro de 

formato semi-arena – a Concha Acústica do TCA e um teatro cheio de charme e de 

histórias que, à época, se tentou denominar de Teatro Experimental, mas o nome 

não vingou porque já estava consolidado como Sala do Coro19. 

Desafio aceito, envolvi-me diretamente com o acompanhamento da obra de 

reforma. Estava selada definitivamente a minha opção pela vida em teatro. 

O TCA, palco de tantas histórias que envolveram a sua obra, aberturas e 

fechamentos, teve o seu ato de criação firmado através do projeto de Lei nº 

432/1948, de autoria do então deputado estadual Antônio Balbino – à época, Octavio 

Mangabeira era governador do estado. (BAHIA, 2017). 

Desde o desaparecimento dos teatros São João, inaugurado em 13 de maio de 

1812, destruído pelas chamas em 1922, e do Teatro Polytheama Baiano, inaugurado 

em 23 de maio de 1886, literalmente desmontado em 1932, a cidade estava 

dependente dos cineteatros que ganhavam espaço com a chegada do cinema falado 

e dispunham de poucos recursos técnicos para receber os grandes espetáculos 

como registra Affonso Ruy (1959). Salvador encontrava-se carente de um teatro 

capaz de abrigar espetáculos profissionais. 

Travou-se uma longa espera entre o momento da aprovação do projeto de lei 

(1948) que propiciava a realização do sonho de dotar Salvador de um grande teatro 

e o efetivo início das obras. Fatores políticos, econômicos e climáticos, como a seca 

que assolou o Nordeste no final da década de 1940, contribuíram para a demora.  

                                                
18 Também conhecida como boneca russa, é um brinquedo tradicional da Rússia. Constitui-se de uma 
série de bonecas, feitas geralmente de madeira, colocadas umas dentro das outras, da maior 
(exterior) até a menor (a única que não é oca). A palavra provém do diminutivo do nome próprio 
Matriona. (BONECA, 2016). 
19 Em 1978, a Sala do Coro inaugura a sua programação com o espetáculo “Choque”, dirigido por 
Luciano Diniz. O espaço, pensado inicialmente para ser uma sala de ensaio do canto coral, firma-se 
como palco de apresentações baianas. (TIMELINE, 2017). 
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Neste trajeto, o projeto arquitetônico inicial, assinado pelos arquitetos Rocha 

Miranda e Souza Reis não chegou a ser executado sendo substituído pelo projeto 

desenvolvido pelo arquiteto José Bina Fonyat Filho e o engenheiro Humberto Lopes. 

A polêmica que envolveu a substituição do projeto de Rocha Miranda e Souza 

Reis pelo projeto de Bina Fonyat e Humberto Lopes encontra-se documentada no 

livro A Verdade sobre o Teatro Castro Alves, editado pela Secretaria de Viação e 

Obras Públicas do Governo do Estado (1957) com o objetivo de justificar a escolha 

do segundo projeto em detrimento do primeiro. 
 

Imagem 9 – Imagem da capa de A verdade sobre o Teatro Castro Alves 

 
Fonte: Reprodução da autora (2020). 

 

O novo projeto contou com a consultoria de importantes especialistas da área 

teatral a exemplo de Fritz Carl Herman (acústica), Aldo Calvo (cenógrafo) e Martim 

Gonçalves (dramaturgo, professor e diretor teatral). Nomes como Sábato Magaldi 

(professor, crítico teatral e escritor), Pier Luigi Pizzi (ex-cenógrafo do Teatro Scala de 

Milão e do Piccolo Teatro) e Nino Stinco (maestro italiano) emitiram pareceres 

favoráveis, endossando a qualidade do projeto. 
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No ano de 1958, o então governador do estado Antônio Balbino, autor do 

Projeto de Lei que previu a criação do TCA ainda quando deputado estadual, viu 

finalmente concluída a obra. Mas ainda não seria desta vez que Salvador teria o seu 

grande teatro. Aberto ao público no dia 02 de julho para visitação pública com 

exposição de fotografias no foyer e inauguração oficial marcada para 14 de julho, um 

incêndio de grandes proporções, ocorrido na madrugada de 9 de julho de 1958 

interrompeu mais uma vez o sonho da abertura do Teatro Castro Alves: 
Foi devorado por um incêndio irrompido na primeira hora do dia 9 de 
julho, cinco dias antes da sua abertura, anunciada para o dia 14 do 
mesmo mês, quando se exibiria, num espetáculo de gala, o ballet do 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Cumpria-se o destino dos teatros 
oficiais baianos: desaparecerem numa apoteose de fogo. 
Reconstruído externamente, verificaram-se a retirada dos andaimes 
em abril de 1959, quando foi inaugurada uma Concha Acústica pela 
Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia. (RUY, 1959, 
p. 94). 

 

Imagem 10 – Menção honrosa ao TCA na IV Bienal de Arte Moderna/SP 

 
Fonte:  Secretaria de Viação e Obras Públicas do Governo do Estado (1957). 
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O TCA, cujo projeto arquitetônico foi premiado com a menção honrosa na IV 

Bienal de Arte Moderna de São Paulo no ano de 1957 (RUY, 1959), só veio a ser 

inaugurado no dia 04 de março de 1967, no governo de Lomanto Júnior, após uma 

grande obra de reconstrução de toda parte destruída pelo incêndio, como descreve 

Moura (2005): 
A reforma (pós incêndio) atravessou três administrações e custou 
aos cofres públicos da época cerca de 2 bilhões de cruzeiros. Desta 
vez, sim, houve o suntuoso espetáculo de ballet , inaugurando o que 
era considerada uma das mais modernas casas de espetáculos do 
mundo. (MOURA, 2005, p. 25) 
 

Nasce assim, finalmente, o Teatro Castro Alves cuja estrutura física interna 

segue passando por reformas sem, contudo, perder as linhas modernistas da sua 

arquitetura original. Através da Portaria nº 96 de 17 de setembro de 2014 (BRASIL, 

2014), teve o seu tombamento homologado pelo Ministério da Cultura, sendo 

declarado Patrimônio Nacional, desde então, está oficialmente sob a proteção do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 
3.2.1 Os anos 90 e a grande mudança 

 

Ao chegar ao TCA, em julho de 1991, para ocupar a função de Chefe de Palco, 

o clima era de entusiasmo com relação a reforma que se iniciava. Havia grande 

expectativa em tornar o TCA um Teatro moderno, confortável, bem equipado, e com 

excelência técnica no atendimento ao público, artistas, produtores, técnicos e ao 

espetáculo de modo geral. Outrora grandioso, o TCA passava por um momento de 

declínio ao ser fechado em 1989 com vistas a uma reforma que não chegou a 

acontecer.  
Construído nos anos 50, destruído pelo fogo ainda antes da 
inauguração, reconstruído na década de 60, glorioso e depois 
decadente até o fechamento, em 1989, o Teatro Castro Alves foi 
sempre referência para a população de Salvador. (MOURA, 2005, p. 
88). 
 

Havia o compromisso de mudar a imagem bastante desgastada do TCA: 
Durante a passagem do espetáculo Solness, O Construtor, em 1989, 
o ator Paulo Autran pediu providências e desculpas ao público “pelo 
estado lastimável em que se encontra o Teatro Castro Alves, com 
poltronas quebradas, infiltrações no teto, camarins e outros 
compartimentos internos sem higiene e nenhum conforto. Não tenho 
mais vontade de voltar a Salvador”. (MOURA, 2005, p. 69) 
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Para além da reforma física outras mudanças foram implementadas e 

causaram polêmica, a exemplo da proibição ao público do uso de bermudas e 

chinelos e a mais polêmica de todas, a implantação da pontualidade quanto ao início 

dos espetáculos que tanta dor de cabeça causou a Theodomiro Queiroz, Diretor 

Geral à época, e que até hoje, passados quase 30 anos, continua causando 

embates entre público e porteiros. Esta medida marcou a mudança de 

comportamento do público soteropolitano e veio a impactar na maioria dos teatros 

da cidade que passaram a adotar a mesma prática. 

A pontualidade exigida ao público era a ponta do iceberg, que incluía horários e 

disciplinas rígidas a toda equipe técnica responsável pelo andamento do espetáculo. 

Era necessário mudar a mentalidade e o comportamento dos funcionários 

pertencentes ao palco, injetando uma nova dinâmica ao processo de trabalho. A 

partir de então, planejamento, assiduidade e pontualidade passaram a ser cobrados 

implementando um conceito de gestão técnica. 

O Teatro passa a atuar de forma mais ativa junto às produções dos 

espetáculos, exercendo um papel importante na etapa de pré-produção antecipando 

questões que pudessem impactar no processo de montagem e consequentemente 

no compromisso da excelência e pontualidade junto ao público. Não existia mais 

espaço para o improviso e o amadorismo. Alguns produtores estranharam, outros 

aplaudiram. 

Para desempenhar a tarefa de gerir o planejamento das questões técnicas 

relacionadas ao espetáculo de forma mais abrangente, foi criada a Gerência Técnica 

do TCA, comandada por Irma Vidal que, anteriormente, no início dos anos 1980, na 

gestão de José Augusto Burity como Diretor Geral do TCA, ocupou a chefia de palco 

do Teatro. Havia a preocupação e o entendimento que era indispensável dotar o 

TCA de uma estrutura técnica forte para atender aos desafios de um novo Teatro. A 

Funceb e o TCA estavam alinhados neste propósito. 

 Percebe-se a importância que a área alcançou. O Governo do Estado ao 

executar uma obra que custou aos cofres públicos US$ 10 milhões (dez milhões de 

dólares) entendeu que era indispensável uma estrutura que atendesse ao desafio a 

que se propunha. (MOURA, 2005). 



83 
 

Conhecedora das dores e das alegrias da vida na coxia20, Irma Vidal se 

empenhou fortemente para que houvesse condições físicas adequadas, ou seja, 

além de uma equipe estruturada, era necessário instalações confortáveis para 

suporte aos técnicos nos bastidores.  

O mercado de trabalho à época não dispunha de grande oferta de profissionais 

na área técnica e a opção era treinar todos aqueles que não tivessem a formação 

necessária. O treinamento consistiu no aprendizado do uso dos novos 

equipamentos, normas gerais de segurança, noções gerais de manutenção e 

conservação dos espaços e equipamentos, aplicação dos conceitos de pontualidade 

e atendimento aos espetáculos, incluído neste quesito a relação com a produção, os 

técnicos e os artistas.  

Devido ao cronograma da obra e a pressão política pela inauguração do 

Teatro, não houve espaço de tempo para treinamento da equipe antes da data de 

inauguração. Apesar de todo o investimento financeiro em equipamentos e 

instalações físicas, a preparação da equipe técnica aconteceu com a máquina em 

movimento, ou seja, todo o processo de aprendizagem do uso dos novos 

equipamentos, a exemplo da mesa de iluminação digital, novo sistema de contra 

peso das varas manuais, painel de controle para acionamento das varas de cenário 

e iluminação motorizadas, se deu ao longo do primeiro mês de programação 

artística. Essa prática configura-se uma constante nos teatros públicos, onde não 

importa o tamanho da obra e os recursos investidos, o treinamento da equipe 

técnica está invariavelmente em segundo plano.   

 Além de ampliar a equipe de palco era imprescindível resolver problemas 

comportamentais e conviver com uma questão existente: o alcoolismo entre 

membros da equipe técnica. Principalmente, entre os maquinistas de palco, 

servidores públicos efetivos mais antigos, a bebida era um fator de preocupação. 

Enquanto Chefe de Palco, tive que me ocupar por várias vezes deste problema que 

por fim, só foi solucionado com a aposentadoria de alguns funcionários e a 

renovação do quadro. 

A equipe técnica do TCA era composta por funcionários públicos efetivos e por 

chefias de setor ocupadas por funcionários efetivos que dispunham de cargos 

comissionados. Seguia a estrutura, conforme Quadro 3 (a seguir), e contou com a 

                                                
20 Nos palcos de teatro, compreende o espaço situado atrás dos bastidores (SERRONI, 2013). 
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chegada de novos técnicos com vínculo contratual através de empresas de 

terceirização. Essa estrutura garantiu um funcionamento equilibrado com hierarquia 

e responsabilidades bem definidas. Atendeu, principalmente, à demanda da pauta 

da Sala Principal, montagens e apresentações do BTCA, da OSBA e supervisão por 

parte da Gerência Técnica e Chefia de Palco das atividades da Concha Acústica. A 

Sala do Coro veio a ser reinaugurada no ano de 1995, recebendo o suporte da 

mesma equipe com o acréscimo de um chefe de palco próprio. 

 
Quadro 3 – Equipe do TCA na década de 90 

Gerente Técnica 

Cargo em comissão 

Chefe de Palco • Sala Principal Chefe de Palco • Sala do Coro 

Cargos em comissão 

Chefe da Elétrica Chefe da Maquinaria Chefe de Camarins 

Cargos em comissão 

Eletricistas • Maquinistas • Camareiras 

Funcionários públicos e terceirizados 

Fonte: A autora. 
 

Por experiência, como membro da equipe, registro que o quantitativo de 

técnicos em cada função alcançou o seguinte total durante a década de 1990: 8 

eletricistas; 11 maquinistas; 4 camareiras e 2 chefes de palco. Ao longo do período, 

pedidos de aposentadoria e transferência provocaram a variação desse quantitativo. 

Na década de 1990, apenas os ocupantes da Gerência Técnica, Chefia de 

Palco da Sala Principal e Chefia da Elétrica de Espetáculos dispunham de 

escolaridade em nível superior e, ainda assim, em áreas distintas do fazer teatral. 

Todos os demais dispunham apenas de nível médio ou, em alguns casos, apenas o 

ensino fundamental sendo profissionais experientes nas suas áreas de atuação, 

porém com escolaridade básica, baixa formação e capacitação seguindo a cultura 

existente no ambiente teatral onde se aprende a fazer, fazendo. 

Atualmente (2020), o TCA dispõe em seu quadro de: 7 eletricistas; 7 

maquinistas; 4 camareiras; 2 técnicos de som e 3 chefes de palco,  totalizando 23 

profissionais. Deste total, além da gerente técnica, o equipamento dispõe de 3 
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técnicos com formação em curso superior completo e 3 com formação incompleta 

nas diferentes áreas do conhecimento. 

Com a reinauguração e reestruturação do TCA, em 1993, foi possível colocar 

em prática o projeto do Centro Técnico do Teatro Castro Alves que surgiu com a 

perspectiva de preencher a lacuna na capacitação de técnicos em espetáculos cujo 

o objetivo era atender não apenas a demanda interna do TCA, mas a cidade de 

Salvador e o estado da Bahia mantendo-se em diálogo com o Brasil e o mundo. 

 

3.2.2 O Centro Técnico do Teatro Castro Alves (CT-TCA)   
 

O CT-TCA surge da ideia de dotar o teatro de um espaço dedicado não apenas 

à execução de cenários, figurinos e adereços, mas capaz de atuar na formação de 

técnicos nas diferentes áreas do espetáculo. Segundo Moura (2005): 
Inicialmente, havia uma carpintaria rudimentar, que funcionava no 
piso A, uma sala de costura com duas ou três máquinas e nada 
mais. Mesmo assim, com toda essa deficiência de espaços e 
técnicos, o TCA já dava apoio às produções locais [...]. Essa foi a 
pequena semente que fez nascer o Centro Técnico, que nas várias 
fases do seu processo, foi Usina e Núcleo de Produção Cênica para, 
finalmente, se tornar a espinha dorsal do TCA, atuando na qualidade 
técnica das produções e na formação de profissionais através de 
oficinas e workshops das várias fases de uma produção, explica 
Zoila Barata uma das responsáveis pela implantação do Centro 
Técnico. (MOURA, 2005, p. 136). 
 

Com a reinauguração do TCA no ano de 1993, cerca de 2.000m2 foram 

destinados ao Centro Técnico. As instalações contam com uma sala de 

coordenação, ateliê de costura, adereços, carpintaria, serralheria, canteiro 

cenográfico (espaço destinado a pintura e montagem de cenários) e guarda roupa 

para o desenvolvimento de atividades de cenografia, maquiagem, caracterização, 

concepção e execução de figurinos (MANUAL, 2010). 
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Imagem 11 – Canteiro cenográfico do CT-TCA 

 
Fonte: Reprodução de acervo do Arquivo CT-TCA [entre 2010-2020]. 

 
Imagem 12 – Guarda-roupa: acervo de figurinos do CT-TCA 

 
Fonte: Reprodução de acervo do Arquivo CT-TCA [entre 2010-2020]. 

 
Imagem 13 – Ateliê de costura do CT-TCA 

 
Fonte: Reprodução de acervo do Arquivo CT-TCA [entre 2010-2020]. 
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O Centro Técnico atua ativamente no apoio às produções artísticas oferecendo 

diversos serviços nas áreas de criação, desenvolvimento e execução das atividades 

técnicas do espetáculo. Mas, é na qualificação dos profissionais da área técnica, um 

dos pilares do CT-TCA juntamente com a Produção, Pesquisa e Assessoria Técnica, 

que considero haver um grande potencial a ser explorado. 

Desde a sua criação, até o momento atual, o CT-TCA desenvolveu  diversas 

oficinas e cursos na área técnica, porém, ainda de forma esporádica, sem um 

calendário fixo ou programa de ações. Considero que o ápice da sua atuação com 

atividades de qualificação profissional se deu no período de 2007/2014 quando 

aconteceram ações sistemáticas de formação unindo o potencial do CT-TCA ao 

Projeto TCA.Núcleo. 

O TCA.Núcleo foi criado em 1995, mesmo ano de reinauguração da Sala do 

Coro do TCA – espaço que abrigou as suas montagens até o ano de 2013. Em 

2014, devido às obras de requalificação do Projeto Novo TCA, a Sala do Coro foi 

fechada temporariamente para reforma e o projeto recebeu um formato de 

circulação, incluindo espaços do TCA e outros espaços fora do Teatro. Ao todo, o 

TCA.Núcleo produziu 20 espetáculos: 1995 – Otelo, de Shakespeare, direção 

Carmem Paternostro; 1996 – O Sonho, de Strindberg, com direção de Gabriel 

Vilella; 1997 – Medéia, de Eurípedes, com direção de Hans Ulrich-Becker; 1998 – 

Roberto Zucco, de Jean-Bernard Marie Koltés, com direção de Nehle Franke; 1999 – 

Lábaro Estrelado, texto de Cleise Mendes, direção de José Possi Neto; 2000 – 

Volpone, de Ben Jonson, com direção de Fernando Guerreiro; 2001 – A Vida de 

Galileu, de Brecht, com direção de Elisa Mendes; 2002 – Os Iks, direção de 

Francisco Medeiros; 2003 – Comédia do Fim – Quatro peças e uma catástrofe, 

direção Luiz Marfuz; 2004 – Baile de Máscaras ou Perdoa-me por Meus Sonhos, 

autor e diretor Harald Weiss; 2005 – Hamlet, de Shakespeare, com direção de 

Harildo Deda; 2006 – Mestre Haroldo... e os Meninos, de Athol Fugard, direção 

Ewald Hackler; 2007/2008 – Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, direção de Luiz 

Marfuz; 2008/2009 – Jeremias, Profeta da Chuva, texto e direção Adelice Souza; 

2010.1 – As Aventuras do Maluco Beleza, autor e diretor Edvard Passos; 2010.2 – 

Dias de Folia, concepção e direção de Jacyan Castilho; 2011 – Outra Tempestade, 

de Raquel Carrió e Flora Lauten, direção Luis Alonso; 2012 – Amor Barato, texto e 

direção de Fábio Espírito Santo; 2013 – Exu, A Boca do Universo, de Daniel Arcades 
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e Onisajé (Fernanda Júlia), direção Onisajé (Fernanda Júlia); 2014 – Medida por 

Medida, inspirada na obra de William Shakespear e direção de Romualdo Lisboa. 

De 1995 a 2006, o TCA.Núcleo “era decidido através de um convite que partia 

da Direção do TCA a um diretor teatral que apresentava a sua proposta.” 

(TCA.NÚCLEO, 1995). 

Em 2007, atendendo às novas linhas gerais da política cultural do Estado com 

diretrizes “de democratização, descentralização, transparência, integração e 

diversidade” (RELATÓRIO, 2007/2008), a seleção dos espetáculos passou a ser por 

editais. À época, Marcio Meirelles, diretor teatral, era Secretário de Cultura do 

Estado; na gestão do TCA, Moacyr Gramacho (Diretor Geral) e Rose Lima (Diretora 

Artística) – cargos que ocupam até o momento. A respeito desses parâmetros para 

definição de espetáculos, comenta-se: 
No novo formato (do TCA.Núcleo), a grande mudança é o foco em 
ações de formação, intercâmbio e reflexão crítica, destinadas à 
classe teatral, reafirmando o caráter inovador e includente do Núcleo. 
Todos os envolvidos nas montagens do Núcleo passam por oficinas 
específicas com importantes profissionais do mercado nacional, 
numa parceria com o CT-TCA. A intenção é a requalificação 
profissional, que se funde com a proposta do CT em se tornar um 
Centro de Referência de Engenharia do Espetáculo. (RELATÓRIO, 
2007/2008, p. 1) 
 

Os projetos contemplados pelos editais do TCA.Núcleo desenvolveram oficinas 

atreladas às montagens e ao processo criativo. Como resultado foram formadas 

equipes de profissionais que se inseriram no acompanhamento das temporadas dos 

espetáculos produzidos. Renomados profissionais a exemplo de: Jorginho de 

Carvalho (iluminador), José Carlos Serroni (cenógrafo), Guilherme Bonfanti 

(iluminador), Helio Eichbauer (cenógrafo), Luiz Marfuz (Diretor) e Olga Gomez 

(Teatro de Bonecos), dentre outros ministraram oficinas neste período. 

A seguir, detalham-se os espetáculos e oficinas no período 2007/2014: 

• 2007/2008 – Policarpo Quaresma (Direção: Luiz Marfuz). Oficinas – 

Iluminação: Jorginho de Carvalho (25 participantes); Cenografia: José Carlos Serroni 

(22 participantes); Adereços: Carlinhos Nunes (14 participantes); Figurino: Beth 

Filipecki (16 participantes); Maquiagem: Marie Thauront (13 participantes); 

Produção: Clarissa Torres (32 participantes); Direção: Luiz Marfuz (22 participantes). 

• 2009 – Jeremias, Profeta da Chuva (Direção: Adelice Souza). Oficinas – 

Cenografia: Hélio Eichbauer (31 participantes); Figurino: Simone Mina (26 

participantes); Iluminação: Guilherme Bonfanti (30 participantes); Objetos cênicos: 
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Olga Gomez (19 participantes); Produção: Bruno Morais (20 participantes); Direção: 

Adelice Souza (30 participantes). 

• 2010 – As Aventuras do Maluco Beleza (Direção: Edvard Passos). Oficinas – 

Iluminação: Guilherme Bonfanti (14 participantes); Direção de Arte e Cenografia: 

Vera Hamburger (22 participantes); Figurino: Marjorie Gueller (20 participantes); 

Produção: Paula Hazin e Diogo Lopes Filho (28 participantes); Direção: Edvard 

Passos (19 participantes); Oficina de atores: Edvard Passos (30 participantes); 

Observatório virtual: em 2010, o CT-TCA trouxe para os interessados nas áreas de 

engenharia do espetáculo a oportunidade de acompanhar as etapas de produção 

técnica da montagem. 

• 2011 – Outra Tempestade (Direção: Luis Alberto Alonso). Oficinas – 

Cenografia: Zuarte Junior (25 participantes); Figurino: Zuarte Junior (20 

participantes); Iluminação: Rita Lago (16 participantes); Produção: Rafael Magalhães 

(15 participantes); Direção: Luis Alberto Alonso (17 participantes). 

• 2012 – Amor Barato (Direção: Fábio Espírito Santo). Oficinas – Direção 

Teatral: Fabio Espírito Santo e Vadinha Moura (20 participantes); Produção Cultural: 

Elisio Lopes Jr, Virginia Da Rin e Susan Kalik (22 participantes); Cenografia: Rodrigo 

Frota (22 participantes); Figurino: Rino Carvalho (20 participantes); Iluminação 

Cênica: Fábio Espírito Santo e Rivaldo Rio (38 participantes). 

• 2013 – Exu, A Boca do Universo (Direção: Onisajé – Fernanda Júlia). Em 

2013, o edital de seleção estabeleceu mudanças no formato do TCA.Núcleo com o 

intuito de agregar um caráter de ocupação dos espaços do TCA e promover 

intercâmbio artístico. Desta forma, o Grupo Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de 

Alagoinhas (Grupo Nata), dirigido por Onisajé (Fernanda Júlia), vencedor do edital 

TCA.Núcleo 2013, em conformidade com o que previa o documento, convidou a 

Companhia do Miolo (São Paulo) a participar do projeto: 
Com efeito, a ideia foi consolidar uma estratégia de ocupações e 
intervenções artísticas para serem realizadas em paralelo à primeira 
fase de requalificação e modernização que integra o projeto Novo 
TCA. Um dos maiores diferenciais desta edição foi a premiação a um 
grupo baiano que, por sua vez, realizaria um intercâmbio cultural com 
uma companhia teatral de outro estado ou país, a critério do próprio 
grupo vencedor, e juntos fariam residência artística no TCA. 
(RELATÓRIO, 2013, p. 01) 
 

Observa-se que, em 2013, prevaleceu um critério artístico nas atividades 

formativas. Embora não tenham ocorrido oficinas de formação técnica, com a 
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proposta aprovada foram desenvolvidas oficinas de dança afro, poesia, produção 

teatral e formação de atores: Oficinas Ajuinan – Preparação de Atores: Onisajé 

(Fernanda Júlia) (20 participantes); Oficina de Produção Teatral: Suzan kalik (12 

participantes); Produção Literária – Poéticas Urbana e Exu: Daniel Arcades (25 

participantes); Cada Homem é uma Raça – A poética de Mia Couto para o 

treinamento do ator: Thiago Romero (13 participantes); Experiências para o Teatro 

de Rua: Renata Lemes/CIA do Miolo (15 participantes); Dança Afro para não 

Dançarinos: Fabíola Júlia (14 participantes); Miolo e a Comunidade – Métodos de 

educação somática como disparador para criação artística: Edilaine Cardoso/CIA do 

Miolo (29 participantes); Ara Izo – Corpo que queima: Nando Zâmbia (14 

participantes); Poesia e Contação de Histórias: Marcelo Oliveira (23 participantes). 

O registro das atividades que integraram o processo do Projeto Exu Sile Oná 

TCA está mantido em um blog, ainda em funcionamento (EXU, 2013). O CT-TCA 

também preservou estas informações em uma das páginas do seu blog, 

apresentando o processo de produção dos figurinos criados pelo figurinista Thiago 

Romero, página com croquis, fotos e descritivos. (CENTRO, 2013). 

• 2014 – Medida por Medida (Direção Romualdo Lisboa). Oficinas – Cordel no 

Teatro – Desmontagem do espetáculo Teodorico Majestade: Equipe Teatro Popular 

de Ilhéus (20 vagas); Criação de mamulengos com Shicó do Mamulengo – Elenco 

do espetáculo e Equipe do CT-TCA. 

A última edição do TCA.Núcleo aconteceu em 2014, com o espetáculo Medida 

por Medida, resultado da ocupação artística realizada pelo grupo Teatro Popular de 

Ilhéus (TPI) com o projeto Shakespeare Teatro Popular em Construção. O projeto 

incluiu ainda apresentações do espetáculo Teodorico Majestade, as últimas horas de 

um prefeito do repertório do TPI; Seminário Shakespeare Atual; Mesa Shakespeare 

no Teatro Moderno; Oficinas Mamulengos e Cordel no Teatro; atividades de 

intercâmbio com o grupo Clowns de Shakespeare do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 
 



91 
 

Imagem 14 – Cartaz do espetáculo Medida por Medida, TCA.Núcleo 2014 

 
Fonte: Reprodução de acervo do Arquivo CT-TCA (2014). 

 
Neste ano, o início das obras de reforma da Concha Acústica impactou nas 

áreas externas do Complexo do TCA. A Sala do Coro foi fechada por motivo das 

obras. Sem esse espaço, o TCA.Núcleo adquiriu um formato de ocupação em outros 

espaços do TCA e de itinerância, acontecendo apresentações na Praça do Campo 

Grande, no Espaço Xisto (Barris, em Salvador/Bahia) e na cidade de Ilhéus (Bahia).  

Desde a primeira edição em 1995, com a montagem do espetáculo Otelo, 

direção de Carmem Paternostro, as atividades do TCA.Núcleo e do Centro Técnico 

estiveram intimamente ligadas. Os espaços do CT-TCA abrigaram a execução de 

todos os projetos de cenografia, adereços e figurinos, incluindo as realizações de 

oficinas e palestras ao longo da existência do projeto no período de 1995 a 2014.  

Destacamos o período de 2007/2014 pela adoção da diretriz específica com 

relação a formação e qualificação profissional dando ênfase a esta proposta. A 

sistematização das informações constantes em relatórios, viabilizaram a obtenção 

de dados quanto às ações realizadas – a exceção do TCA.Núcleo 2014, sem 

relatório compilado. 

No ano de 2015, o TCA.Núcleo foi interrompido por contingenciamento de 

verbas públicas por parte do governo estadual, representando uma grande perda 

paro o teatro baiano. Durante as 20 edições, o projeto constituiu-se como um 

importante fator de fomento, mobilizando toda a cadeia produtiva do teatro. 
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A continuidade é um elemento essencial para que os resultados dos 

investimentos em qualificação sejam sentidos. Durante as sete edições do 

TCA.Núcleo, cujo foco esteve voltado para formação e capacitação profissional, foi 

possível observar o surgimento de nomes que participaram destas oficinas e hoje 

atuam no cenário artístico de Salvador validando o caráter formativo e o incentivo 

aos jovens profissionais. Nomes como Rodrigo Frota, Onisajé (Fernanda Júlia), 

Thiago Romero são alguns exemplos de jovens talentos que participaram das 

oficinas desenvolvidas pelo projeto e integraram as fichas técnicas dos espetáculos. 

A interrupção das ações do TCA.Núcleo deixa uma grande lacuna na cena 

teatral de Salvador – tanto do ponto de vista artístico, quanto da formação 

profissional. Outrossim, a proposta do Fábrica de Musicais da Fundação Gregório de 

Mattos, relatada anteriormente na seção (3.1.1), surge em 2018 com uma proposta 

que inclui capacitação na área técnica em espetáculos, mas ainda sem o vigor da 

parceria CT-TCA e TCA.Núcleo, posto que, até o momento, só realizou uma edição, 

não sendo possível avaliar os seus desdobramentos. 

A segunda edição do Fábrica de Musicais, prevista para acontecer em 2020, 

encontra-se suspensa e em fase de revisão de formato em função da pandemia da 

Covid-19. 

 Vale salientar que outras atividades formativas, como palestras, oficinas, 

cursos etc. continuam sendo desenvolvidas pelo CT-TCA ao longo dos anos desde a 

sua criação até a presente data. 
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4 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E OUTROS DESAFIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem ensina aprende ao ensinar;  
e quem aprende ensina ao aprender. 

 
Paulo Freire 
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4.1 ESPAÇOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 

4.1.1 O Centro de Referência em Engenharia do Espetáculo Teatral (CREET) do 
Teatro Castro Alves (TCA) 

 

A proposta de criação do Centro de Referência em Engenharia do Espetáculo 

Teatral do Teatro Castro Alves (CREET) nasce da necessidade de ampliar e 

aprofundar as ações do Centro Técnico do TCA alinhadas às diretrizes do Projeto 

Novo TCA, que consiste em obras de ampliação e qualificação do Teatro, reforçando 

a vocação do espaço como um polo formador. 

A expressão engenharia do espetáculo refere-se ao conjunto de atividades e 

profissões técnicas e artísticas responsáveis pelos elementos que compõe a 

produção material de um espetáculo de qualquer linguagem. Estudo produzido pelo 

Centro Técnico do TCA apresenta a seguinte definição para a denominação: 

Embora o termo ganhe contornos diferentes a depender do país 
onde seja usado, [...] propõe-se entender a engenharia do espetáculo 
teatral como as tecnologias e técnicas relacionadas à cenografia, 
cenotecnia, iluminação, som, figurinos, adereços, maquiagem, efeitos 
especiais, mídias digitais, apoio à realização, administração das 
atividades de bastidores. Portanto, o conjunto de saberes, técnicas, 
informações e práticas capazes de estruturar e integrar os elementos 
do espetáculo. (CHAVES, 2008, p. 6). 
 

Baseado em quatro eixos – Produção, Qualificação Profissional, Pesquisa e 

Assessoria Técnica – diretamente ligados à engenharia do espetáculo, o projeto de 

criação do CREET apresenta entre as suas metas a proposta de atuar na formação 

profissional do técnico em espetáculos, promovendo um calendário de atividades 

que incluem cursos, oficinas, palestras e difusão de vídeo-aulas, contendo materiais 

didáticos ligados ao tema.  
O Memorial Descritivo elaborado pelo Estúdio América (HELM, 2011), escritório 

de arquitetura responsável pelo projeto de reforma do Novo TCA, apresenta o 

conceito relacionado às instalações e uso do CREET na perspectiva da obra de 

restruturação física do prédio: 
As intervenções e propostas para o CREET pretendem dotá-lo de 
instalações capazes de posicioná-lo, de fato, como uma referência 
no cenário nacional e internacional das artes cênicas, e, mais que 
receptor, transformar-se em um promotor das mais diferentes 
expressões artísticas. De um lado, estará a informação, a circulação 
das ideias, e de outro, a prestação de serviços. A junção dessas 
atividades, em um espaço único no país, garantirá a originalidade 
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pretendida, onde o conjunto dos saberes técnicos, informações e 
práticas serão capazes de estruturar e integrar os elementos do 
espetáculo, o que reforçará seu papel como ponto de identidade e 
conexão entre Salvador, Bahia, Brasil e o mundo. (HELM, 2011). 
 

Atualmente, o CT-TCA executa através de fotos e comentários, a divulgação de 

procedimentos que envolvem a produção de cenários, figurinos e adereços que 

ficam disponíveis para consulta pública através de um blog, com acesso a partir do 

link: http://centrotecnicotca.blog.br/. 

 O Prof. Albino Rubim, Secretário de Cultura do Estado da Bahia no período de 

2011 a 2014, durante evento de lançamento do Projeto Novo TCA (NOVO, 2013a), 

afirmou a intenção de investimento no caráter formativo: 
A Bahia, que já é reconhecida pela criatividade, vai se consolidar 
como referência na área de formação. Isso não é um idealismo, visto 
que o estado tem tradição nessa área, com uma Universidade 
[Federal da Bahia] que possui o maior número de cursos, incluindo 
graduação e pós-graduação, na área de artes e cultura. Precisamos, 
no entanto, investir na qualificação de profissionais da área técnica, e 
esse papel o TCA vai passar a realizar. (SANTANA, 2013). 
 

O CREET será implantado no TCA em área a ser construída para este fim. 

Localizado próximo a outros centros culturais, como Escola de Teatro da UFBA, 

museus e teatros, além da estação de metrô e pontos de ônibus – o que permitirá 

fácil acesso do público a que se destina, ou seja, estudantes, artistas e técnicos que 

circulam por estes espaços.   

Esse aspecto relacionado à localização espacial é de fundamental importância. 

Há que se pensar as questões de melhorias estruturais, associadas às questões de 

logística relacionadas ao transporte de pessoas e materiais. Outro fator relevante é a 

relação direta com as três salas de espetáculos do TCA e sua programação artística. 

Essa proximidade cria o ambiente ideal para construção do conhecimento e prática 

artística. 

De acordo com o projeto de reforma do Novo TCA em andamento, as 

instalações do CREET contarão com centro de pesquisa, biblioteca, almoxarifados, 

laboratório cenográfico, guarda-roupa, ateliê de figurino, ateliê de adereço, oficina de 

marcenaria, oficina de serralheria e dentre outros espaços, um teatro experimental. 

Desta forma, representa um importante avanço no sentido da melhoria das 

instalações físicas do atual CT-TCA. 
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Imagem 15 – Projeto arquitetônico do Novo TCA com indicação do CREET 

 
Fonte: Helm (2011). 

 
Pela íntima relação que mantém com a estrutura do Teatro Castro Alves e sua 

programação artística, considero que o futuro CREET representa a possibilidade de 

propiciar vivências práticas e teóricas que – para além dos cursos, oficinas e 

treinamentos produzidos internamente – podem incluir parcerias e convênios de 

cooperação técnica com outras instituições públicas e privadas a exemplo da Escola 

de Teatro (Etufba), o Centro de Cultura Linguagens e Tecnologias Aplicadas 

(Cecult/UFRB), o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton 

Santos (IHAC), o Centro Estadual de Educação Profissional, Formação e Eventos 

Isaías Alves (Ceep Isaías Alves), dentre outros centros de formação. Projetos de 

extensão oriundos dessas e de outras parcerias poderão contribuir de forma 

relevante com um dos eixos norteadores do CREET – a qualificação profissional. 

Considero ainda a criação do CREET uma iniciativa de vital importância no 

sentido de fortalecer a pesquisa no campo das artes do espetáculo. Nesse cenário 

que se aproxima, num mundo pós-pandemia da Covid-19, artistas e técnicos serão 

exigidos em novos saberes para atender as demandas que se apresentarão. É 

possível observar que mudanças estéticas e conceituais – a exemplo do 

estreitamento da relação entre o teatro e o audiovisual, mediada pela internet – 

estão em curso no campo das artes. Investir em conhecimento é um caminho mais 

que necessário. 

Dividido em etapas de forma a não comprometer integralmente o 

funcionamento do Teatro, as obras do Novo TCA iniciaram a partir da requalificação 
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da Concha Acústica (2016) e da Sala do Coro (2018) e já foram concluídas. A 

próxima etapa consiste na reforma da Sala Principal e na implantação do CREET.  

Prevista para iniciar em 2020, a obra encontra-se suspensa devido às 

circunstancias decorrentes da pandemia, que provocaram a necessidade de revisão 

dos projetos arquitetônicos e orçamentários para adequação aos novos protocolos 

de saúde e segurança. Enquanto não se materializa como espaço vivo e operante, o 

CREET segue como uma promessa que espero esteja perto de ser concretizada. 

 

4.1.2 A Experiência do Theatro Municipal do Rio de Janeiro: a Fábrica de 
Espetáculos 
 

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ) tradicional espaço das artes 

fundado em 14 de julho 1909 é uma fundação administrada pela Associação dos 

Amigos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (AATMRJ), vinculada à Secretaria 

de Cultura do Estado. 

O Projeto Fabrica de Espetáculos, criado durante a gestão da presidente  Carla 

Camurati (2007/2014), previa a transferência da Central Técnica de Produções 

(CTP) do TMRJ, localizada no bairro de Inhaúma (Zona Norte), para um galpão 

industrial, localizado na Zona Portuária do Rio, além da instalação de uma escola 

voltada para o ensino técnico e espaço para exposições com acomodação do acervo 

de figurinos e adereços do Teatro.  

O projeto que contou com a assessoria do cenógrafo Gringo Cardia, consultoria 

geral da Academia Alla Scala de Milão e projeto arquitetônico de Marcio Kogan 

(Studio MK27) consistia em um importante investimento no campo da produção e 

formação relacionados à engenharia do espetáculo. 

A CTP, criada em 1977, executa e produz todos os elementos cênicos da 

programação artística do TMRJ, oferece o suporte técnico necessário às montagens 

dos espetáculos e detém a guarda do acervo de figurinos e cenários do Teatro: 
Fincada no coração de uma favela, a CTP precisa de um resgate que 
passa tanto pela restauração de um espaço digno e viável, bem 
como no aspecto da mão de obra qualificada. O quadro de 
profissionais reduziu-se com o passar das décadas e o conhecimento 
técnico não foi levado adiante. A Central contava com especialistas 
nas áreas de costura, perucaria, adereços, escultura, pintura 
carpintaria, maquinaria e cenografia. Em resumo: a Central Técnica 
de Produções é a força motriz do teatro. (FÁBRICA, 2001). 
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As obras do Fábrica de Espetáculos tiveram início, mas o projeto nunca foi 

efetivamente implementado, tão pouco a CTP foi transferida do local onde está 

instalada.  

 Em entrevista, Manuel Francisco dos Santos (2020), coordenador de palco do 

TMRJ desde maio 2010, relata que a CTP está instalada em uma região 

considerada perigosa devido à violência que se instalou no local. Este aspecto 

restringe a circulação de veículos e pessoas, o que dificulta a movimentação de 

cenários, equipamentos e técnicos, ocasionando problemas de logística a serem 

resolvidos pelas equipes do TMRJ. Ainda segundo ele, o local onde seria instalado o 

projeto Fábrica de Espetáculos no momento encontra-se sem uso definido:   
Esse projeto da Carla [Camurati], lá do Porto, da Fábrica de 
Espetáculos no Porto do Rio, também ficou nisso, ficou na fachada. 
A fachada foi toda restaurada, a parte de dentro foi, como eu te falei 
os fechamentos, o que era parede não estrutural foi  derrubado, 
fizeram um piso. Ano passado ou ano retrasado esse espaço estava 
servindo para  eventos da Secretaria de Cultura , festas, enfim. Não 
tem nada lá, acho que não tem nem luz, nem energia tá ligada. 
(MANUEL SANTOS, 2020). 
 

Imagem 16 – Fachada da futura Fábrica de Espetáculos do TMRJ 

 
Fonte: Fábrica [entre 2012-2014]. 

 
Imagem 17 – Instalações da futura Fábrica de Espetáculos do TMRJ 

 
Fonte: Teatro (2011a). 
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A consultoria com o Teatro Alla Scala de Milão resultou na vinda de 

professores da Itália que ministraram sete cursos em importantes áreas, 

relacionados à técnica nos meses de agosto e setembro de 2013. Esses cursos 

(vide Quadro 4) fizeram parte da estratégia para montagem da estrutura 

pedagógica da escola de ensino técnico que não foi implementada: 
Em sua 4ª vinda ao Brasil, a equipe da Accademia do Teatro Alla 
Scala, de Milão, que fornece consultoria ao Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro – espaço da Secretaria de Estado de Cultura – para a 
execução do projeto Fábrica de Espetáculos, na Zona Portuária, terá 
uma missão didática. Por meio da parceria entre as instituições 
carioca e milanesa serão ministrados nos meses de agosto e de 
setembro sete cursos gratuitos para requalificar os funcionários do 
TM e capacitar os futuros professores da Escola da Fábrica de 
Espetáculos. (THEATRO, 2013). 
 

Quadro 4 – Cursos ofertados pelos professores do Alla Scala de Milão 
Curso Professor(a) Período Carga Horária Capacidade 

Segurança do 
Trabalho 

Christian Van 
Goethe 14 a 22 de agosto 40h Até 20 alunos 

Pintura Artística 
em Telões 

Roberto 
Lucidi 22 a 30 de agosto 40h Até 20 alunos 

Música para 
Direção de Cena 

Laurent 
Gerber 22 a 30 de agosto 40h Até 20 alunos 

Maya (software) Gianluca 
Dentici 

26 de agosto a 03 
de setembro 40h Até 10 alunos 

Maquiagem de 
Efeitos Especiais 

Roberto 
Paglialung 

03 a 11 de 
setembro 40h Até 10 alunos 

Operador de Luz Andrea 
Burgarett 

03 a 11 de 
setembro 40h Até 20 alunos 

Produção Andrea 
Minetto 

03 a 11 de 
setembro 40h Até 20 alunos 

Fonte: Theatro, 2013. 
 

De janeiro de 2015 a janeiro de 2019, período de descontinuidade 

administrativa, o TMRJ contou com a passagem de sete presidentes. Estas 

mudanças e os cortes de verba são fatores que impactaram na paralisação da 

obras. Sobre esses cortes e o reflexo na redução das produções de balés e óperas 

no TMRJ, Manuel Santos (2020) relata: 
Nos últimos dois, três anos no Theatro Municipal, pouquíssimas 
coisas foram produzidas ali dentro porque o dinheiro tem sido cada 
vez mais escasso, né? Eu me lembro que quando eu entrei para o 
Theatro  dez anos atrás a gente ainda fazia uma temporada razoável 
de quatro balés, quatro óperas por ano, isso ainda existia. De lá prá 
cá a coisa foi diminuindo, foi se empobrecendo, então nos últimos 
dois, três anos o que a gente fez de ópera foi com cenários alugados, 
cenários que vinham de fora. (MANUEL SANTOS, 2020). 
 



100 
 

A redução dos espetáculos produzidos pelo TMRJ, consequentemente, 

diminuiu a produção de figurinos, adereços e cenários pela CTP, antes um dos 

pilares do Projeto Fabrica de Espetáculos; hoje, a CTP encontra-se isolada e com 

baixa produção. Este é um terceiro aspecto possível de ter influenciado a 

paralisação das obras. 

A diminuição de verbas para as produções do TMRJ acarretou o esvaziamento 

da CTP, que funciona diretamente ligada à demanda interna de produção do 

Theatro. Uma vez que a CTP opera apenas com as produções do TMRJ e não se 

relaciona com as produções que ocupam outros espaços culturais do Rio de Janeiro, 

ocorre um isolamento.  

Considero importante que exista um relacionamento entre os espaços de 

produção técnica, ou seja, oficinas de carpintaria, costura e acervo de guarda-roupa 

pertencentes aos teatros públicos com a sociedade de forma a realizar uma 

contrapartida social e de igual maneira expor a importância do trabalho desenvolvido 

pelo espaço público para a cadeia produtiva da cultura, a exemplo do que ocorre 

com o CT-TCA, que atende a demanda de espetáculos produzidos fora do TCA. 

 Oficialmente, o principal fator apontado para a paralisação do projeto da 

Fábrica de Espetáculos é a falta de verbas públicas para os projetos relacionados à 

cultura. Porém reputo que o trinômio corte de verbas, descontinuidade administrativa 

e esvaziamento da programação do TMRJ provocaram a paralisação do Projeto por 

tempo indeterminado. 

 

4.2  PERCURSOS FORMATIVOS 

 

Ao longo da minha vida profissional, pude observar o quanto a troca de 

saberes é importante no processo da aprendizagem. Sou o exemplo do aprendizado 

prático, uma vez que assumi o meu primeiro trabalho técnico administrativo em 

teatro sem a devida preparação teórica ou experiência anterior na área. 

As opções de cursos e oficinas eram remotas. Desta forma, fui construindo o 

meu conhecimento na troca de saberes com os mais experientes e nos desafios do 

dia a dia do teatro.  

Figueiredo (2017), em estudo sobre o tema do ensino nas áreas técnicas do 

espetáculo ao vivo no Brasil aborda a questão: 
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Durante praticamente todo o século XX a formação deste técnico de 
montagens, nas áreas de som, luz e cenotecnia, era feita na relação 
entre mestre e aprendiz, quando os profissionais veteranos 
ensinavam os mais jovens no cotidiano do trabalho ou através de 
cursos livres e oficinas ministradas por profissionais. (FIGUEIREDO, 
2017, p. 67). 
 

Iniciei as minhas atividades em teatro no ano de 1988. Oito anos depois, em 

1996, surgia o primeiro curso de Produção Cultural da Bahia, a graduação em 

Comunicação com Habilitação em Produção em Comunicação e Cultura, criado pela 

UFBA, abrindo caminho para uma mudança de perfil nos profissionais da cultura  

colocando no mercado sujeitos com formação acadêmica na área de produção e 

gestão cultural.  

 A chegada destes produtores com um perfil mais crítico e conhecimentos 

teóricos criou um ambiente favorável para que outros setores da cultura também 

demandassem por uma formação profissional mais completa. 

Estudo produzido pelo Sebrae (2016) destaca a importância do surgimento dos 

cursos de graduação em Produção Cultural no Brasil: 
Concomitantemente, no mesmo período de surgimento e de 
consolidação da Lei Rouanet, surgiram os primeiros cursos de 
graduação de Produção Cultural no país: o primeiro, em 1995, na 
Federal Fluminense (UFF-RJ); e o segundo, em 1996, na 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Esses cursos representaram 
a sistematização dos conhecimentos inerentes ao setor. (SEBRAE, 
2016, p. 13). 
 

 Na atualidade, a aprendizagem baseada exclusivamente na troca de saberes 

mediada pela relação de trabalho não basta. Cada vez mais, o profissional técnico 

em espetáculos é exigido em conhecimentos que demandam estudos 

complementares ao exercício da profissão: informática, normas técnicas, gestão 

cultural, segurança do trabalho, sonorização, iluminação, vídeo e eletrônica são 

alguns dos conteúdos básicos necessários.  

Outros conhecimentos a exemplo de estética e história da arte permitem a 

formação humanística indispensável ao profissional que, além de agir, precisa 

pensar e tomar decisões. Há que se encontrar um caminho onde o saber teórico e a 

experiência prática convirjam e complementem-se. 

Através de entrevistas e informações obtidas nos dois espaços pesquisados, 

foi possível verificar a presença de egressos dos cursos de Bacharelado e 
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Licenciatura em Teatro, Dança e Música e do Bacharelado Interdisciplinar (BI) em 

Artes, ocupando funções técnicas no TGM e no TCA. 

Observa-se que a opção pela área técnica se dá, ocasionalmente, por 

questões econômicas, como uma alternativa do estudante dos cursos de artes em 

obter uma renda durante sua formação. 

Moisés Victório (2019), chefe de palco do TGM, egresso do BI em Artes da 

UFBA, participa de grupos que discutem o técnico em espetáculos e suas condições 

de trabalho. Sobre o fato de estudantes dos cursos de artes optarem pela área 

técnica, ele comenta:  
O número de vagas aumentou nas Universidades, sobretudo nos 
cursos de artes, o BI (BI em Artes), tem não sei quantos mil alunos e 
daí essa galera começa a se enveredar como primeira opção de 
fazer dinheiro para a área técnica [... ] Entrou muita gente em vários 
cursos ligados às artes, a primeira opção de gerar renda é o trabalho 
técnico, a gente sabe disso. (MOISÉS VICTÓRIO, 2019). 
 

Neste sentido, é possível verificar que alguns estudantes migram 

definitivamente para este setor e, em outros casos, conseguem conciliar com as 

atividades artísticas. Em Salvador, há exemplos de egressos da Escola de Teatro, 

para citar apenas um curso, que atuam na área técnica ou na técnica e na artística, 

como Fernanda Mascarenhas, Larissa Lacerda, Telma Gualberto, Mariana Passos e 

Mariana Fonseca – todas na área de iluminação cênica.  

Esses cursos, embora funcionem como porta de entrada para preenchimento 

de vagas em funções técnicas nos espaços teatrais públicos pesquisados, não 

possuem em seus currículos ênfase quanto às disciplinas relacionadas a esses 

fazeres. Sobre a ausência desses conteúdos, o Plano Pedagógico do Curso 

Superior Tecnológico em Artes do Espetáculo da UFRB destaca: 
De maneira geral, os cursos superiores de Artes Cênicas, Dança, 
Música – algumas das artes que se valem da atuação ao vivo em sua 
base –, em funcionamento no Brasil, abordam os conteúdos 
relacionados a cenografia, figurino e iluminação de maneira 
complementar ou periférica, pois concentram seus trabalhos nas 
áreas de atuação, coreografia, direção, composição, regência, 
dramaturgia, para citar algumas das áreas privilegiadas pelos 
currículos dessas formações.  (PROJETO, 2016, p. 10). 
 

Deste modo, embora os cursos da grande área em Artes – Teatro, Dança e 

Música – por aproximação quanto ao ambiente de trabalho, ou seja, o palco, 

mantenham relação com a técnica teatral, ainda assim carecem de conteúdos 
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específicos e atividades formativas de ordem prática que os seus currículos não 

comportam. 

A seguir, apresento algumas destas experiências formativas: Bacharelados 

Interdisciplinares (BI) na UFBA e na UFRB; Curso Superior Tecnológico em Artes do 

Espetáculo (TAE/UFRB); a Extensão Universitária (UFBA); o Ensino 

Profissionalizante – propostas em Salvador/BA e São Paulo/SP. 

 

4.2.1 Os Bacharelados Interdisciplinares na UFBA e na UFRB 
 

De estrutura curricular flexível e pautado na interdisciplinaridade, os 

Bacharelados Interdisciplinares  (BIs) surgem no Brasil em 2005. Inicialmente na 

Universidade Federal do ABC e em seguida na UFBA em 2009, com a criação dos 

BIs em Artes, Ciência e Tecnologia, Humanidades e Saúde, abrigados  no Instituto 

de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC): 
O Bacharelado Interdisciplinar (BI) é uma modalidade de graduação 
plena oferecida por inúmeras universidades no Brasil e no mundo, 
compreendendo uma ampla articulação de conhecimentos e saberes. 
Na UFBA, o projeto teve início em 2009, por meio dos bacharelados 
interdisciplinares em Artes, Ciência e Tecnologia, Humanidades e 
Saúde, hospedados no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 
Prof. Milton Santos (IHAC). (GRADUAÇÃO, 2009). 
 

Os BIs apresentam tempo de duração mais curto em relação aos demais 

cursos de graduação, em média dois anos e meio a três anos a exemplo do BI em 

Artes da UFBA e o Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e 

Tecnologias Aplicadas da UFRB (Bicult/UFRB).  

Baseado em um sistema de ciclos, o primeiro ciclo se constitui numa formação 

em nível de graduação de natureza geral  dotando o estudante de diploma de ensino 

superior que permite a inserção no mercado de trabalho, estando apto para exercer 

funções que não requeiram formação específica e habilitando a participar de 

concursos públicos e processos seletivos que demandem  formação universitária. 

O segundo ciclo representa a possibilidade do aprofundamento dos estudos e a 

formação profissional em áreas específicas.  

Sobre esse sistema de ciclos, o Ministério da Educação elaborou documento 

explicativo que define os seguintes parâmetros: 
Nesta conceptualização, o primeiro ciclo ou Bacharelado 
Interdisciplinar é o espaço de formação universitária onde um 
conjunto importante de competências, habilidades e atitudes, 
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transversais às competências técnicas, aliada a uma formação geral 
com fortes bases conceituais, éticas e culturais assumiriam a 
centralidade nas preocupações acadêmicas dos programas. Por seu 
turno, o segundo ciclo de estudos, de caráter opcional, estará 
dedicado à formação profissional em áreas específicas do 
conhecimento. O terceiro ciclo compreende a pós-graduação stricto 
senso, que poderá contar com alunos egressos do Bacharelado 
Interdisciplinar.  (REFERÊNCIAIS, 2010, p. 3). 
 

O BI em Artes da UFBA possui estrutura curricular voltada para o campo das 

artes e, embora não tenha ênfase na abordagem das técnicas tradicionais 

relacionadas ao teatro (cenotecnia, iluminação, cenografia, figurino), apresenta nas 

áreas de concentração do segundo ciclo, nos cursos de Artes e Tecnologias 

Contemporâneas e Cinema e Audiovisual, campo de estudo promissor para o perfil 

do técnico em espetáculos frente às demandas que se apresentam, visto que os 

conhecimentos relacionados ao universo das mídias digitais e o audiovisual, objeto 

desses cursos, tendem a ocupar um espaço cada vez maior no cruzamentos com as 

artes, constituindo importante campo de conhecimento para a área técnica. 

O perfil do técnico em espetáculos mudou exigindo saberes sobre novas 

tecnologias e uma ampla formação geral e artística. Nesse contexto, o Bicult/UFRB 

foi criado em 2014, um ano após a instalação do Cecult na cidade de Santo Amaro, 

localizada a 80km de Salvador: 
O Cecult, inaugurado em setembro de 2013, surge um ano antes da 
implantação da primeira turma do seu primeiro curso de graduação, o 
Bicult, constituindo uma experiência pioneira, inspirada nos estudos 
interdisciplinares nos campos da cultura, das tecnologias, das 
linguagens artísticas, da engenharia do espetáculo e da economia 
criativa. (PROJETO, 2016, p. 3). 
 

O Bicult apresenta uma organização curricular que contempla componentes 

diretamente ligados aos fazeres  técnicos, a exemplo das disciplinas Luz e 

Iluminação, Espaços e Acústica, Sonorização, Cenografia, Tecnologias 

Audiovisuais, Fundamentos de Eletricidade e Eletrônica, Figurino e Gestão Técnica 

do Espetáculo. 

Estes conteúdos representam importante suporte teórico ao estudante para 

que sua escolha recaia em atividades ligadas ao campo da técnica ou da gestão 

técnica do espetáculo: 
O Curso Bicult tem como propósito a formação de cidadãos críticos, 
profissionais reflexivos e capazes de atuar nas áreas da cultura, das 
artes, da educação, das tecnologias do espetáculo e da economia 
criativa. [...] O estudante egresso terá uma formação interdisciplinar e 
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estará apto também para atuar no âmbito da política, da produção e 
da gestão, mediante compreensão das áreas e campos da cultura, 
das linguagens artísticas e das tecnologias. (PROJETO, 2014, p. 8). 
 

O egresso do Bicult corresponde ao indivíduo com formação interdisciplinar em 

um propósito bem próximo ao que considero o perfil necessário ao técnico em 

espetáculos no mundo contemporâneo. Um sujeito crítico com visão ampla do fazer 

artístico, conhecedor dos fundamentos do campo da engenharia do espetáculo e 

atento às inovações na área das tecnologias da cena.  

Pela curta duração e conteúdo interdisciplinar, os BIs representam opção de 

formação superior para os técnicos em espetáculos – principalmente, aqueles que já 

estão inseridos no mercado de trabalho e necessitam dividir o tempo entre os 

estudos e o trabalho – notadamente, o Bicult/UFRB, o qual dispõe de matriz 

curricular com disciplinas diretamente ligadas aos saberes da área técnica. 

 

4.2.2 Curso Superior Tecnológico em Artes do Espetáculo (TAE) na UFRB 
 

Como desdobramento do Bicult/UFRB, surgem os cursos de segundo ciclo 

ofertados pelo Cecult/UFRB dentre eles o Curso Superior Tecnológico em Artes do 

Espetáculo (TAE/UFRB). 

Aprovado em 2017, o TAE/UFRB tem duração mínima de três anos e máxima 

de seis anos.  Sua primeira turma ingressou em 2019.1 e, devido a pandemia da 

Covid-19, encontra-se com o semestre 2020.1 suspenso: 
Trata-se de uma iniciativa pioneira, pois, ao propor em seu projeto 
pedagógico uma formação interdisciplinar de profissionais nas áreas 
de cenografia, figurino e iluminação cênica, o curso está oferecendo 
como diferencial a primeira possibilidade de formação superior 
integrada para profissionais dessas atividades no país. Os poucos 
cursos superiores destinados a esses campos no Brasil não incluem 
a formação em iluminação cênica como atividade profissional central, 
a exemplo dos cursos superiores em Cenografia e Indumentária da 
UNIRIO, da UFRJ, curso de Direção de Arte da UFG e o curso de 
Direção Teatral da UFRJ. (PROJETO, 2016, p. 11). 
 

Ao criar um curso tecnológico em artes do espetáculo, o Cecult/UFRB abre um 

importante espaço para qualificação nas áreas de iluminação, cenografia e figurino 

não só para os egressos do Bicult como também para aqueles que desejarem um 

curso de progressão linear na área de artes e tecnologias do espetáculo. 

O TAE/UFRB propõe uma formação que permite ao estudante  exercer funções 

administrativas,  técnicas e artísticas. Baseado na interdisciplinaridade, sua matriz 



106 
 

curricular apresenta disciplinas em diferentes áreas do conhecimento técnico e 

artístico a exemplo de: Sonorização; Desenho técnico; Tecnologias audiovisuais; 

Tecnologias da cena; Luz e iluminação; Figurino; História e teoria das artes ao vivo; 

Design do espetáculo; Cenografia etc. 
 
Imagem 18 – Organização Curricular do TAE/UFRB 

 
Fonte: Projeto (2016, p. 26). 

 
Da mesma forma que o egresso do Bicult/UFRB e ainda com mais propriedade, 

posto que será um Tecnólogo em Artes do Espetáculo com habilitação em cenário, 

figurino ou iluminação, considero que o egresso do TAE/UFRB tem o perfil 

apropriado para ocupar postos na área técnica em espetáculos, restando para tanto 

e ainda ao longo do percurso formativo, apropriar-se da prática através de atividades 

complementares e de extensão. 

Os impactos da criação do TAE/UFRB ainda não podem ser medidos uma vez 

que a sua primeira turma ingressou em 2019.1 – não havendo, portanto, egressos 

dessa primeira entrada. Acredito que será de grande relevância para a formação de 

futuros profissionais da área técnica. 

 

 
 



107 
 

4.2.3 A Extensão Universitária 
 

A Constituição Federal Brasileira em seu Art. 207 estabelece a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas instituições de ensino 

superior (BRASIL, 1988). Isso significa que esses três eixos devem ser trabalhados 

de forma equivalente no âmbito da Universidade. 
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
(BRASIL, 1988). 
 

Projetos e atividades de extensão universitária podem desempenhar importante 

função no intuito de propiciar conhecimentos específicos nas áreas de iluminação, 

sonorização, cenotecnia, contrarregragem, figurino e vídeo atrelados a atividades 

práticas, acrescentando conteúdos e experiências necessárias aos estudantes dos 

cursos em Artes, BIs e cursos tecnológicos que desejem exercer atividades técnicas 

ou simplesmente ampliar os seus conhecimentos sobre a área.  

O público externo à comunidade acadêmica, composto por profissionais da 

área técnica também poderá se beneficiar dessas ações, fazendo cumprir um dos 

objetivos da Extensão Universitária que é promover a integração entre a 

Universidade e a sociedade.  

O propósito encontra terreno fértil na Escola de Teatro da UFBA onde a Prof.ª 

Deolinda Vilhena, docente da disciplina Produção Teatral (TEA259), desenvolve 

pesquisa no sentido de, através da Extensão Universitária, promover a capacitação 

de técnicos em espetáculos teatrais. Segundo a pesquisadora: 
O projeto de pesquisa é simples: conceber, sistematizar e 
implementar um Programa Permanente de Capacitação de Técnicos 
em Espetáculos Teatrais, na Escola de Teatro da Universidade 
Federal da Bahia, utilizando como instrumento e ferramenta de base 
os princípios da Extensão Universitária. Tem como objeto geral a 
elaboração do conteúdo programático, baseado na articulação entre 
componentes teórico-práticos, dos cursos livres de cenotécnico, 
contrarregra, diretor de cena, maquinista, operador de luz, operador 
de som e secretário teatral. (VILHENA, 2018, p. 8). 

Acredito ainda que projetos de Extensão Universitária quando apoiados em 

acordos ou convênios de cooperação técnica firmados entre as Universidades e 

órgãos públicos tendem a potencializar as suas ações e resultados ao extrapolar os 

muros da Universidade. 
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Instituições a exemplo da Secult e da FGM podem contribuir, acolhendo o 

projeto em espaços públicos tais como o TCA, o CT-TCA , o futuro CREET, o TGM, 

o Teatro Dona Canô (Santo Amaro/Bahia) ou ainda tantos outros espaços ligados 

aos poderes públicos Estadual e Municipal. Essas parcerias resultarão vantajosas 

para todas as partes uma vez que  a presença de docentes nos ambientes de 

criação e execução do espetáculo representa uma oportunidade de troca de 

conhecimentos também para as equipes destes espaços. 

Como docente da UFRB, atuando no Bicult e no Curso Tecnológico em Artes 

do Espetáculo, acredito no potencial extensionista na formação do discente e vejo 

com especial atenção a possibilidade que ações como essas sejam implementadas 

no âmbito da Universidade.  

 

4.2.4 Outras formações teórico-práticas: as experiências FIAC Bahia e 
FilteBahia 

 

Diferentes iniciativas no sentido de promover a formação e capacitação 

profissional podem contribuir com bons resultados levando-se em conta o perfil do 

sujeito e o objetivo a ser alcançado. Importante, porém, atentar para um aprendizado 

teórico-prático em relação direta com o acontecimento artístico.  

Em um país onde existem desigualdades sociais como o Brasil não é possível 

perder de vista todos aqueles que não têm a oportunidade de acesso à Universidade 

e que através dos cursos livres, projetos culturais, festivais, atividades de extensão e 

ações formativas ligadas a instituições públicas encontram um meio de formação ou 

capacitação necessários ao exercício da profissão.   

 Eventos formativos de média e curta duração com carga horária flexível 

podem propiciar o aprendizado inicial, o aperfeiçoamento ou a atualização dos 

conhecimentos, além de prover os requisitos necessários para a obtenção do 

registro profissional junto à Delegacia Regional do Trabalho (DRT) que permite o 

pleno exercício da profissão, conforme prevê a Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a). 
Iniciativas como festivais e projetos, a exemplo do Festival Internacional de 

Artes Cênicas da Bahia (FIAC Bahia) e o Festival Latino Americano de Teatro da 

Bahia (FilteBahia) apresentam atividades de capacitação em suas programações 

oferecendo uma importante opção formativa. Devido à flexibilidade que dispõem em 

atualizar conteúdos, disponibilizar equipamentos de última geração e agregar 
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experiências práticas a cada edição do projeto, essas iniciativas conseguem 

oferecer uma atualização de informações que os mecanismos tradicionais de ensino 

não possuem.  

A possibilidade de reunir profissionais especializados e atuantes em áreas 

específicas do conhecimento técnico, aliado à experiência prática do acontecimento 

artístico constitui importante fonte de transmissão de conhecimento quando 

devidamente mediada em um propósito formativo. Esse espaço de formação pode e 

deve ser preenchido por eventos artísticos porque, invariavelmente, contam com 

recursos públicos através de patrocínios e lei de incentivo fiscal, demandando uma 

contrapartida social consistente e efetiva. 

O FilteBahia mantém um programa de estágio onde é possível aos 

participantes acompanhar todo o processo de montagem e apresentação dos 

espetáculos que compõem a programação artística do Festival. Segundo Rafael 

Magalhães (2020), curador artístico e diretor de produção do Festival: 
O FilteBahia sempre teve  a preocupação na formação e pesquisa, 
durante esses 13 anos de existência o Festival tem investido na 
formação de profissionais da área artística através de estágios onde 
cerca de 20 interessados acompanham o Festival em suas diversas 
áreas, inclusive na área técnica onde esses estudantes podem 
experiênciar/praticar todo processo de montagem e apresentações 
dos espetáculos internacionais, nacionais e locais nas áreas de 
iluminação, sonoplastia e multimídia que envolve as produções das 
artes cênicas. (RAFAEL MAGALHÃES, 2020). 
 

O FIAC Bahia completa 13 edições em 2020 e a exemplo do Treinamento de 

Iluminotecnia e Operação de  Luz para Mulheres, ministrado por Irma Vidal em 2017, 

desenvolve outras atividades formativas. Em 2019, estabeleceu uma importante 

parceria com o Centro Estadual de Educação Profissional, Formação e Eventos 

Isaías Alves (Ceep Isaías Alves) através do Programa de Estágio Ceep Isaías Alves: 
Um festival é um acontecimento que envolve muitos trabalhadores, 
movimenta diversos setores e oferece oportunidades de formação e 
qualificação profissional. Reconhecendo a importância dos eventos 
artístico-culturais para o mundo do trabalho, o FIAC Bahia lança seu 
Programa de Estágio, uma parceria entre a 7Oito Projetos e 
Produções, realizadora do Festival, e o Ceep Isaías Alves, através da 
Secretaria Estadual de Educação, do Governo da Bahia. A proposta 
é aproximar estudantes do Ceep Isaías Alves, em fase de conclusão 
de curso nas áreas de teatro, artes visuais, cenografia, áudio e vídeo, 
do processo de produção do Festival realizado na Bahia há 12 anos, 
de modo que possam acompanhar e experienciar procedimentos 
relacionados à produção, logística, comunicação, mediação e 
técnica. Com carga horária de 140 horas, as atividades são 
distribuídas entre setembro e novembro de 2019 e contam com o 



110 
 

acompanhamento da Coordenação de Estágio do Ceep Isaías Alves, 
realizada pelas professoras Cristiane Peterson e Irma Vidal. 
(PROGRAMA, 2019). 
 

Utilizo como referência os festivais FIAC Bahia e FilteBahia por serem eventos 

que se mantêm em atividade por mais de uma década, cumprindo uma programação 

constante.   

Outras iniciativas importantes, a exemplo do Mercado Cultural Latino 

Americano (1999/2012), produzido pela casa Via Magia e o Ateliê de Coreógrafos 

Brasileiros (2002/2006), produzido pela EP Produções, já encerraram as suas 

atividades e embora não realizassem atividades de capacitação diretamente ligadas 

à área técnica, apresentaram significativas contribuições através da vasta 

programação que movimentava a cena artística e os fazeres de diversos 

profissionais, como cenotécnicos, aderecistas e costureiras.  

 Através dos programas de estágio, o FIAC Bahia e o FilteBahia abrem espaço 

para um público participante ligado a estudantes de nível médio e cursos 

profissionalizantes que dificilmente teriam acesso a este volume de informação de 

outra forma que não através do processo mediado pelos Festivais. 

Outro aspecto importante é a possibilidade efetiva de, através da 

experimentação, confirmar o interesse desses jovens estudantes pela área técnica. 

Acredito fortemente que o encantamento pela profissão se dá no fazer acontecer, na 

lida com os desafios das montagens e no prazer da realização. 

Desta forma, fica clara a necessidade de incentivar e ampliar a prática da 

inclusão de ações de caráter formativo na programação dos Festivais e Projetos 

produzidos localmente, uma vez que representam uma contrapartida importante 

para sociedade e para o público a que se destina. 

 

4.2.5 O ensino profissionalizante 
 

4.2.5.1 O Centro Estadual de Educação Profissional, Formação e Eventos Isaías 

Alves (Ceep Isaías Alves) em Salvador/BA 

 

Os cursos profissionalizantes representam uma importante possibilidade de 

formação para aqueles sujeitos que concluíram o ensino médio e manifestam 

interesse nas atividades técnicas em espetáculos, por vezes jovens que participam 



111 
 

de grupos de teatro ou música em suas comunidades de origem ou ainda aqueles 

que já desenvolvem profissionalmente trabalhos na área técnica e desejam 

aprimorar seus conhecimentos, mas  para quem a possibilidade da Universidade 

ainda não é uma realidade, quer seja por motivos financeiros, quer seja porque não 

se sentem preparados quanto a  conteúdos. 

Em Salvador, o Centro Estadual de Educação Profissional, Formação e 

Eventos Isaías Alves (Ceep Isaías Alves), antigo Instituto Central de Educação 

Isaías Alves (Iceia), pertencente à rede estadual de ensino, oferece desde o ano de 

2018 dentre outros cursos profissionalizantes, os Cursos Técnico em Cenografia e 

Técnico em Produção em  Áudio e Vídeo. O curso Técnico em Figurino Cênico, 

embora conste da  programação da instituição, ainda não foi implementado. 

Os cursos são gratuitos têm duração de 12 meses e o sistema de ingresso é 

através de sorteio eletrônico realizado por meio de inscrição no Portal da Educação 

da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (ACESSO, 2009). A matriz curricular 

do curso Técnico em Cenografia dispõe de disciplinas como Empreendedorismo e 

Intervenção Social, Desenho, Elementos da Plástica, Indumentária, Iluminação, 

Maquiagem, Prática de Montagem, Teoria da Cena, Projeto Cênico, Politica e 

Gestão Cultural. O projeto pedagógico prevê ainda 140 horas de estágio obrigatório. 

Rosângela de Oliveira, funcionária do Balé Teatro Castro Alves admitida 

através de contrato Reda por dois períodos distintos, concluiu o curso Técnico em 

Cenografia no Ceep Isaías Alves. Em entrevista concedida durante evento artístico 

produzido no período do curso, ela revela: 
Já trabalhei com o balé do Teatro Castro Alves na administração de 
cena e, agora, estou tendo a oportunidade de ampliar os meus 
conhecimentos neste curso, que é muito bom e gratuito. Fiquei muito 
feliz ao ver o resultado do nosso cenário finalizado e que foi 
construído com base nos contos do autor de teatro Marcus Dibello. 
(BAHIA, 2018). 

Rosangela embora já esteja inserida no mercado de trabalho retorna à escola 

em busca de novos conhecimentos e qualificação profissional. 

O Curso Técnico em Produção em Áudio e Vídeo apresenta matriz curricular 

que envolve disciplinas, como Empreendedorismo e Intervenção Social, Formação 

de Repertório em Audiovisual, Oficina de Comunicação Escrita, Fotografia e 

Iluminação, Linguagem Audiovisual, Legislação e Ética, Oficina de Roteiro, 

Introdução à Sonoplastia, Produção e Direção Audiovisual, Gravação, Mixagem e 

Edição de Som, Edição de Vídeo, Novas Tecnologias e Multimídia, Gestão de 
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Empresas de Comunicação. Os conteúdos propostos representam a possibilidade 

de conhecimentos e certificação que permite ingressar no mercado de trabalho do 

audiovisual. 

Os conteúdos teóricos e o requisito do estágio configuram a relação teórico-

prática essencial ao aprendizado, a carga horária oferecida permite ao egresso a 

obtenção do registro profissional junto à DRT. Dessa forma, sem prejuízo de uma 

futura formação em curso superior que lhe permita uma ampliação dos 

conhecimentos o curso profissionalizante pode representar uma possibilidade de 

acesso ao mercado profissional, validando o primeiro passo em busca de uma 

formação profissional . 

Enquanto Gerente Técnica do TCA, tenho acompanhado os esforços de 

docentes do Ceep Isaías Alves em proporcionar vivências práticas aos discentes 

junto ao teatro e a outros espaços culturais. A parceria com o FIAC Bahia abrigando 

estudantes como estagiários durante a realização do Festival também representa 

uma importante iniciativa. 

 
4.2.5.2 A SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco 

 
Criada em 2010, a SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do 

Palco é um equipamento cultural público pertencente à Secretaria da Cultura e 

Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Associação dos 

Artistas e Amigos da Praça (ADAAP) e vinculado à Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo. 

Desde então, oferece o curso gratuito de Técnico em Teatro, dividido em linhas 

de estudo com duração de quatro semestres: Atuação; Cenografia  e Figurino; 

Direção; Dramaturgia; Humor; Iluminação; Sonoplastia e Técnicas de Palco. 

Esta experiência fora do contexto da Bahia, representa um estímulo às ações 

de qualificação profissional posto que há dez anos forma profissionais para o 

mercado das artes do espetáculo, sendo uma referência na área. 

Na linha de estudo denominada Técnicas de Palco o curso aponta para uma 

formação mais geral que inclui conhecimentos na área de cenotecnia, direção de 

cena, contrarregragem e maquinaria cênica, dotando o estudante de conhecimento  

sobre as funções mais internas da caixa cênica do palco, abordando conteúdos que 

usualmente não constam nos processos formativos dos cursos de cenografia. 
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Os cursos ofertados têm perfil profissional em nível técnico cujo requisito é o 

ensino médio. O processo seletivo é realizado através de etapas que incluem 

entrevista, redação e propostas práticas de criação com avaliação de habilidades 

tais como, capacidade para resolução de problemas, capacidade para trabalhar em 

grupo, capacidades expressivas e habilidades artísticas. No momento do processo 

seletivo, o estudante escolhe a linha de estudo que pretende seguir. 

O quadro de dirigentes e professores da SP Escola de Teatro – Centro de 

Formação das Artes do Palco possui profissionais das artes experientes em 

atividades pedagógicas, o que confere ao curso reconhecimento quanto à qualidade 

da proposta formativa. Fazem parte da equipe nomes como Ivam Cabral (ator e 

dramaturgo), diretor executivo da Escola; Rodolfo Vázquez (encenador), 

coordenador da área de direção; José Carlos Serroni (cenógrafo e figurinista), 

coordenador das áreas de cenografia, figurino e técnicas de palco; Guilherme 

Bonfanti (iluminador), coordenador da área de iluminação. 

Importante observar entre as duas experiências com formação 

profissionalizante, Salvador e São Paulo, que a administração da SP Escola de 

Teatro está a cargo de uma associação, a ADAAP, por meio de um contrato firmado 

com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, diferente 

do Ceep Isaías Alves, o qual está ligado diretamente à Secretaria de Educação do 

Governo da Bahia.  

Esse modelo administrativo adotado pela SP Escola de São Paulo confere 

maior agilidade na gestão, uma vez que existe uma descentralização administrativa 

em relação ao estado. A  ADAAP possui a figura jurídica de uma Organização Social 

de Cultura (OSC)21 e está autorizada a captar recursos e buscar parcerias, estando 

sujeita aos mecanismos de controle e fiscalização previstos em lei e constantes no 

contrato. 

Outro fator importante relacionado à proposta formativa da SP Escola de 

Teatro é a oferta de cursos de extensão por parte da instituição: 
A SP Escola de Teatro oferece, além de formação técnica, cursos de 
extensão cultural gratuitos. A Extensão mobiliza a população e os 
artistas interessados em aperfeiçoar ou ampliar seus conhecimentos 
teatrais, ao fazer a ponte entre estes e criadores e pensadores de 

                                                             
21 As organizações sociais de cultura são instituições não-governamentais, associações ou fundações 
de direito privado e sem fins lucrativos que atuam na área cultural, qualificadas a partir de critérios 
definidos em lei para atuar em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, 
na gestão de seus programas culturais, equipamentos e grupos artísticos (SÃO PAULO, 1998). 
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outras esferas. [...] Por ano, é oferecida uma média de 30 cursos, 
todos com 64 horas de duração. O objetivo é suprir as demandas em 
formação e qualificação profissional para além do curso técnico, com 
conteúdos complementares e ministrantes de notório conhecimento. 
[...] Além dos cursos presenciais, mesas de discussão com 
profissionais e debates, são firmadas, ainda, parcerias com 
diferentes equipamentos culturais para levar cursos a diferentes 
cidades do Estado de São Paulo. (EXTENSÃO, 2010). 
 

A proposta pedagógica inclui atividades práticas, porém, o estágio não é 

obrigatório para todos os cursos. Um programa específico, intitulado Programa 

Kairós, encarrega-se de encaminhar aqueles estudantes que necessitem realizar 

estágio, incluindo a possibilidade do pagamento de uma bolsa de auxílio financeiro 

(Bolsa Oportunidade). 

Durante o período de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19,  

com início em março de 2020 perdurando até a presente data, a SP Escola de 

Teatro manteve atividades de forma remota em complemento ao semestre 2020.2 

para aqueles estudantes que manifestaram a possibilidade de continuar os estudos 

de modo virtual. Para os estudantes que não puderam prosseguir de forma remota, 

foram garantidas vagas no semestre 2021.1. 

 

4.3 SOBRE FORMAS DE CONTRATAÇÃO: REDA E TERCEIRIZAÇÃO 

 

Uma proposta efetiva no sentido da melhoria nas condições de trabalho dos 

técnicos em espetáculos lotados nos espaços públicos passa por ações em 

articulação com diversos setores da administração pública a exemplo de secretarias 

estaduais, municipais, órgãos de controle jurídico ou ainda a interferência dos 

poderes Legislativos Municipal e Estadual. Para algumas das questões é necessário 

uma política pública de melhoria das condições de trabalho num sentido amplo da 

administração pública. 

Desta forma, busco elencar algumas ações que representam impacto na 

relação desses sujeitos com seus espaços de trabalho evidenciando essas 

questões. 

No campo das modalidades de contratações, observa-se que os contratos de 

terceirização da forma como se apresentam  não contemplam as denominações 

técnicas dos ocupantes das funções adotando de modo geral a nomenclatura de 

funções administrativas. A relação com o serviço público se faz de forma indireta, 
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pois entre a instituição e o prestador de serviço existe a figura de uma empresa 

fornecedora deste serviço.  

 Da mesma forma, o Governo do Estado da Bahia através da Lei nº 8.889/2003 

(BAHIA, 2003) passou a adotar o nome genérico de Técnico de Palco para todos os 

servidores efetivos (funcionários públicos) ocupantes de funções na área técnica no 

âmbito do serviço público Estadual, eliminando as denominações de camareira, 

contrarregra, técnico de som, técnico de luz e diretor de cena, muito embora essas 

profissões tenham uma legislação própria que as define, ou seja, a Lei nº 6.533/78 

(BRASIL, 1978a) e seu Decreto Regulamentador nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b). 

 Quanto ao Reda, embora seja uma forma de contratação legal apoiada no Art. 

37, IX da Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), não reputo como a melhor 

forma de contratação por trazer desvantagens ao contratado e ao serviço público. 

Considero esse tipo de contratação desfavorável ao contratado, que pelas regras do 

edital não usufrui de benefícios trabalhistas a exemplo do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e ao teatro, que se coloca em constante rotatividade 

quanto a equipe.  

Na modalidade de contratação pelo Reda, o processo de admissão é feito 

através de edital de seleção que pode adotar o sistema de prova ou de análise 

curricular. Em ambas, o tempo de contrato é de dois anos, prorrogável por mais dois 

anos. 

A contratação de técnicos através da terceirização, apresenta para o 

contratado direito aos benefícios da legislação trabalhista uma vez que a 

contratação obedece as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para o 

teatro existe a vantagem da flexibilidade na contratação que, normalmente, para as 

vagas de função técnica envolvem, além da análise curricular, uma entrevista. Outro 

aspecto é a maior facilidade para substituição ou preenchimento de postos vagos. 

Considero essa opção de contratação, dentre as duas opções apresentadas, a mais 

flexível do ponto de vista da ocupação das vagas.  

Para qualquer das opções de contratação, Reda ou terceirização, o salário 

inicial de um técnico em espetáculos no TCA e no TGM está em torno de 

R$1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) líquido, mensal. Nenhum dos 

espaços pesquisados possui plano de cargos e salários que contemple essas 

equipes, tendo em vista o caráter temporário dos contratos que não permitem este 

tipo de vantagem. 
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Mariana Passos (2020), graduada em Interpretação Teatral pela Escola de 

Teatro da UFBA, ocupante  da função de eletricista de espetáculo atuando no 

Projeto Boca de Brasa e no TGM, apresenta uma opinião sobre a questão salarial, 

que ilustra o ponto de vista do profissional com formação em curso superior 

proveniente da área artística atuante na função técnica: 
Eu migrei (para área técnica), eu vim de outro lugar, a minha 
resistência sempre foi de um lugar que é limitado. É  limitado 
financeiramente, é limitado enquanto carreira. [...] As nossas 
perspectivas dentro da área técnica são limitadas. A gente não tem 
plano de carreira. (MARIANA PASSOS, 2020). 
 

Percebe-se uma inquietação deste profissional que migrou da área artística 

para a técnica no sentido de não vislumbrar possibilidade de ascensão profissional 

dentro do quadro da instituição. Essa insatisfação é um dos fatores responsáveis 

pela rotatividade no quadro de funcionários das instituições públicas. 

Nesse sentido, considero que os dois modelos de contratação apresentados 

não atendem às expectativas e desafios das funções desempenhadas por esses 

profissionais e que o assunto merece um amplo debate com setores da 

administração pública e representantes dos técnicos em busca de uma solução 

quanto a forma de contratação e melhoria salarial. 

Na esfera do serviço público estadual, um grupo de trabalho coordenado pela 

Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) reuniu representantes da Casa Civil, 

Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), Secult, Funceb e TCA com 

intuito de analisar possíveis novos modelos de gestão para o TCA. Dentre outros 

modelos, foram analisadas as Parcerias Pública-privadas (PPP)22 ou ainda a 

Organização Social (OS) que permitem maior agilidade administrativa e podem 

impactar positivamente na forma de contratação e remuneração dos técnicos em 

espetáculos. Essas análises encontram-se na esfera de estudos preliminares não 

havendo decisão final quanto ao assunto. 

 

 

 

 

                                                             
22 As Parcerias Público-Privadas (PPPs) são o contrato administrativo de concessão, na modalidade 
patrocinada ou administrativa, entre o governo e uma empresa da iniciativa privada. Nas PPPs, o 
parceiro privado é remunerado exclusivamente pelo governo ou numa combinação de tarifas 
cobradas dos usuários dos serviços, mais recursos públicos. (MARQUES NETO, 2017). 
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4.4 O TEATRO E SEUS DESAFIOS 

 

Enquanto escrevo, o mundo atravessa o grande desafio de superar a pandemia 

do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Populações de todas as partes do mundo 

encontram-se compulsoriamente em isolamento social como forma de impedir a 

propagação da Covid-19, doença provocada pelo vírus.  

Neste contexto, a arte e a tecnologia se apresentam como importantes aliados 

que para além do simples entretenimento, colaboram para manutenção da saúde 

mental da maioria das pessoas que foram retiradas do convívio social em função da 

pandemia.  

Dança, música, filmes, todas as formas de arte e o surgimento do fenômeno 

das lives, forma de apresentação ao vivo de conteúdos variados através de rede 

social (Instagram, Facebook), plataforma de vídeos a exemplo do Youtube ou 

aplicativos de videoconferência (Zoom, Hangouts, Google Meet) passaram a ser 

consumidos avidamente através da internet. 

O historiador e professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Leandro Karnal (2020) afirma que 

“o primeiro fator de uma epidemia, guerra ou revolução é acelerar processos que já 

estavam em curso.” 

Segundo este pensamento, mudanças em andamento tendem a se intensificar 

nestes períodos. Em tempos de Covid-19, pode-se observar alguns exemplos dessa 

afirmação, a telemedicina tornou-se uma necessidade, o ensino a distância uma 

realidade e as atividades artísticas passaram a ser mediadas pela internet numa 

relação intensa com o audiovisual que anteriormente já se anunciava. 

O teatro, sendo essencialmente a arte da presença, como se comportará nesse 

contexto? Qual teatro surgirá num mundo pós-pandemia? O teatro híbrido entre o 

ato presente e a intermediação através da tela do computador ou da TV será 

incorporado definitivamente como uma forma de fazer teatro? Haverá um aumento 

da automatização dos espaços teatrais e dos espetáculos com o intuito de atingir a 

autossuficiência operacional e consequente diminuição do elemento humano? Qual 

será o perfil do profissional técnico neste novo contexto? 

Tais questionamentos ainda não dispõem de respostas e aguçam a minha 

percepção quanto à necessidade de uma formação que dialogue com as diferentes 
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áreas do conhecimento e como a atividade técnica pode se inserir dentro deste novo 

cenário.   

Em diferentes partes do mundo, é possível perceber a movimentação dos 

artistas e grupos no sentido de continuar produzindo teatro no isolamento social. 

Reportagem de Raquel Vidales (2020) no jornal espanhol El País destaca a 

discussão sobre os formatos que mesclam artes cênicas e audiovisual surgidos 

durante a quarentena:  
La pandemia del coronavirus ha abierto una nueva era en las artes 
escénicas. Los meses de confinamiento han propiciado una relación 
inesperada de este viejo arte milenario con las tecnologías 
audiovisuales y digitales que ha alumbrado formatos híbridos, que 
beben tanto del lenguaje teatral como del cinematográfico y el 
televisivo, a los que todavía nadie se atreve a etiquetar, pero con 
muchas posibilidades de futuro. No solo se han publicado centenares 
de filmaciones de espectáculos representados en el pasado, sino que 
muchos artistas se han lanzado a crear nuevas obras concebidas 
específicamente para su exhibición por Internet. (VIDALES, 2020). 
 

Na Bahia e em outros estados do país, espetáculos teatrais também são 

produzidos ou adaptados com vista à realidade de um público não presencial. A 

Companhia de Teatro Os Satyros (São Paulo), criada em 1989, estreou, em junho 

de 2020, o espetáculo digital A Arte de Encarar o Medo, roteiro de Ivam Cabral e 

Rodolfo Garcia Vázquez, inspirado nas vivências da pandemia da Covid-19. 

No espetáculo, 18 atores interagem em cenas realizadas remotamente e 

transmitidas em tempo real com recursos do aplicativo de videoconferência Zoom a 

partir do Sympla, plataforma digital de gestão e venda de ingressos com acesso via 

site e aplicativo para celular. Todos os ensaios ocorreram de forma remota, através 

de plataformas de videoconferência, sem nenhum contato físico entre os artistas: 
O espetáculo, pensado integralmente para o suporte digital, não se 
limita a transpor para o novo ambiente uma encenação concebida 
para o palco, mas investe na busca de soluções criativas, explorando 
uma nova linguagem sobre a qual ainda pouco se conhece. 
(ESPETÁCULOS, 2020). 
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Imagem 19 – Espetáculo A Arte de Encarar o Medo, d’Os Satyros 

 
Fonte: Espetáculos (2020). 

 
Imagem 20 – Espetáculo A Arte de Encarar o Medo, d’Os Satyros 

 
Fonte: Espetáculos (2020). 

 

Segundo Rodolfo Garcia Vásquez, diretor e roteirista do espetáculo: 
A Arte de Encarar o Medo marca um avanço na pesquisa d’Os 
Satyros sobre teatro e tecnologias em geral. Tem sido uma 
descoberta estética e política de grande impacto para o coletivo 
Satyros. Uma porta de esperança teatral no meio da pandemia. 
(ESPETÁCULOS, 2020). 
 

A Companhia que desde 2009 realiza pesquisas com suportes tecnológicos 

dentro da experiência teatral, a exemplo do uso de telefones celulares do elenco e 

do público, internet e sites interativos, a partir do advento da pandemia da Covid-19 

acelerou esse processo. Além do espetáculo A Arte de Encarar o Medo, a 

Companhia lançou os espetáculos Experiência Ofego – Oficina Satyros e 

Experimento Peste 40 – Oficina Satyros. 
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Imagem 21 – Programação de espetáculos d’Os Satyros 

 
Fonte: Agenda (2020). 

 

Em Salvador, o espetáculo Criança ferida ou de como me disseram que eu era 

gay, monólogo com o ator Vinicius Bustani e direção de Paula Lice, realizado de 

forma presencial em temporadas que iniciaram no ano de 2018, foi adaptado para 

transmissão via Facebook e Youtube num total de cinco apresentações.  

Com o novo título de Alive em casa! Criança ferida ou de como me disseram 

que eu era gay, o espetáculo foi transmitido a partir da sala da casa do ator e contou 

com participações de artistas em leituras de textos e cartas cujas falas e imagens 

foram produzidas à distância e incorporadas no momento da transmissão.  

Neste formato, a pequena equipe técnica foi formada por Gabriel Bustani 

(cinegrafista); Daniel Silveira (operação do som); Thais Bichara (produção); Paula 

Figueiredo (fotografia); adaptação e operação da cenografia e iluminação 

executadas pelo próprio Vinicius Bustani. Moradores da mesma casa, todos 

cumprem  juntos o período de isolamento social imposto pelas autoridades sanitárias 
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do Brasil, o que permitiu a ausência de contato físico com outras pessoas, 

dispensando a participação de técnicos externos ao local. Os ensaios e a montagem 

foram acompanhados de forma remota pela diretora Paula Lice, utilizando o suporte 

de aplicativos de videoconferência. 
Imagem 22 – Cena de Alive em casa! Criança ferida ou de como me disseram que 

eu era gay 

 
Fonte: Criança (2020a). 

 

Imagem 23 – Card de divulgação no Facebook do espetáculo Alive em casa! 
Criança ferida ou de como me disseram que eu era gay 

 
Fonte: Criança (2020b). 
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Nas experiências artísticas mencionadas, São Paulo e Salvador, foram 

disponibilizados espaços nas salas virtuais para bate-papo entre o público e o 

elenco após as apresentações possibilitando discussões sobre os espetáculos,  

mantendo uma relação de proximidade e até certa forma,  reproduzindo o momento 

presencial que o evento teatral sugere. 

Assisti ao espetáculo A Arte de Encarar o Medo, da Cia de Teatro Satyros em 

25 de julho de 2020 e tive a oportunidade de participar do bate-papo via 

videoconferência.  Perguntei sobre os  recursos e suportes  técnicos utilizados para 

produzir alguns efeitos de iluminação e imagens das cenas e a resposta obtida é 

que a companhia utilizou recursos disponíveis nas residências dos atores e atrizes 

desde potes plásticos coloridos (tupperware), lanternas de aparelho celular e abajur. 

Os elementos utilizados para produzir efeitos de iluminação foram operados pelo 

próprio elenco sob a orientação do diretor do espetáculo Rodolfo Vásquez. As 

câmaras de vídeo e os microfones também são manipulados individualmente 

utilizando os recursos de áudio e vídeo disponibilizados pela plataforma Zoom. 

Observo que no formato ainda experimental das apresentações à distância, 

poucos profissionais da área técnica foram requeridos, restritos à participação em 

alguns casos e em outros apenas consultoria em áreas de áudio e vídeo, o que num 

primeiro momento aponta para uma possibilidade de mudança nas características 

daqueles que atuam no contexto de excepcionalidade devido a pandemia. 

No contexto da atual crise sanitária, os profissionais das artes e, dentre eles, os 

técnicos em espetáculos, encontram-se impedidos de desempenhar as suas 

atividades principais, ou seja, trabalhar nas montagens e apresentações dos 

espetáculos presenciais. Nessa conjuntura, formas alternativas de sobrevivência tem 

sido utilizadas por esses profissionais, principalmente os autônomos, no 

enfrentamento aos problemas econômicos decorrentes do grave momento. O TGM e 

o TCA seguem mantendo os contratos e os salários das suas equipes. 

Embora seja possível prever uma aceleração na mudança do perfil desses 

profissionais no sentido da valorização de funções ligadas ao universo das 

tecnologias do audiovisual e informática em detrimento de funções mais tradicionais 

do fazer teatral como conhecemos hoje, é impossível afirmar, por exemplo, que as 

novas formas de produzir e operacionalizar a cenografia irão suprimir as figuras dos 

cenógrafos, cenotécnicos e maquinistas por designers, programadores e técnicos 
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em informática ou se surgirá um profissional hibrido com novas camadas de 

conhecimento. 

Ainda segundo Karnal (2020), verifica-se que: 
[Na tradição histórica] depois de um período de recolhimento e 
morte, há uma grande explosão de vida. É o caso do Renascimento 
após a Peste Negra. Depois da Revolução Francesa, a moda em 
Paris se tornou muito extravagante e internacionalmente famosa. 
(KARNAL, 2020). 
 

O momento é de exposição excessiva a conteúdos virtuais e seguramente 

mudanças estéticas significativas surgirão quer seja negando, ampliando ou 

transformando a forma de se produzir arte. Porém, acredito fortemente que a 

necessidade do encontro, do momento presencial irá prevalecer no universo das 

artes cênicas e que a virtualidade existirá para ampliar as possibilidades de troca e 

não para restringi-las.  

O teatro virtual irá desenvolver a sua própria estética e só então será possível 

saber se veio para ficar, da mesma forma que o cinema falado, o futebol transmitido 

pela TV e outras inovações que causaram espanto num primeiro momento e hoje 

estão totalmente incorporadas aos nossos costumes ou se apenas funcionou como 

um acontecimento provisório à espera do retorno da população à vida social.  

Qualquer que seja a forma de se fazer teatro num futuro próximo, uma coisa 

me parece clara e inevitável: haverá necessidade de profissionais preparados e 

atentos às novas demandas do mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Uma das formas de valorizar o trabalho técnico em espetáculo é dar 

visibilidade a essas funções. É fortalecendo a atividade técnica em suas 

particularidades que se pode avançar em questões como qualificação, capacitação e 

melhoria nas condições de trabalho. 

Esta pesquisa nasce do desejo de refletir acerca do trabalho realizado pelos 

técnicos em espetáculos, particularmente aqueles profissionais lotados em espaços 

teatrais administrados pelos poderes públicos estadual e municipal, utilizando como 

referência o TGM, onde iniciei a minha vida em teatro e o TCA, onde desenvolvo 

atividades na área de gestão técnica do espetáculo há 29 anos. 

Maquinistas, eletricistas de espetáculo, camareiras, técnicos de som, 

operadores de luz, cenotécnicos, contrarregras, diretores de cena são 

indispensáveis à cadeia produtiva do espetáculo, porém nem sempre são 

lembrados. Ao falar desses sujeitos, espero tornar visíveis as suas presenças. 

Esses profissionais que transitam em uma esfera da atividade teatral entre o 

artesanal e o industrial convivem com diferentes formas de tecnologia. O teatro 

ainda é feito de elementos como corda, madeira e ferro, mas a cada dia novas 

camadas de conhecimento vão se somando: eletrônica, informática, mídias digitais... 

No decorrer desta pesquisa, o apoio das entrevistas foi de fundamental 

importância não só pelos depoimentos acrescidos ao corpo do trabalho, mas 

também para construção de um entendimento amplo, uma vez que o referencial 

teórico acerca do tema ainda é escasso. Foram entrevistados técnicos, gestores e 

profissionais da área artística que contribuíram de forma particular para o conteúdo 

do trabalho. 

Através dos depoimentos de diferentes agentes foi possível identificar que o 

trajeto que levou à profissionalização dos técnicos em espetáculos passa pelo 

surgimento da Lei nº 6.533/78 (BRASIL, 1978a) e de seu Decreto Regulamentador 

nº 82.385/78 (BRASIL, 1978b). Tais conteúdos permearam todo o corpo da 

pesquisa. 

Através dessas análises, acrescida de entrevista com o ator e advogado 

Fernando Marinho, atual presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado 

da Bahia (Sated-Bahia), foi possível constatar que existe uma defasagem no 

descritivo das profissões em razão do surgimento de novas funções decorrentes de 

mudanças estéticas e tecnológicas ocorridas nas últimas quatro décadas. As 
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discussões sobre possíveis atualizações no corpo da lei, iniciadas pelos 

representantes dos artistas e técnicos, foram interrompidas, uma vez que o atual 

momento político não é favorável aos profissionais da arte. 

Diferentes gerações de profissionais ligadas pelo mesmo ofício e pelo mesmo 

encantamento ao teatro aparecem em vários momentos ao longo da pesquisa, 

acrescentando um toque de continuidade ao trabalho técnico. Esses sujeitos, 

embora separados por transformações que surgem e modificam a forma de acesso 

à profissão, estão conectados pela lida diária. Antes, um aprender a fazer fazendo; 

hoje, a qualificação através de cursos profissionalizantes e de graduação 

transformou-se em realidade. 

No campo das ações formativas, ao analisar a estrutura do TCA, observa-se 

que, através do CT-TCA, iniciativas de capacitação profissional são produzidas, a 

exemplo de cursos e oficinas, porém sem periodicidade definida. No período de 

2007-2014, quando as atividades do TCA.Núcleo e do CT-TCA estiveram atreladas 

oficialmente por força de editais, houve um incremento nessas ações.  

O projeto do Centro de Referência em Engenharia do Espetáculo Teatral do 

TCA (CREET) representa uma possibilidade futura de realizações periódicas e de 

um planejamento efetivo no campo da qualificação e capacitação profissional. No 

momento, o projeto encontra-se paralisado em função da pandemia do Covid-19. 

O TGM, por sua vez, não apresenta um programa de aperfeiçoamento 

profissional definido. Com a criação do Fábrica de Musicais em 2018, atividades de 

capacitação na área técnica foram atreladas ao projeto, representando uma 

possibilidade efetiva no âmbito da formação. 

Por meio desta pesquisa, percursos formativos foram abordados na 

perspectiva de reforçar o aspecto da importância da qualificação para o crescimento 

profissional do técnico em espetáculos: 

• Os Bacharelados  Interdisciplinares (BIs): enfatizo a  importância dos BIs por 

sua estrutura curricular mais flexível, o caráter interdisciplinar e a duração do curso 

mais reduzida. Representa uma possibilidade para o perfil do técnico em 

espetáculos que, de modo geral, além de estudar necessita trabalhar. Da mesma 

forma, os cursos Artes e Tecnologias Contemporâneas e Cinema e Audiovisual da 

área de concentração do BI em Artes da UFBA representam uma opção para os 

técnicos que trabalham na área do audiovisual; 
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• Cursos tecnológicos: representam opção favorável ao técnico em espetáculos 

devido à curta duração e formação voltada para o campo profissional; 

• Curso profissionalizante: consiste em uma opção favorável para aqueles que 

não conseguiram acessar a graduação ou estão se preparando para graduação. 

Representa um passo para acessar o mercado profissional; 

• Cursos da grande área em Artes – Teatro, Dança e Música (Bacharelado e 

Licenciatura): embora a matriz curricular desses cursos não apresente ênfase nos 

conteúdos relacionados à área técnica ou às tecnologias da cena, egressos desses 

cursos eventualmente migram para a área técnica; 

• Cursos de extensão e atividades de extensão: importantes modalidades para 

apresentar conteúdos práticos na área técnica aos alunos da graduação, capacitar 

técnicos que já atuam no mercado de trabalho ou, ainda, capacitação de alunos dos 

cursos profissionalizantes; 

• Festivais e projetos: representam importante papel no sentido de proporcionar 

experiências práticas a estudantes de cursos profissionalizantes, assim como de 

ofertar cursos e oficinas a profissionais da área técnica e ao público interessado. 

Essas ações representam uma contrapartida importante, uma vez que a maioria dos 

festivais e projetos recebem apoio financeiro de leis de incentivo fiscal. 

Dois fatores guardam relação com a formação profissional do técnico em 

espetáculos: um deles é a importância que o processo formativo relaciona teoria e 

prática, pois é na relação direta com o espetáculo que os conceitos teóricos são 

assimilados mais fortemente; o outro fator é a necessidade de um mercado que 

absorva os novos técnicos e garanta o espaço de trabalho daqueles que já estão 

inseridos. Difícil falar em formação de novos profissionais sem um mercado que os 

acolha. 

Nesse aspecto, o papel do Estado é fundamental na manutenção das políticas 

públicas que possibilitem a continuidade de projetos e ações na área artística, que 

garantam postos de trabalho não apenas para os técnicos, mas também para os 

demais atores da cadeia produtiva do espetáculo a exemplo de artistas, produtores e 

fornecedores. 

A questão salarial e a falta de perspectiva quanto à ascensão profissional são 

fatores de insatisfação entre os técnicos em espetáculos e também os que 

apresentam maior grau de dificuldade quanto à solução. As formas de contratação 
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atualmente praticadas pelo Estado e pelo município, respectivamente, Reda e 

terceirização, são contratações temporárias que não se enquadram no plano de 

cargos e salários dos órgãos públicos. Essas modalidades de contratação 

substituem a realização de concursos públicos para provimento de vagas. 

Paralelamente, é papel da gestão pública prover ações que incentivem a 

produção de espetáculos: apoio e patrocínio a editais, prêmios, projetos e festivais 

etc. aquecem a produção artística e movimentam vários setores da economia da 

cultura. Com isso, pode-se ainda produzir conteúdos formativos através de estágios, 

oficinas e cursos, beneficiando artistas e técnicos.  

Sugere-se, por exemplo, a retomada de projetos que foram bem avaliados em 

edições passadas a exemplo do TCA.Núcleo e Quarta que Dança, o que confere 

periodicidade às atividades artísticas e dinamiza os espaços públicos e suas 

equipes. 

Quando o mercado se movimenta, todo o entorno se beneficia. Camareiras, 

aderecistas, contrarregras, costureiras, cenotécnicos, técnicos de som, eletricistas 

de espetáculo dentre outros profissionais são mobilizados por esse incremento na 

demanda de trabalho. Essa movimentação inclui os espaços públicos em sua 

programação e gera demanda na criação e manutenção de postos de trabalho. 

É fundamental que os teatros tenham equipes qualificadas e bem 

dimensionadas para o seu funcionamento. Espaços teatrais com equipes 

demasiadamente reduzidas e profissionais não habilitados põem em risco o 

funcionamento do equipamento público bem como a segurança das pessoas. Essa 

deve ser uma campanha de todos aqueles que estão envolvidos na gestão de 

espaços teatrais. 

Outras possíveis iniciativas são: 

• Apoio cultural na liberação ou redução do pagamento de pautas em espaços 

públicos com foco nas produções locais a partir de critérios a serem definidos, o que 

promove a inserção de artistas e movimenta a programação dos teatros; 

• Programa de incentivo ao técnico discente com o intuito de promover a 

iniciação ou conclusão de cursos de formação universitária em graduação ou pós-

graduação. Esta ação está relacionada diretamente com o contingente de técnicos 

existentes nos teatros, permitindo que em períodos mais intensos, a exemplo dos 
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períodos de avaliação, o técnico discente possa ter dispensas justificadas, rodízio 

entre funcionários ou ainda a utilização de banco de horas; 

• Ações periódicas de capacitação profissional nas áreas técnicas a exemplo 

de iluminação, sonorização, cenotecnia, bem como apoiar a participação dos 

técnicos em ações que não sejam promovidas pelo teatro. Treinamentos na área de 

segurança e certificações nas normas regulamentadoras, incluindo o fornecimento 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para segurança e proteção contra 

acidentes. 

Algumas das observações elencadas não constituem um fato novo, mas 

considero necessário que sejam evidenciadas no intuito de dar visibilidade às 

funções técnicas e suas demandas mais recorrentes. Da mesma forma, não busco 

apresentar uma fórmula para solução de possíveis problemas, mas sim contribuir 

com o debate.  
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APÊNDICE A – MODELO DE ENTREVISTA 
 

1 Dados Pessoais 

• Nº da entrevista 

• Nome / nome artístico 

• Data 

• Idade 

• Escolaridade 

• Profissão 

• Cursos realizados 

 

2 Questões Norteadoras da Entrevista 

 
2. 1 Ingresso e permanência no teatro profissionalmente 

• Como você começou a trabalhar no teatro? 

• Quando você começou a trabalhar aqui (TCA/TGM)? 

• Quanto tempo está aqui? 

• Quais funções já desempenhou aqui? 

 

2.2 Formação, função e projeto de vida 

• Quais são os desafios de sua profissão? E suas expectativas? 

• Você identifica alguma possibilidade de crescimento profissional dentro da área 

técnica? 

• Você identifica alguma característica importante no perfil do técnico em 

espetáculo? Qual / quais? 

• Precisa se renovar? Por que? 

• Sua atividade lida com a tecnologia? De que forma? 

• Há alguma especificidade / particularidade no desempenho de sua profissão? 

• É bom / fácil / prazeroso desempenhar sua profissão? 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

A transcrição integral das entrevistas é apresentada na seguinte ordem: 

 

1 Adilson de Souza (Sariga), maquinista do TCA; 

 

2 Cíntia Santos, técnica de palco do TGM; 

 

3 Cleiton Oliveira da Cruz, maquinista/contrarregra do TCA; 

 

4 Luís Oliveira Trindade, eletricista de espetáculo do TCA; 

 

5 Márcio Adriano Passos Daltro (Adriano), cenotécnico do TCA; 

 

6 Margarida Maria Ferreira da Silva (Guida Maria), costureira do TCA; 

 

7 Maria Celeste dos Santos Coutinho, camareira do TCA; 

 

8 Maria da Conceição Chagas, contrarregra do BTCA; 

 

9 Mariana Passos, eletricista de espetáculo do TGM; 

 

10 Moisés Victório Castillo, 2019, chefe de palco do TGM; 

 

11 Pedro Paulo Onofre Rodrigues, 2020, chefe de palco do TCA. 
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1 ADILSON DE SOUZA (SARIGA), MAQUINISTA DO TCA 
Entrevista realizada em 05 de novembro de 2019. 

 

Cláudia: Sariga, maquinista do Teatro Castro Alves. Você tem quantos anos de 

profissão, Sariga? 

Sariga: 49 anos. 

Cláudia: E quando você começou Sariga trabalhando aqui no Teatro, você entrou 

pra trabalhar no teatro como? Por qual motivo? 

Sariga: Eu tinha um parente que já é finado, finado Evandro, trabalhava no setor 

financeiro. E aí me convidou. 

Cláudia: Você já veio através de um parente? Você entrou aqui trabalhando em que 

área? Uma vez você me falou que trabalhou com jardim… 

Sariga: Eu era servente, fiz tudo aqui… entrei como servente, serviços gerais. 

Cláudia: Serviços gerais. 

Sariga: Antigamente era servente, então eu encerava o camarim, lavava portaria, 

encerava a portaria também que era de taco, antigamente. Toda sexta-feira a gente 

fazia a lavagem, também trabalhava na portaria de telefone, era porteiro também. Já 

trabalhei de jardineiro também.. 

Cláudia: E você entrou aqui jovem? Você entrou com que idade aqui? 

Sariga: 23 anos para 24 anos. 

Cláudia: E aí você fazia todo esse serviço de serviços gerais… e depois como é que 

você foi parar no palco? Que ano? 

Sariga: Serviços gerais como eu já falei, depois que eu trabalhei com jardim… aí 

teve um diretor que… Deixa ver qual foi o diretor... Esse que saiu daqui e está 

doente. 

Cláudia: Buriti? 

Sariga: Buriti, certo! A partir de hoje que eu tinha falado, que eu era maquinista até 

finado Lourival que era o carpinteiro e chefe da gente.  

Cláudia: Conheci, Lourival. 

Sariga: Então é o seguinte, agora você vai trabalhar no palco como maquinista. 

Cláudia: Mas você já andava por lá? Pra ver como eram as coisas? Quando podia 

subia? 
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Sariga: Porque a gente trabalhava em peça infantil de tarde, de noite, trabalhava na 

platéia de indicador, tudo isso. A gente fazia essas montagens e desmontagens. 

Cláudia: Mas isso tudo depois que você saiu dos serviços gerais?  

Sariga: É! 

Cláudia: Aí na época de Buriti, aí você foi para o palco? 

Sariga: Foi! 

Cláudia: E lá no palco não fazia só uma coisa? 

Sariga: Não, eu fazia foco, eu focaliza os artistas da plateia, que antigamente… 

Cláudia: Com o canhão. 

Sariga: Com o canhão. 

Cláudia: Até canhão você operou? Fazia tudo. 

Sariga: Naquela época fazia tudo. 

Cláudia: Fazia tudo. E o canhão ficava onde Sariga, lá no fundo? Que nem é hoje? 

Sariga: No meio. A gente focalizava os artistas. Porque a mesa, a mesa de luz 

era… 

Cláudia: No palco, na frente do palco. Tinha um… 

Sariga: No peitoral do palco. 

Cláudia: Tinha um vaziozinho ali… ficava ali dentro. 

Sariga: Depois que mudou pra lá. 

Cláudia: E nessa época quem é que tava na elétrica? Era Enrico Allata. 

Sariga: Enrico. Já teve vários… esse menino que saiu agora… 

Cláudia: Teve Haeckel. 

Sariga: Tá nos Estados Unidos o Haeckel. Foi um dos últimos. 

Cláudia: Mas Enrico é  anterior. 

Sariga: Teve dono da metalúrgica da Fonte Nova…  

Cláudia: Macedo. 

Sariga: Macedo não, me esqueci do nome, ele era dono da metalúrgica da Fonte 

Nova. 

Cláudia: Não era Osmar Macedo, não? 

Sariga: Não, não. Esqueci o nome dele agora. 

Cláudia: Depois lembra.  

Sariga: Ele era um dos eletricistas daqui. 
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Cláudia: E aí você operava canhão, montava cenário… e trabalhava com tudo, ia 

pra platéia de indicador… 

Sariga: Lavava a portaria até lá embaixo, até onde a casa de força… 

Cláudia: Mas mesmo ainda trabalhando no palco você corria pra dar suporte… 

Sariga: Lavava a frente toda da platéia, aquele salão todo a gente… 

Cláudia: Mesmo na época que você já tava no palco você dava esse suporte lá na 

frente? 

Sariga: A gente fazia tudo, tinha acúmulo de função. 

Cláudia: Acúmulo de função. 

Cláudia: Esse acúmulo de função saiu… era aqueles 20%, não era? Aquela 

gratificação? Não saiu não, incorporou. 

Sariga: Não saiu não. 

Cláudia: Onde era os camarins Sariga, aqui embaixo? 

Sariga: Os camarins era tudo aqui embaixo, agora era uma parte dividida. Hoje não 

tem mais… tinha uma entrada aqui, hoje tá tudo direto. Tinha camarim principal, dos 

artista principal que era pra ensaio, camarim estrela. 

Cláudia: camarim estrela, era os artistas principais, os cantores principais... 

Sariga: Era aqui mesmo, logo aqui na frente. 

Cláudia: E era tudo aqui embaixo, lá em cima só palco. As cordas de controle das 

varas… 

Sariga: Oh, aquilo ali é o seguinte, antes da reforma a gente trabalhava embaixo de 

maquinista, sobre as pernas a gente puxava aqui embaixo… 

Cláudia: Na corda embaixo, no mesmo nível do piso, do palco 

Sariga: Aqui embaixo. E elétrica era lá em cima no piso A, mas o serviços todos 

eram todos aqui embaixo. 

Cláudia: O que é que tinha da elétrica lá no piso A? Era controle de vara, não? 

Sariga: Não, era tipo uma alavanca que travava e destravava. 

Cláudia: Fazia o quê? Descia a vara? 

Sariga: Hoje em dia é quadro de luz. Pra descer. 

Cláudia: Ah tá! 

Sariga: A gente destravava a alavanca, puxava e aí apertava pra descer e pra subir. 

Tinha três botões. 

Cláudia: Mas tinha funcionários, tipo Enrico? Enrico só se ocupava da elétrica? 
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Sariga: Era elétrica e a gente fazia esses problema tudo, aí Zé Ângelo… 

Cláudia: Zé Ângelo, Elísio, Felipe… 

Sariga: Zé Ângelo, Felipe, Claudionor… 

Cláudia: Claudionor eu não me lembro. 

Sariga: Claudionor tomou veneno, quase morreu. 

Cláudia: Ave maria! 

Sariga: Ele se aposentou, teve um problema desses. 

Cláudia: E Ângelo que também era da turma, mas daí depois Ângelo foi mais pra 

elétrica. 

Sariga: Aí chegou Chico também, Chico era indicador, depois que passou. 

Cláudia: Chico era indicador, depois que passou pra palco. E era bom passar pra 

palco porque tinha o acúmulo também, a gratificação. Quem ficava só com portaria 

não tinha. 

Sariga: A gente era tudo, era telefonista… até aquelas máquinas que hoje… tudo 

isso dialogava também. 

Cláudia: Você tem ideia de quando foi que passou a separar as funções? Foi na 

época da reforma? Dessa última? Que maquinista é maquinista, eletricista é 

eletricista… 

Sariga: Foi nos anos… a minha foi quando chegou o finado hoje governador… 

Cláudia: ACM? 

Sariga: ACM, não. No ACM me jogaram ali pra detrás, classificaram uma turma e 

me deixaram no canto. Mas como eu já tava velho também, essa faixa de dezesseis 

anos... aí me incentivaram que eu tinha que ir na fundação… então me deram uma 

força também, passei a ser maquinista. 

Cláudia: Governador que morreu… 

Sariga: Waldir Pires. 

Cláudia: Waldir Pires tá vivo. Ah, Waldir Pires morreu, morreu recente. 

Sariga: Foi esse ano. 

Cláudia: Foi esse ano que ele morreu, tinha esquecido. 

Sariga: Foi no ano dele que graças à Deus me classificaram. 

Cláudia: Aí conseguiu botar você enquadrado na função… 

Sariga: De maquinista. 
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Cláudia: Então foi na época de Waldir. Eu acho que o diretor era Márcio Meirelles, 

não era, não? 

Sariga: Foi em 1986, Márcio Meirelles. 

Cláudia: Então foi antes do Teatro fechar pra essa reforma como ele tá hoje. Que 

ele fechou, depois reabriu em 1993. Mas aí com Waldir você conseguiu graças à 

Deus… 

Sariga: Foi em 86 quando ele foi governador. 

Cláudia: E treinamento Sariga, como era essa coisa de treinamento? 

Sariga: Não tinha treinamento. 

Cláudia: Você aprendia fazer fazendo? Era assim, um ia passando pro outro? 

Sariga: É. Porque tinha um chefe que era Lourival e tinha um chefe também que 

morreu, antes de Lourival, tinha um chefe ele até trabalhou no teatro de Santo 

Antônio… Joel. Finado Joel, ele foi o que mais ensinou a gente… 

Cláudia: Joel, Joel. Certo! Então, aprendia na prática, você ia observando… 

Sariga: Ele chegava e ensinava a gente. Porque Joel é que era mesmo o carpinteiro 

aqui. 

Cláudia: Ele era carpinteiro, ele trabalhava mais fabricando? 

Sariga: Ele era mais popular até que o próprio Lourival. O Lourival não gostava 

muito de ensinar, era muito nervoso (risos), e o finado Joel era calmo. Foi ele que 

me deu a força pra eu ser maquinista. Aí a gente falou com o diretor da Fundação, 

foi quando o Governador chegou aqui. Foi em 1986. 

Cláudia: Então, essa coisa de oportunidade de treinamento não tinha? 

Sariga: Tinha não. 

Cláudia: Aprendia fazendo. E aí observando, observava um, observava também às 

coisas que vinham de fora… 

Sariga: Jardineiro, porque tinha sempre as perseguições, sempre tinha uma 

perseguição de chefe, de diretor também, aí tinha sempre aqueles problemas que 

sempre tem, então me transferiram para jardineiro. 

Cláudia: De novo? 

Sariga: Foi! Trabalhei em tudo aí, tinha jardim na Concha Acústica, tinha jardim na 

frente, tinha que molhar, catar mato, fazer plantação, tudo isso. Aí pronto, daí me 

botaram no palco. Foi em 86 me classificaram e os outros já tinham sido 
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classificados em 1980. Mas teve um problema aí… sempre tem um que… (áudio 

incompreensível). 

Cláudia: Sempre acontece alguma coisa. Mas aí esses anos todos no palco você 

gostou de trabalhar no palco? 

Sariga: Gostava, era um lugar melhor, financeiramente também. De qualquer jeito é 

melhor o palco mesmo. 

Cláudia: É. E era esse movimento, esse entra e sai… 

Sariga: Concha Acústica. 

Cláudia: Concha Acústica. Tudo isso fazia parte. 

Sariga: Era porteiro aí também. 

Cláudia: Sala do Coro. 

Sariga: Essas coisas a gente fazia. Quando teve aqui também, a gente trabalhou 

até de pedreiro aí embaixo. 

Cláudia: Você lembra de ter participado de algum desses cursos? Teve uma época 

que veio um cara da FUNARTE aqui. Aí eu me lembro que Renato, toda essa 

turma… Chico, você tava também nessa turma? 

Sariga: Teve, foi até lá no Vila Velha. 

Cláudia: Ah, no Vila Velha. Exatamente! Já tava fechado. 

Sariga: Palácio do Governo. 

Cláudia: Palácio da Aclamação. 

Sariga: E no Vila Velha tomou o curso lá. As pessoas que veio do Rio de Janeiro. 

Cláudia: Da FUNARTE. 

Sariga: Eu tenho isso aí… 

Cláudia: O certificado, né? 

Sariga: Eu tenho. 

Cláudia: E depois me parece que foi o Jorge ou o Renato que foram ao Rio 

também, que fizeram mais um treinamento lá. 

Sariga: Ainda teve até uma casa aqui também, tem um barzinho que tem um 

teatro… 

Cláudia: Café teatro? 

Sariga: Não, tem um barzinho. 

Cláudia: Todo inteiro? Todo aberto, arena… Teatro de Arena. 
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Sariga: Aqui tem um bar que a gente também tomou aula com essas pessoa que 

vem… 

Cláudia: Robson. Acho que o nome dele era Robson. Que era da FUNARTE, centro 

técnico da FUNARTE. 

Sariga: Esse barzinho aqui… (áudio incompreensível). Tem o Quartel dos Aflitos… 

Cláudia: Ali não é o Vila Velha? 

Sariga: É. 

Cláudia: Agora, fora esse treinamento você lembra de algum outro? De ter tido um 

curso? Uma pessoa… 

Sariga: Já tivemos vários curso… 

Cláudia: Tiveram outros… 

Sariga: De bombeiro… 

Cláudia: Ah, de bombeiro. Mas o que eu sinto falta é assim que esse tempo todo 

que a gente trabalha no serviço público a gente não consegue muitas oportunidades 

de treinamento. A gente realmente aprende fazer fazendo, trabalhando, observando 

o outro, mas assim um treinamento mais formal como esse do pessoal da 

FUNARTE, que veio aqui, as oportunidades foram muito poucas. Eu já tô aqui 

menos tempo que você, mas eu já tô há quase 30 anos, foram poucas as 

oportunidades. 

Sariga: Final de ano a gente fazia a limpeza geral, até lá em cima começava no piso 

C ao piso A lá embaixo, lá no térreo, na escada, na mangueira… tudo isso a gente 

limpava, pra ficar tudo limpo, as tubulações, tinha que limpar… esses problemas 

todos. 

Cláudia: E você sentiu muita diferença depois que o Teatro fechou, quando ele 

reabriu, reabriu com outra cara, né? 

Sariga: É. 

Cláudia: As coisas funcionando melhor… 

Sariga: Melhor e melhor pra gente também. Se a gente fazia tudo, hoje em dia tem 

os auxiliares de limpeza, tem o segurança. Antigamente botava dois policiais 

somente, que não dava pra conter. 

Cláudia: E era polícia militar, né? 

Sariga: Era dois de tarde e dois de noite. 

Cláudia: E o resto tudo aberto. 
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Sariga: E tinha os vigias que saia… um vigia de noite, um vigia de tarde. 

Cláudia: Então você acha que quando reabriu em 1993 você sentiu uma diferença 

grande? Teve alguma diferença no prédio? Nas instalações. 

Sariga: Sobre o trabalho foi bom porque classificou nós todos. Quem é maquinista é 

maquinista, quem é eletricista, é eletricista. Ficou melhor. 

Cláudia: Então, Sariga é isso, obrigada pela sua opinião! Tem mais alguma coisa 

que você gostaria de falar sobre esses anos todos de experiência assim… nessa 

relação  com teatro, com os colegas? 

Sariga: Tem e tem, se for olhar no Teatro Castro Alves todo, que a gente vai 

descobrindo… até  hoje, sinaleira eu ia lá, mudar de sinaleira eu ia lá. 

Cláudia: Mudar de sinaleira de transito?  

Sariga: É, a gente que ia lá. 

Cláudia: Desses que tem aqui na porta? 

Sariga: Lá em cima, no telhado. A gente que ia fazer, botava uma escada de 

madeira, a gente subia, um segurava embaixo e passava pelo telhado. Quando o 

telhado pingava… tudo isso a gente ia… 

Cláudia: Goteira tinha que ir lá resolver. Hoje tem a equipe de manutenção. 

Sariga: Era o finado Benedito, era esse menino Regis. A gente ia ajudar eles, a 

gente que ia. 

Cláudia: Então, de certa forma teve uma profissionalização. Porque as atividades 

ficaram separadas, manutenção é manutenção. Tinha que ser ocupada pela 

programação do palco, não era pouca coisa  e o resto da turma se ocupando das 

outras coisas. Tá bom, Sariga. 

Sariga: Tinha esses pessoal aí do corpo de balé, o pessoal da costura, guardava a 

roupa do balé lá embaixo. 

Cláudia: O guarda-roupa. 

Sariga: O guarda-roupa, tudo isso aí, olhar mesmo se você quiser… 

Cláudia: Entrar em muita coisa. Mas era basicamente isso. Entender um pouco 

como você começou a profissão até chegar ao maquinista experiente e quais as 

oportunidades de treinamento ao longo desse período. Que eram duas coisas que 

me… nesse trabalho que eu tô fazendo que eu tenho curiosidade de mapear, tanto 

aqui no TCA quanto em outros teatros da cidade. Que oportunidade as pessoas têm 

de treinamentos de fazer uma carreira… 
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Sariga: Quer dizer, se for assim, quiser fazer uma pesquisa se tiver alguém prá 

mostrar, subir aí, andar... Lá em cima no piso C, lá se fazia os painéis antigamente. 

Cláudia: De pintura? 

Sariga: Cartaz, que botava na frente. 

Cláudia: Pra divulgar. Aí pintava os letreiros. 

Sariga: A gente pegava… Almir e esse, o alemão…Ewald Hackler. 

Cláudia: Hackler, da Escola de Teatro. 

Sariga: Era quem fazia os painéis. 

Cláudia: Anunciando os espetáculos. 

Sariga: A gente pegava os painéis, só fazia carregar os painéis. Quando o elevador 

estava quebrado a gente tinha que descer na corda e subir na corda . 

Cláudia: É porque não tinha nem esse elevador social, só o elevador de carga. 

Sariga: Elevador de carga. 

Cláudia: Esse elevador social veio pra cá com a reforma de 93. 

Sariga: Ali era entrada onde é esse elevador aqui. 

Cláudia: Eu me lembro que eu já entrei por aqui sem ninguém me conhecer nem 

nada, eu era garota, na época da universidade, 18 ou 19 anos, já entrei por aqui e 

subi pra assistir espetáculo lá em cima.  

Sariga: Ali na Sala do Coro, ali tinha dois botijão de ar. 

Cláudia: Dois cilindrão. 

Sariga: Dois tanques . 

Cláudia: Dois tanques.  

Sariga: Lá embaixo era a sala da gente. 

Cláudia: Longe do palco. 

Sariga: Ali onde era a administração da Sala do Coro, era ali. Também campo de 

futebol, na época era jogador de futebol, com carteira… Enrico Allata,  era o 

presidente… 

Cláudia: Meu Deus do céu. Uma hora dessas trás essa carteira. 

Sariga: Todo sábado a gente ia jogar. 

Cláudia: Tinha o baba. Era lá por baixo, pela Concha, né?  

Sariga: Sexta-feira de tarde se a gente não tivesse nada a gente já brincava 

também… 
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Cláudia: Já descia pra jogar bola e tinha carteira, o negócio era organizado. Tinha 

camisa, nunca mais eu vi Enrico. Ele se aposentou, dizem que ele fica muito na 

pracinha lá da rua dele jogando dominó. Vou perguntar a Irma onde é essa pracinha, 

uma hora dessas eu vou passar de carro lá pra dar um oi pra ele. 

Sariga: Eu ainda vou me lembrar dos eletricista que pega aqui, teve Santana… 

Cláudia: Tinha um grandão argentino. Lembra do argentino? Logo quando eu 

cheguei, o teatro tava fechado, ele já não voltou. 

Sariga: Teve esse argentino. 

Cláudia: O argentino… 

Sariga: Ele não era eletricista, ele era auxiliar… 

Cláudia: Mas era na elétrica que ele trabalhava, vou me lembrar do nome dele. 

Sariga: Então o Santana, tem um filho dele que faz som aqui. 

Cláudia: Santana não me lembro não. 

Sariga: Ele foi eletricista aqui. Eu vou me lembrar do nome pra te dizer. 

Cláudia: Depois que você se lembrar uma hora dessas que você vier pra ver o 

negócio das férias… 

Sariga: Ele era dono da metalúrgica da Fonte Nova. Eu me esqueci agora, são 

tantos anos. 

Cláudia: É, não, são muitos anos. 

Sariga: Tinha uma metalúrgica ali na Fonte Nova, chamava Metalúrgica Fonte Nova, 

era um bom camarada também. 

Cláudia: Sariga, eu vou te liberar pra você não ir embora tarde pra casa. Qualquer 

coisa a gente volta a conversar. Super obrigada! 
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2 CÍNTIA SANTOS, TÉCNICA DE PALCO DA FGM 
Entrevista realizada em 14 de janeiro de 2020. 

  

Cláudia: Cíntia a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha pesquisa em 

artes cênicas, do mestrado, eu estou pesquisando sobre os profissionais da área 

técnica em espetáculo com foco mais definido no Teatro Castro Alves e no Gregório 

de Mattos, que foram os dois espaços por onde eu passei na minha vida 

profissional. Eu já trabalhei na FGM, no começo da minha carreira, até chegar ao 

TCA. Eu quero ver o perfil hoje, passados trinta anos desse início. O [Teatro] 

Gregório de Matos foi inaugurado em 1988, então quer dizer, lá se vão já quase 32 

anos, agora em 2020 são 32 anos, então muita coisa mudou, muita coisa continua 

como está. Você que é uma profissional que está lá dentro, trabalhando no TGM, 

como que você começou sua vida profissional na área técnica de espetáculos? qual 

é a origem da sua formação? você teve uma formação de curso, preparação 

técnica? 

Cíntia: Eu comecei na Pracatum em 2011, fiz o curso de assistente de palco que era 

direcionado para produção cultural, roadie, técnico de som e uma ‘basesinha’ de 

teoria de música. 

Cláudia: A escola Pracatum? Qual foi a duração desse curso? 

Cíntia: A duração foi de um ano, um ano e meio, porque eu ainda fiquei lá com outra 

turma tentando aproveitar o máximo que eu pude, e aí comecei e me identifiquei 

muito com a área de roadie, me identifiquei muito com essa área. Comecei levada 

pelos meus professores, na época Batata, Sérgio Batata me levando pra fazer 

trabalhos com ele, Lú Barreto, Pimenta, fiz algumas coisas [mas] devido a uns 

problemas pessoais tive que parar, procurar um outro caminho. Em 2015 eu volto 

para fazer um show no carnaval e volto a assumir que essa é a minha principal fonte 

de renda hoje, é trabalhar na área técnica como roadie. Hoje no Teatro Gregório de 

Mattos, quer dizer, no Teatro Gregório de Mattos não, na Fundação FGM, porque eu 

fico lá no espaço novo que é o 360°, no Subúrbio 360°. 

Cláudia: É isso que eu queria saber, uma vez lá na FGM, você atende a vários 

espaços?  

Cíntia: Isso, hoje a proposta da FGM é essa, que os técnicos novos que estão 

entrando na casa atendam a todos os espaços: Casa do Benin, a Fundação, o 
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Teatro Gregório de Mattos, o Subúrbio 360°, o CEU de Valéria e agora um espaço 

novo que vai abrir em Cajazeiras. 

Cláudia: E a Barroquinha está incluída? A Barroquinha tem aquela equipe dela?  

Cíntia: A Barroquinha ficou com a equipe fixa dela e a gente fica aí passeando por 

esses espaços, trabalhando para esses espaços, mas cada um mais direcionado 

para o que foi contratado, mas sempre dá apoio nos outros.  

Cláudia: E nesses espaços a sua função, por exemplo, é de uma técnica de palco 

fazendo várias coisas ou você está mais na área de som? porque como roadie não 

tem essa especificidade né? 

Cíntia: Como Manuela me chamou para trabalhar eu falei para ela: Manu, eu não 

sou nem iluminadora nem técnica de som, eu sou roadie, eu entendo bem por cima, 

assim bem superficialmente disso, aí ela me falou: não Cíntia, mas eu acho que 

você tem um potencial grande de aprender e vai ser bom ter uma mulher na equipe, 

quero você aqui. Eu fui! E aí lá eu fui aprendendo mais, me aprimorando mais sobre 

a luz e sobre o som, porque lá a gente faz um pouquinho de tudo, a gente não opera 

eles, mas a gente tem que saber montar, saber o que tem na casa, afinar, saber o 

rider do que vai precisar da casa, do que vem, do que tem, do que não tem. Então 

eu fui aprendendo essa parte mais técnica. 

Cláudia: E você foi aprendendo a fazer fazendo essa parte da luz, você não chegou 

a ter um treinamento específico, um curso, nada? 

Cíntia: Exato, não, ainda não. Eu fiz um curso pequenininho com Irma que teve no 

FIAC, fiz um curso pequenininho com ela, e aí diante disso que eu fui parar na 

Fundação Gregório de Mattos. Tem um teatro escola, que é um projeto que 

acontece lá no Teatro Jorge Amado, muito bom por sinal, que é administrado e 

criado pelo Nell Araújo, para jovens negros, aí eu entro lá no teatro escola e faço o 

curso de produção cultural. No ano seguinte, que foi esse ano que passou, 2019, eu 

estava fazendo um curso de técnico de palco, que era exatamente voltado para luz, 

som e projeção. Então aí veio também agregar mais uma experiência, entender mais 

um pouquinho de identificar os refletores, saber de potência, de equalização, que é 

essa parte que falta um pouco, essa parte, vamos dizer que a parte teórica, porque a 

parte prática de montagem eu desenvolvo bem, a parte da teoria no som, por 

exemplo, de equalização, eu ainda não me sinto segura. 

Cláudia: Tem um funcionamento específico assim das coisas?  
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Cíntia: É isso, eu sei montar tudo direitinho, agora operar e dizer assim uma 

timbragem do som, equalizar, isso eu ainda estou em busca deste conhecimento. 

Cláudia: E você acha que se tivesse um treinamento mais específico promovido 

pelas entidades contratantes isso facilitaria?  

Cíntia: Com certeza, com certeza. Eu acho que na verdade falta isso, falta a gente 

entrar na empresa e ter um treinamento técnico de como aquele espaço funciona ou 

deve funcionar, o que tem naquele espaço, porque por mais que você seja um 

profissional capacitado que entenda muito e seja experiente, quando você chega em 

um ambiente novo, que você não conhece o ambiente, é bom que você tenha um 

tempo de ser apresentado a ele e de alguém mostrar para você como ali funciona, 

como deve funcionar ali. Então eu acho que seria muito interessante ter um curso 

voltado para isso. 

Cláudia: Na área técnica é muito comum esse aprender a fazer fazendo, é o que a 

gente mais vê. Você teve uma trajetória de certa forma privilegiada, entre aspas, 

muito mais porque você teve sua formação, você começou por um curso. E muito 

entre aspas porque justamente não é um privilégio. Poderia ser assim e esse foi o 

caminho que você seguiu, mas são poucas as oportunidades de treinamento e muita 

gente começou a aprender a fazer fazendo mesmo.  

Cíntia: Claro. As vezes também não é acessível, em termos de valores, 

financeiramente. Para quem está começando a entender dessa área às vezes não 

tem tanta grana para dispor de pagar para ter aquele conhecimento, então isso 

também dificulta um pouco. Hoje tem uma iniciativa de Fernando Rosa que vem 

fazendo um trabalho, um projeto chamado Invisível Essencial, que é muito bacana, 

os conteúdos que ele posta nos canais dele do YouTube, as palestras que ele tem 

feito, tem muita gente aprendendo, muita gente abrindo um leque enorme para 

poder pensar, interagindo um com o outro e trocando informações... 

Cláudia: Permite essa troca. Nesta pesquisa que eu estou fazendo eu tenho tido 

muita dificuldade de referencial teórico, material teórico, eu estou buscando. Foi bom 

você ter lembrado de Nell, porque eu já anotei aqui também, vou conversar com Nell 

também, a iniciativa que ele faz lá no Teatro Jorge Amado é muito importante. Você 

vê a possibilidade de crescimento profissional dentro da área técnica de espetáculo, 

você enxerga que as pessoas podem não se acomodar e continuar buscando e 
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crescendo dentro da profissão, galgando outros postos, outras colocações, você 

enxerga isso?  

Cíntia: Sim, sim! Tem os dois lados, tem a pessoa que quando chega ali pára e fala 

que está bom e quer ficar ali a vida toda, e tem outras que nem eu, que não consigo 

ficar parada em um lugar só. Então eu quero seguir em frente, quero aproveitar o 

máximo que eu puder aproveitar dentro da profissão como um todo. Porque se você 

aprende um pouquinho do som, um pouquinho da luz, um pouquinho de como é ser 

um produtor técnico, um pouquinho de uma produção executiva, você se torna um 

profissional, não completo, mas mais capacitado de se organizar e de se surgir 

algum problema você saber resolver, saber em que direção seguir. Então eu tenho 

buscado muito isso e esse ano eu quero tirar realmente para estudar, porque eu 

entrei, fiz esse curso em 2011, comecei a fazer o curso com Nell, mas aí veio o 

trabalho, eu foi atropelando, atropelando, e eu não consegui dar uma continuidade 

no estudo da forma como eu queria. Esse ano eu quero parar para estudar um 

pouco e pegar essa parte da teoria, porque a prática é massa para a gente que está 

na estrada, no teatro, em shows, mas a teoria também é importante, você parar um 

pouco para ter esse conhecimento, para poder dialogar com outra pessoa.  

Cláudia: A gente não tem oferta, na área técnica especificamente, de cursos de 

graduação, a gente não tem essa oferta específica na cidade [de Salvador] e até 

mesmo no Brasil. Em São Paulo tem a SP Escola de Teatro e alguma coisa nesta 

linha, mas aqui a gente não tem, então provavelmente você vai buscar alguma coisa 

no campo de produção e que te dê esse viés e que você vá seguindo. E DRT, você 

tem, tirou?  

Cíntia: Não tirei, até hoje não.  

Cláudia: Embora você já seja uma profissional estabelecida, já está trabalhando, já 

tem até um vínculo formal mas não tirou ainda sua DRT?  

Cíntia: É, ainda não tirei. É uma coisa que eu estou pensando agora, eu comecei a 

pesquisar e ver... procurar mais um pouquinho, é uma coisa que eu pretendo para 

esse ano também. Por não ter uma formação acadêmica... 

Cláudia: Não precisa. 

Cíntia: Eu fiquei achando que precisava para ter DRT. 

Cláudia: Não precisa não. 
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Cíntia: Agora depois do curso comecei a pesquisar algumas coisas, esse ano vai 

rolar.  

Cláudia: Sobre o fato de ser mulher na área técnica, o que é que você sente?  

preconceito por parte dos colegas, dos contratantes ou da chefia? como é que você 

se movimenta dentro desse espaço aí?  

Cíntia: Eu acho que o preconceito tem em todo lugar, o machismo está em todo 

lugar. É bem difícil, não é fácil não, mas eu tento ignorar de todas as formas. Logo 

no início, quando eu comecei, eu lembro que Batata dizia para mim que eu tinha que 

vestir calça folgada, camisa folgada, eu parecia um menino trabalhando, eram umas 

roupas maiores do que eu, para ninguém me notar, que eu estava ali, ou [diziam] 

tipo: ela é lésbica? ou não sei, assim, eu não consigo entender aquela época, mas 

enfim, era bem estranho, era bem estranho. Depois que eu vim entender, eu posso 

trabalhar aqui e posso ser menina também, eu posso ser mulher, porque eu sou 

mulher, então assim, vamos ser mais tranqüilos com isso. Já passei por assédio, por 

preconceito mesmo por ser mulher, por machismo, mas eu vou ignorando essas 

pessoas. Já tive vontade de desistir, não vou mentir, teve um tempo que me deu 

vontade de desistir do nada. Mas eu falei: não, calma aí, isso tem que servir para ser 

o contrário, para me fortalecer, para eu querer mais, para eu seguir em frente, não 

para me parar. E quando eu entendi isso dei um pontapé nessa questão e segui o 

meu caminho.  

Cláudia: Como o roadie é mais raro ainda, como técnico de som já é um tanto raro 

mulher na função. 

Cíntia: Eu conheço poucas. 

Cláudia: As mulheres se espalharam mais pela área de iluminação e pela área de 

produção, em gestão cultural hoje a gente vê muitas mulheres.  

Cíntia: Roadie eu ainda não conheci nenhuma outra, espero conhecer em um futuro 

próximo. Tenho pensado muito nesta questão, em  fazer um curso para mulheres, 

para que as meninas se sintam encorajados a participar neste meio, a estar neste 

meio. 

Cláudia: Eu acho que você abre uma janela bem importante e acho muito bacana 

essa possibilidade de você abrir um curso de roadie. As pessoas se sentem 

referenciadas se sentem mais à vontade.  
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Cíntia: Eu falo disso já tem um tempo, já tenho um ano e meio falando dessa 

questão, mas sempre volto atrás porque eu sou tímida e eu acho que tem tanto 

profissional na área, mais capacitados, com tantos anos de estrada e aí eu chego 

agora e tomo essa cena...  eu fico meio pensando assim...  

Cláudia: Mas você está fazendo um recorte bem legal, você quer falar para as 

mulheres que talvez tenham essa mesma dificuldade e se sintam mais à vontade 

com você. Eu acho que você está totalmente legitimada a falar disso. E essa 

diferença Cíntia, de trabalhar fixo em uma instituição e ser freelancer? isso tem uma 

diferença incrível né?  

Cíntia: Muito grande. Eu gosto muito de teatro, eu gosto muito da magia que é o 

teatro, de como as coisas acontecem com leveza, com delicadeza, o que é diferente 

de um show, que é aquele rock and roll por exemplo. Eu gosto muito do teatro, 

desse mundo do teatro e eu tenho aprendido muito o comportamento realmente, de 

você entrar e sair, de você ter horário para cumprir, disciplina, quando você trabalha 

no teatro você tem que ter muita disciplina, eu tenho gostado muito dessa parte. 

Conciliar isso com o show, com esse outro trabalho é complicado. 

Cláudia: Conciliar estar fazendo as duas coisas, ter uma vida de funcionário de 

espaço público de teatro e por sua vez continuar fazendo show é malabarismo. 

Cíntia: É assim: vai puxando daqui,  esticando de lá, e a gente vai seguindo o 

caminho. Até porque a proposta também da FGM é essa, não sei dos outros 

espaços, mas a proposta de lá é que a gente consiga não sair da cena do que a 

gente fazia antes, que a gente consiga manter, nem que seja um mínimo, mas que a 

gente consiga manter esses outros contatos que a gente tinha, esta outra rotina que 

a gente tinha de trabalho. Então a gente vai intercalando, a gente não trabalha todos 

os dias da semana, a gente tem uma carga horária bem flexível, isso ajuda bastante 

e ajuda financeiramente também, porque a gente sabe que trabalhar em uma 

Instituição não significa que a gente ganhe mundos e fundos de dinheiro, a gente 

tem que correr atrás para ir complementando essa renda de todas as formas. 

Cláudia: Muito pelo contrário. Lá o seu regime de contratação é terceirizada? 

Cíntia: Isso  

Cláudia: Dos aspectos positivos acho que já deu para perceber de modo geral, pelo 

que você falou, mas o que é menos gratificante no trabalho? o que seria? 
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Remuneração? o que você acha que poderia ser melhor nessa área do profissional 

da área técnica, que trabalha em espaço teatral, que o que poderia ser melhor?  

Cíntia: Eu acho essa parte de remuneração importante, mas também acho a parte 

do espaço ter mais qualificação, oferecer algum curso. A gente teve um curso, eu 

lembro que a gente teve um curso de brigada de incêndio na FGM. Ter alguns 

cursos voltados para área de som, de luz, chefe de palco, de projeção, a empresa 

pensar também por esse lado de qualificar o funcionário que está ali para atender 

melhor o espaço, para atender melhor os clientes, espetáculos, as empresas, as 

outras instituições que venham a passar por ali.  

Cláudia: Porque o curso de brigada de incêndio é uma coisa praticamente 

obrigatória do espaço, mas tem coisas que são bem específicas das funções mesmo 

que poderiam ser [feitas]... até as próprias certificações, nas NRs, que são as 

Normas Regulamentares, por exemplo NR10 que trabalha com esse negócio de 

eletricidade, NR35 que trabalha em altura, a gente percebe que os nossos espaços 

não viabilizam estes treinamentos, essas certificações.  

Cíntia: Com certeza! Eu acho que também trabalhar mais com segurança, eu vejo 

muito pouca segurança, também por parte da gente que está trabalhando na área 

técnica, que acha que: ah isso não vai acontecer, isso nunca aconteceu comigo... e 

vai se descuidando. Eu fico muito preocupada com essa questão de segurança. 

Poxa, sobe na escada, vamos colocar o capacete, vamos ter um cinto, vamos usar 

uma bota enquanto a gente estiver trabalhando, vamos nos proteger. A nossa 

ferramenta de trabalho é a gente, se a gente se danificar, cortar um dedo, machucar 

o pé, não trabalha, fica parado. Então acho que tem essa questão também, que a 

galera vai deixando de lado... ainda mais quem já está a muito tempo no teatro fala: 

ah eu já fiz isso aqui mil vezes, não vai ser agora que isso vai acontecer. Eu acho 

muito arriscado, eu gosto sempre da prevenção. 

Cláudia: Isso é muito importante, inclusive que é uma visão que já lhe coloca num 

outro patamar, assim, em um patamar mais de coordenação, de liderança e esse 

muitas vezes é o diferencial entre as pessoas de uma mesma equipe. Tem gente 

que não está preocupado com o todo, que faz aquela tarefa e tudo bem, é aquilo 

que a gente tava falando, você vê a possibilidade de crescimento dentro da área. As 

vezes são por esses cuidados, por esses detalhes, você começa a se diferenciar 

dentro do grupo por ter esse tipo de preocupação, ter um olhar mais amplo. Por 
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exemplo, na questão da interdisciplinaridade com as outras atividades, o teatro de 

modo geral já é uma atividade coletiva, a gente não é sozinho dentro daquela ação, 

o seu trabalho interfere no dele, que interfere no do outro, que chega no artista, que 

chega na produção e chega no público. Então, a gente tem que ter esse olhar. 

Cíntia: Com certeza, com certeza!  

Cláudia: E tem alguma coisa que lhe ocorre, que você gostaria de pontuar dentro 

dessa área técnica, que você acha interessante, que lhe chama a atenção? você se 

vê hoje trabalhando nisso mesmo verdadeiramente, como sendo uma profissão, 

uma carreira, é o que você gosta de fazer? 

Cíntia: Sim! É o que eu gosto de fazer, eu estou muito feliz, já adaptada a essa 

realidade, aceitando essa realidade, eu me vejo muito nisso. Apesar de eu mesma 

me boicotar muitas vezes, um certo medo, um certo receio de querer crescer e ir um 

pouquinho mais além, mais em frente, eu sinto isso em mim ainda, mas eu estou 

tentando mudar esse pensamento. Quero me qualificar realmente, fazer esse curso 

esse ano, voltado mais para área de gestão, de produção, para conseguir ter um 

cargo melhor, para conseguir crescer e fazer essa escadinha aí, subir estes 

degraus. É algo que você falou, do crescimento, eu estou realmente nessa 

perspectiva, esse ano eu estou muito por esse lado, esse ano eu falei: poxa, eu fiz o 

curso de produção cultural e só fiz poucas coisas na área de produção cultural, 

pontuais, acho que está na hora de olhar mais para esse lado e fazer mais isso. 

Cláudia: E começar a se mostrar mesmo [falar]: olha, eu também faço isso, eu 

também posso fazer isso. 

Cíntia: Pois é, eu falei: poxa, não, esse ano vamos - ser roadie é massa, eu amo, 

amo, amo, é a magia de você pegar um nada e transformar em um tudo - mas 

vamos pensar diferente. Vamos fazer uma outra coisa, para abrir mais, as pessoas 

me conhecerem e dizer: olha eu estou aqui também, se precisar disso eu sei fazer! 

Eu estou bem por esse caminho esse ano, no caminho do crescimento realmente. 

Cláudia: Muito bom, muito bom! Cíntia, obrigada mesmo pela sua participação. 

Cíntia: De nada, eu que agradeço. 
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3 CLEITON OLIVEIRA DA CRUZ, MAQUINISTA/CONTRARREGRA DO TCA 
Entrevista realizada em 14 de janeiro de 2020. 

 

Cláudia: Cleiton, como que você classifica a sua função, você se considera 

cenotécnico, contrarregra, maquinista, um pouco de tudo, como é que você se 

[vê]…? 

Cleiton: Eu me considero um pouco de tudo. Eu começo muito forte na 

contrarregragem, foi onde eu começo com essa questão do teatro, paralelo à isso, 

como contrarregra você entra nesse viés, nas montagens de cenário, de estar 

acompanhando. Aí você vai pra cenotecnia, né? Enquanto maquinista foi uma 

descoberta também porque tem essa relação com contrarregra, cenotécnico; aí 

facilitou o meu conhecimento e aí me descobri como maquinista. 

Cláudia: Mas esta descoberta como maquinista foi mais quando você passou a 

trabalhar em teatro físico, no teatro, no Teatro Castro Alves ou não? 

Cleiton: Eu tinha uma noção que o que eu fazia estava próximo de ser maquinista, 

né? Mas aí quando surgiu essa oportunidade de trabalho no TCA e era para a 

profissão de maquinista, aí realmente eu entendi que era capaz de fazer isso. Então, 

aqui no teatro eu percebi que realmente essa é a função que eu posso exercer. 

Cláudia: Elas se complementam. Mas você percebe alguma diferença entre um 

maquinista ou cenotécnico, você tem consciência destas diferenças? 

Cleiton: Tenho, tenho, tenho… porque tem a questão de um cenotécnico ser aquele 

profissional de confeccionar o cenário, fazer cenografia. Às vezes eu sou muito 

procurado neste sentido, têm alguns pequenos elementos que eu consigo fazer mas 

outras demandas não, porque você tem que ter uma habilidade como marceneiro, 

serralheiro, que isso tudo o cenotécnico têm que ter essas ferramentas para tá 

trabalhando, e se desenvolver. E como maquinista eu percebo que você consegue 

montar o cenário, é quando você fica próximo da contrarregragem que tem a 

movimentação desse cenário. Apesar que eu faço muita contrarregragem de palco, 

no meu histórico profissional eu sou sempre procurado neste sentido… se resolva 

no palco, mesmo montando cenário. Aqui no TCA eu a oportunidade de tá fazendo 

essa contrarregragem, que é enquanto maquinista. 
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Cláudia: Agora voltando um pouquinho, como foi que você começou a trabalhar na 

área de teatro, você teve uma formação de algum curso de capacitação antes? Você 

vem da onde, vem do Liceu?  

Cleiton: Isso, isso. 

Cláudia: Como foi que você começou? Como foi o começo de tudo? 

Cleiton: Assim, na realidade eu entrei numa fase da minha vida, de adolescência e 

aí eu comecei a buscar cursos, né? E aí eu comecei, fiz curso no Olodum, fiz curso 

de informática e procurei também o CRIA, aí eu fui fazer teatro, tentar teatro, aí eu 

fui participar de uma seleção e cheguei a ficar até a semifinal, mas eu não passei e 

em um desses procurar eu encontrei o Liceu e aí eu sempre tive vontade de dançar, 

eu amo dançar. Acabou que eu fui me inscrever pra dança, na realidade, aí quando 

chegou no processo eu perguntei a Rita Carneiro, ela foi inclusive minha professora 

de português lá no Liceu; aí quando perguntei como é que é o processo de ser 

bailarino? Eu falei "gosto de dançar...", ela virou pra mim e falou: você tem que fazer 

quarenta piruetas e ficar em pose de bailarino, eu falei "não, eu não sei fazer isso"; 

aí vinha passando um rapaz que tinha inscrito técnica do espetáculo, aí eu perguntei 

o que era e aí ela me explicou que tinha que ficar nos bastidores, aí eu falei "é isso 

que eu quero". Aí eu fui, passei, fiz a seleção do Liceu, passei, aí fiz o curso lá que 

tinha o curso de contrarregragem, inclusive foi com Claudinha Salomão que foi 

minha professora. Aí tive iluminação com Marcelo Marfuz; tive de som com Eduardo 

Maia e paralelo a isso a gente tinha outras disciplinas de português, matemática… 

porque a ideia do Liceu era formar gente enquanto profissionais, mas com 

consciência de cidadãos. 

Cláudia: E como era mesmo o nome do curso de formação? 

Cleiton: Era oficina de técnicas do espetáculo. 

Cláudia: Oficina de técnicas do espetáculo, perfeito! Que ano era isso? 

Cleiton: Eu entrei em 2000, aí a gente ficou um ano em formação, depois desse um 

ano de formação teve uma outra seleção interna, onde só ficariam alguns do grupo, 

aí nesse momento eu continuei, eu fiquei mais um ano lá e já tinha essa formação e 

foi agregando outros conhecimentos e paralelo a gente já ia trabalhando, porque o 

Liceu tinha grupo de teatro, de dança, de música e a gente enquanto técnicos 

trabalhava para esses grupos lá, era como se fosse uma contrapartida, botar em 
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prática o que a gente tinha aprendido e aí a gente rodava todos os teatros de 

Salvador. 

Cláudia: Foi a época do Cuida bem de mim? 

Cleiton: Isso. Cuida bem de mim reestreou em 2004, nesse processo teve uma 

outra seleção, aí nessa seleção só iriam ficar sete se eu não me engano, ou seis 

para o Cuida bem de mim. Sérgio Almeida que era meu coordenador teve um 

momento de contrarregragem nessa transição, a gente tava desmontando alguma 

coisa no ACBEU ele me chamou e falou: "olha Cleiton eu vou tá te indicando pra 

uma produtora, que é a Mil Produções, na época, que é a Cibele Américo. Porque 

eu percebo que você lá fora vai ser melhor que a gente te manter aqui nesse 

momento, devido você ser um cara articulado, você tem essa vontade de aprender, 

você está concluindo seu 2º grau, você já pensa em fazer faculdade.” Ele na época 

ficou em dúvida entre eu e um outro colega de curso, daí ele falou que o outro ele 

tinha que dar uma segurada mais aqui. Aí foi a melhor coisa, daí foi quando eu saí 

de lá. 

Cláudia: E você já partiu para trabalhar no mercado? Com essa formação que você 

teve lá? Tinha uma formação teórica, com várias disciplinas e tinha uma coisa 

prática também, né? 

Cleiton: Isso, isso, isso! Tinha, tinha. A gente tinha essa parte de aprender o 

conteúdo profissional mesmo, da função mesmo e tinha outra, tipo assim… tinha 

aulas de artes plásticas, geografia, história. Isso foi muito importante, a gente fazia 

visita em museus, teatros, tinhas aulas prática em teatro, em vários nós fomos. E 

dentro do processo do Liceu a gente participava de alguns festivais grandes que 

acontecia aqui em Salvador. Era o Mercado Cultural, o Ateliê de Coreógrafos, isso 

foram eventos que eu fiz como estagiário, depois eu já fiz enquanto profissional 

mesmo, participando de espetáculo que eu estava enquanto técnico e depois era na 

função mesmo de técnico, fazendo parte da equipe desses eventos que foram muito 

importante na minha carreira. 

Cláudia: Então essa passagem pelo Liceu, ela foi praticamente decisiva pra um 

encaminhamento da sua vida profissional? 

Cleiton: Foi, foi, foi! 

Cláudia: Depois daí dessa passagem pelo Liceu você teve certeza de que você 

queria trabalhar com aquilo mesmo? 
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Cleiton: A galera brinca que a gente é picado pelo mosquito do teatro, é muito 

engraçado, eu me lembro quando o Sérgio me indicou pra fazer o espetáculo, pra 

fazer um infantil chamado Flics e paralelo à isso acabou rolando uma demanda pra 

fazer um espetáculo com Marfuz, que era a Comédia do fim, que foi do Núcleo do 

Teatro aqui do TCA. E aí eu estudava de noite porque eu fazia curso de dia, lá no 

Liceu e aí nessa transição eu tive que mudar o horário de colégio. Eu tomei um 

baque porque o ensino da noite era totalmente diferente do diurno. Eu falei 

“professor, você é o mesmo professor e dá esta aula?” e ele disse "de manhã é 

outra pegada", você tinha que encarar e coincidentemente eu acabei passando 

numa seleção para trabalhar como caixa de mercado, acho que era Bom Preço, algo 

desse tipo. Aí me bateu aquela indecisão, falei "meu Deus", já era para eu ser caixa, 

já tinha 18 anos e tudo o mais, aí fui conversar com minha mãe, eu conversei com 

ela. Daí ela falou "olhe meu filho, o que o seu coração te pede? Eu sei que se você 

for pro mercado você vai ter sua carteira assinada, que tanto você quer, vai ter seu 

salário certinho, tudo direitinho...". Parece que ela já tava prescrevendo esse 

negócio de você viver da arte... "mas veja o que o seu coração pede". Daí eu optei 

em continuar com o teatro. Fui fazer o espetáculo Comédia do fim, pra mim foi uma 

escola, uma outra escola. Eu saio do Liceu e vim pra cá, porque aí eu tinha uma 

equipe sensacional, os melhores de Salvador. Moacyr Gramacho era o cenógrafo, 

tinha uma equipe, Gringo, Niti, Gê, os melhores cenotécnicos e aí para mim eu 

aprendi muito. Eu já conhecia Marfuz do Liceu e lá na Comédia do fim ele conheceu 

mais de perto meu trabalho e aí foi importante isso, porque ele acabou depois me 

chamando para voltar pro Liceu. Mas antes disso, tive Cibele Américo que foi muito 

importante pra minha formação, ela me pega e fala assim "quer ser meu 

contrarregra?", mas naquela época você tinha o apoio de produção, de assistente, 

produtor executivo, tinha toda essa nomenclatura e tinha necessidade pra isso, aí 

ela virou pra mim e disse "seu perfil é bom pra produção, vamos fazer outro 

espetáculo comigo, você quer? O valor é tal e tudo mais...", daí eu falei "nossa, eu 

quero". Daí foi um espetáculo chamado Um bonde chamado desejo, que era de 

Fernando Guerreiro, aí foi outro momento muito importante. Eu já vinha meio na 

função de produção, no apoio de produção, eu já vinha entendo isso. Esse foi o time 

que ela me deu que eu trago comigo. Ela falou "você é muito atento, você fica ligado 
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e como você tem essa relação com elenco e diretor, criou-se essa ponte, pra mim foi 

muito bacana. 

Cláudia: E sua DRT você tirou DRT? 

Cleiton: Tirei. 

Cláudia: Tirou mesmo, porque pro REDA necessita. E sua DRT é em quê? 

Cleiton: Minha DRT é como contrarregra, maquinista e operador de luz. Dentro das 

funções eu gosto muito, eu amo cenário, gosto de cenografia, gosto de 

contrarregragem e também foi importante pra mim uma outra coisa, eu sou formado 

em publicidade, eu fiz a minha formação em publicidade, mas eu nunca conseguia 

sair do mundo das artes. Então quem me conhecia falava "que absurdo, você é 

publicitário e vai aí para carregar peso… 

Cláudia: Então dentro desse processo todo de nível médio, de ter terminado o 2º 

grau e entrar no Liceu, você ainda cursou uma faculdade? Ainda conseguiu misturar 

com as coisas todas do teatro, conseguiu ainda acompanhar e cursar uma 

faculdade? 

Cleiton: Sim, consegui! Eu lembro de Marfuz em um dos momentos das reuniões 

que ele falava…[gravação interrompida] 

Cláudia: Então retomando aqui, você ainda conseguiu terminar uma faculdade? 

Cleiton: Sim, consegui! Eu sempre tive vontade de ter uma formação de nível 

superior. E em um dos momentos Marfuz falou uma coisa pra gente, falou assim 

“vocês tem que ter um nível superior, vocês tem que estudar, é importante para 

vocês, pensem, na pior das hipóteses, se vocês forem presos tem uma sala 

sozinho... mas entrem na faculdade.” Eu lembro muito bem disso, dele falando em 

um dos momentos, de todo mundo reunido, porque a gente tinha muitas reuniões, e 

foi um fato que me [ajudou a] me posicionar, mas eu já tinha isso comigo. Engraçado 

que eu queria ser médico, meu primeiro vestibular foi para medicina, eu não passei e 

aí inclusive a minha mãe disse que se eu fosse médico hoje em dia eu ia sofrer 

muito por causa do meu jeito. Eu fiz uns cinco vestibulares e sempre eu passei na 

área de comunicação, e quando eu passei na de publicidade na Faculdade Social eu 

resolvi cursar. Mas era uma faculdade particular, o valor da mensalidade na época 

era o valor do salário que eu ganhava no Liceu, porque aí eu já estava como 

colaborador (eu passei a fase de educando, depois eu fui prestador de serviço no 

Liceu, depois eu passei a ser colaborador), eu peguei um empréstimo lá [no Liceu] e 
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era descontado do meu salário e depois eu consegui uma bolsa lá na faculdade, e 

isso foi muito importante também nesta minha transição. Me manter na faculdade foi 

difícil, foi uma guerra, porque assim, tem os horários, eu estudava à noite. Teve um 

período, eu entrei em 2006 na faculdade e eu fiquei no Liceu até 2008 porque o 

Liceu decretou falência, aí foi um processo porque eu volto pro mercado mesmo, 

trabalhando, e para você lidar com isso, porque as vezes eu estava no camarim, 

alguma coisa que vacilava na montagem, eu estava dando uma lida e tudo o mais. 

Eu consegui conciliar fazendo cinema, que eu fiz filmes, eu fiz o Ó paí, ó, fiz a série, 

fiz o Quincas Berro D’água, fiz Capitães de areia, e tudo isso foi muito conjunto. Mas 

graças a Deus eu sempre tive um time de como a arte também fazia parte do meu 

processo com o teatro. Então assim, eu tinha uma disciplina chamada RTVC, que 

era esta parte de rádio e TV e o professor falou que queria saber o que era que 

acontece nos bastidores e na época eu estava fazendo Quincas Berro D’água, ele 

falou “então me mostra o processo lá”, então eu fotografava o processo e como 

contrapartida eu tinha que fazer um seminário, era sempre isso assim, mas eu 

consegui concluir. 

Cláudia: Sempre ligando as duas coisas. Eu acho fundamental isso, a gente não 

parar de estudar e de buscar. Eu, por exemplo, não sabia que você tinha feito a 

faculdade, isso é muito importante. Você vê dentro da carreira, dentro da função, 

possibilidades de crescimento, de ascensão profissional? 

Cleiton: Você fala do aspecto técnico mesmo? 

Cláudia: No aspecto profissional, de enquanto técnico de palco, resumindo todas às 

funções que você faz, você vê dentro da função possibilidades de crescimento 

profissional? Galgar novos postos, melhorias, coisas deste tipo você consegue 

vislumbrar? Você acha isso possível, dentro da carreira de um técnico? 

Cleiton: Sim, eu acho sim, agora que você tem realmente que buscar ter essa 

qualificação, aproveitar as chances que são dadas. Eu trabalho enquanto 

contrarregra, cenotécnico, produção que é algo assim que eu amo. Isso foram 

habilidades que eu fui adquirindo e o mercado me ajudou muito. Tinha muito este 

time, que as pessoas me diziam se eu podia fazer isso, e eu dizia que eu sou muito 

sincero, que eu não sabia fazer, mas a gente tenta. Isso tanto no teatro quanto no 

cinema. No cinema mesmo teve uma situação que a aderecista, que já era uma 

outra pegada, que o produtor de objetos me liga e diz que vai precisar fazer um 
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adereço, eu respondi que não fazia isso, daí ele falou "Cleiton você consegue fazer, 

mas venha aqui  conversar", daí eu fui no escritório  e eu disse ”ta bom eu vou, mas 

eu sou sincero, se eu não souber eu vou falar”, eles me explicaram e eu acertei 

fazer. Aí ela me adorou…  

Cláudia: Caramba, adereço? 

Cleiton: Isso, pois é, foi, e na época eu fui fazer um adereço que era pra ficar no 

Cabaré onde Marieta Severo tinha uma cena dela, aí rolou isso. E também eu amo 

estar no teatro, eu sou impressionado por que...  como ele vai abrindo portas pra 

mim mesmo as vezes eu estando em outra área. No Ó paí, ó o produtor de objetos 

me disse que ia surgir uma oportunidade de ser estagiário de figurino em Capitães 

de areia, aí eu falei que não trabalhava com figurino, daí ele me disse que como eu 

já vinha de teatro, já tinha feito essas coisa de camareiro… aí pra mim foi ótimo, eu 

fui ser estagiário de figurino. Na época meu chefe era um cara de São Paulo e eu 

aprendi habilidades, como era para eu rasgar roupas, aprendi habilidades de 

envelhecimento de roupa, foi muito bom isso pra mim. E eu achei uma coisa muito 

bacana da parte deles, que eles me botavam para fora do set para eu ir para a 

faculdade quando dava o meu horário, eu me oferecia para ficar mas eles não 

deixavam, me diziam “vá, siga”, ao contrario de quando eu trabalhei em outros 

lugares que pessoas mesmo sendo baianos eram ao contrario, me seguravam. Já 

teve momento de me demitirem e falarem, em um momento de um dos filmes que eu 

fiz, chegou me chamou e conversou que gostavam muito do meu perfil mas só que 

não dava para continuar por que eu tinha uma restrição de horário. Eu expliquei pra 

ela que para mim, no momento, a experiência no cinema era importante, que ia 

agregar valor ao meu currículo, mas que da minha faculdade eu não ia abrir mão. 

Que era algo que eu precisava corrigir na minha vida. E engraçado que na época o 

escritório, a base, era no Forte do Barbalho, e eu falei que estava tudo bem, e 

quando eu estou saindo, na porta do forte ela me ligou e falou “não, volte, a gente 

quer você”, entende? Então eu acho que isso é a capacidade de ascensão, eu sou 

um exemplo disso, eu fico muito feliz que um dos exemplos é que eu estou aqui no 

TCA, trabalhando no TCA que é um dos maiores teatros da América Latina e é 

referência nacionalmente e internacionalmente, e eu enquanto aluno do Liceu, 

enquanto eu vinha aqui eu tinha esta vontade, mas nunca imaginei estar aqui 

mesmo enquanto profissional, e hoje eu me vejo aqui. 
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Cláudia: Bacana! Bom Cleiton, acho era basicamente isso, tem mais alguma coisa 

que você queira complementar? Algo que você lembra, que acha importante sobre a 

função, sobre a área, sobre trabalhar em teatro, espaço físico? Acho que você falou 

um pouquinho sobre isso, sobre este encantamento que você tem, sobre este prazer 

em estar em teatro físico. Pois, uma coisa é você trabalhar nos espetáculos e outra 

coisa é você trabalhar nos espaços físicos mesmo, ser um profissional técnico de 

teatro estando num teatro físico. Em um espaço físico, em um espaço teatral. Algo 

mais que você lembra? 

Cleiton: Eu só tenho a dizer assim… você viver da arte é muito difícil, é complicado, 

é algo que… a questão do governo devia dar uma olhada e com o governo atual que 

nós estamos ele dificulta mais ainda essa possibilidade. Estando no teatro físico 

(TCA) enquanto profissional eu fiz um ano e pouco, mas eu venho de vários outros 

teatros enquanto espetáculos, então assim, de passar por vários outros teatros, eu 

tinha uma demanda muito grande em si e agora eu vejo que caiu isso no geral, a 

questão da cultura em nosso país, principalmente quando bota arte eles já querem 

logo cortar o teatro, música, dança e o circo também é algo que é dificultoso, mas 

acho que a gente nunca deve perder essa esperança, temos que correr atrás, eu 

sou o exemplo disso. E pra mim assim, estando como profissional de espaço físico 

está sendo importante porque é um outro processo, aqui ao contrário do que eu 

fazia, chega os espetáculos e eu continuo. 

Cláudia: É o outro lado… 

Cleiton: Em outro momento era o contrário, eu chegava com o espetáculo, tinha 

umas relações com as pessoas… mas pra mim é gratificante, eu sou feliz de exercer 

o que eu faço. 

Cláudia: Obrigada Cleiton, valeu! 
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4 LUÍS OLIVEIRA TRINDADE, ELETRICISTA DE ESPETÁCULO DO TCA 
Entrevista realizada em 20 de janeiro de 2020. 

 
Cláudia: Luís, como é seu nome todo? 

Luís: Luís Oliveira Trindade. 

Cláudia: Qual sua idade? 

Luís: 39 anos. 

Cláudia: Como você define sua profissão? 

Luís: Faço parte da equipe elétrica de montagem de iluminação cênica. 

Cláudia: Então você seria um eletricista de espetáculo? 

Luís: De espetáculo. 

Cláudia: Você tem DRT? 

Luís: Tenho sim. 

Cláudia: Então, lá na sua DRT quais funções que aparecem? Eletricista de 

espetáculo? Operador de luz? Você lembra? 

Luís: Não lembro. 

Cláudia: Mas se pode dizer que você é um eletricista de espetáculo. Agora, aqui no 

Teatro Castro Alves qual o seu vínculo empregatício? REDA? Terceirizado? Cargo 

comissionado? 

Luís: É um cargo comissionado. 

Cláudia: Então corresponde mais ou menos assim, abrange uma parte mais… além 

da montagem você tem um pouquinho mais de responsabilidade dentro da elétrica? 

Luís: Exato. 

Cláudia: Uma supervisão. 

Luís: Uma supervisão com a equipe elétrica. 

Cláudia: Essa equipe é torno de quantas pessoas? 

Luís: Em torno de sete pessoas. 

Cláudia: E a escolaridade, Luís? 

Luís: 2º. Grau. 

Cláudia: Como você começou a trabalhar com teatro? Foi aqui no Teatro? Você já 

tinha experiências antes? 

Luís: Não. Já tinha uma experiência. Já trabalhei com iluminação cênica em uma 

outra empresa de aluguel de equipamento, Iluminarte de Enrico Allata. Pioneiro 
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nessa área de iluminação. E já fazia vários serviços lá, no início do Festival de 

Verão. Trabalhei da 1º. até a 3º. edição.  

Cláudia: E quando você começou com Enrico, você já começou com a mão na 

massa? Ou você teve um treinamento? Antes você tinha uma formação de elétrica? 

Luís: Antes de tudo isso eu tive uma formação, primeiro passei por alguns 

treinamentos. Eu não comecei direto na área. Eu comecei a trabalhar na empresa na 

área do administrativo. E aí fui me envolvendo porque é uma área que eu gostava, 

tá trabalhando com eletricidade, essas coisas. Na verdade eu entrei nem 

imaginando que eu fosse trabalhar com isso, eu tava mais naquele pensamento de 

eletricidade. E aí você vai se envolvendo, uma coisa vai puxando a outra e o 

resultado… 

Claudia: Você já tava montando luz para espetáculo? 

Luís: Isso. 

Claudia: Quanto tempo você tá aqui no TCA? 

Luís: No TCA eu tenho 14 anos. 

Claudia: E aqui sempre trabalhando com elétrica? 

Luís: Aqui sempre com elétrica. 

Claudia: Sala principal, Sala do Coro… sempre alternando? 

Luís: Isso. 

Cláudia: Quais o desafios e dificuldades dentro dessa profissão que você vê? No 

dia a dia? 

Luís: Olha, no dia a dia eu acho que a maior dificuldade é ter que lidar com o novo. 

Os novos que estão chegando na área são diferentes. Tudo hoje é de uma forma 

diferente. E parece que a gente vai ficando velho e as coisa vai acompanhando a 

gente. 

Cláudia: Mas você tá falando do quê? Da tecnologia nova ou você tá falando das 

pessoas?    

Luís: Eu falo dos dois. Da tecnologia e das pessoas. 

Cláudia: A tecnologia nessa área está avançando muito? 

Luís: Tá mudando muito rápido. 

Cláudia: E pra se manter atualizado… 

Luís: Muito rápido e às vezes não dá tempo da gente tá acompanhando. 
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Cláudia: E as oportunidades de treinamento dentro do teatro acontecem ou não 

acontecem? 

Luís: Eu acho que sim, acontece. Mas poderia ser melhor. Também compete muito 

a pessoa, vai da pessoa. 

Cláudia: Iniciativas individuais? 

Luís: Isso, isso. Vai da iniciativa de cada um. Têm pessoas que tem aquela 

iniciativa, tem interesse e corre atrás e consegue. Têm outras que não, que espera, 

entendeu? Acontece sim. 

Cláudia: Mas existe uma necessidade de se renovar? Dentro dessa profissão? 

Luís: Existe sim! 

Cláudia: Alguma particularidade que você acha importante no perfil desse 

profissional técnico em iluminação cênica? Tipo: responsabilidade, proatividade… 

você vê características que são importantes no perfil desse profissional? 

Luís: Olha, eu acho que uma pessoa que trabalha diretamente nessa área. Ela é 

diferenciada. Ela não é como aquela pessoa que tem um treinamento numa 

empresa  e tal e você vai fazer isso e somente isso aqui e pronto. Você é um 

eletricista de espetáculo. Você vira um maquinista. Têm horas que você tá brincando 

e já virou artista, entendeu? Até a coisa acontecer, então é uma coisa muito ampla, 

não é somente você vim pro plugar uma extensão e fazer uma lâmpada acender. É 

uma visão muito ampla. Você veio pra montar uma luz, mas precisa fazer um serviço 

que é de maquinista pra você poder embelezar com a sua luz. Daqui a pouco… é 

tanta coisa. Você não pode vim só com aquela mentalidade de eu vou ligar isso, eu 

vou conectar pra poder passar uma energia e acabou. 

Cláudia: Então, você tem que ter essa disponibilidade? Tem que ta aberto! 

Luís: Tem que tá aberto pra essas coisas.  

Cláudia: Trabalhar com arte é isso… 

Luís: E saber que tudo acontece. É realmente uma arte, você vem pensando numa 

coisa e acontece outra. Se você não tiver preparado, aí desanda. Por achar que 

você é eletricista, mas se tiver de você meter mão em uma outra coisa, você não vai 

fazer porque você só sabe trabalhar com extensão. 

Cláudia: Isso é uma conclusão minha. Acho que isso é o que diferencia um 

profissional de outro. O profissional que tá aberto ao novo, ao aprendizado e as 

soluções. 
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Luís: É que teatro é um lugar de arte. Você vem pra fazer uma coisa, depois você 

tem que fazer uma arte pra fazer o teatro acontecer. 

Cláudia: Você já se viu até atuando, né?  

Luís: É. 

Cláudia: E é bom, é fácil, é prazeroso trabalhar com teatro? Você gosta? 

Luís: Sim. Eu gosto, eu amo. Quando você faz uma coisa que você gosta você faz 

com prazer, entende? Tudo na vida tem dificuldade, todo trabalho tem sua 

dificuldade. Quando você faz uma coisa que você gosta vc não está somente 

ligando para o salário. Claro, a gente trabalha para poder receber, mas você não vai 

trabalhar só focando no dinheiro. Você vai trabalhar focando no seu trabalho, no seu 

desempenho.  É uma história é tudo uma construção. 

Cláudia: Você vê possibilidade de crescimento dentro da profissão? Não digo nem 

somente dentro do teatro, mas por exemplo, possibilidades outras de ascensão 

profissional? Você acha possível?  

Luís: Sim, sim. Eu acho que sim, é como a gente falou no início, o diferencial tá na 

pessoa. Às vezes a pessoa tem toda aquela formação mas não tem esse diferencial. 

É você que vai fazer a diferença na hora. Eu posso ter o mesmo grau de instrução 

que você, mas vai chegar a hora que um tá sempre na frente do outro porque tem 

essa consciência. Teatro não é uma área para se trabalhar como outras. Teatro é 

tempo, é horário, é dedicação. É entender que as coisas acontecem de uma hora 

pra outra. Você saiu com uma coisa certa e no outro dia já tem que mudar e o 

espírito tem que tá preparado pra isso, pra mudar e saber que o tempo ele não para, 

ele só faz correr. Mas às vezes o serviço da gente precisa atrasar um pouco pra 

poder retomar aquele tempo. 

Cláudia: E o salário, Luís? 

Luís: O salário não é uma coisa muito boa. 

Cláudia: Podia ser melhor… 

Luís: Podia ser melhor. 

Cláudia: Bem melhor. 

Luís: Mas se a gente for olhar tem gente numa situação pior. É fazer aquele velho 

corre, aquela velha dança pra poder chegar no final do mês e tá tudo certo. 

Cláudia: Obrigada, Luís. 

Luís: De nada. 
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5 MÁRCIO ADRIANO PASSOS DALTRO (ADRIANO), CENOTÉCNICO DO TCA 

Entrevista realizada em 11 de fevereiro de 2020. 
 

Cláudia: Você é cenotécnico, né? 

Adriano: Sim. 

Cláudia: Você tem DRT de cenotécnico? Nunca tirou? Sente necessidade? 

Adriano: Olha, eu nunca tirei porque não senti necessidade, mas já era pra eu ter 

tirado meu DRT. É relaxamento, é muita coisa a gente fazendo aí o tempo termina 

sendo curto. 

Cláudia: Aqui você é Cargo? Como é seu nome completo? 

Adriano: Sou Cargo. É Márcio Adriano Passos Daltro. 

Cláudia: E você entrou aqui quando? No TCA? 

Adriano: Uns 18, 20 anos atrás que eu entrei pra trabalhar não nessa área, na área 

de limpeza, só que eu já vinha com a minha bagagem de infância, eu fui criado 

dentro de marcenaria, com meu avô e, trabalhava em tenda com meu tio parte de 

pai que fazia ferragem, fivela, essas coisas bem rústicas de seleiro. 

Cláudia: Então, antes de você entrar aqui na cenotecnia você já tinha essa 

bagagem… um dom, essa bagagem de você já ver o ofício ali rolando na família. 

Adriano: Um dom, isso! Aí, quando entrei aqui, que eu comecei a trabalhar na área 

da limpeza, primeiro eu vim pra Salvador, me alistei, eu vim servir. Aí eu servi dois 

anos e seis meses e depois saí porque eu vi que não era minha praia. Aí eu entrei 

numa empresa que me prometeu botar na manutenção, só que aí não teve vaga na 

manutenção, aí eu caí na limpeza, da limpeza eu vim cair aqui no Teatro. Quando eu 

cheguei aqui fiquei assim olhando, eu andava muito ali pelo centro técnico… aí um 

dia eu encontrei com um rapaz na Sala do Coro, que foi aí que eu conheci Maurício 

Martins… aí que cheguei pra ele e falei assim oh "se você precisar de qualquer 

serviço aí, uma mão de obra a mais eu tô à disposição", na época foi Quem matou 

Maria Helena, na Sala do Coro, a peça. Aí ele falou "vamos precisar de gente pra 

carregar daqui 15 dias, só que é uma virada de noite", eu disse "tô aí", e foi de um 

domingo pra segunda. Eu vim, mostrei meu trabalho, meu desempenho e aí eu 

comecei a ser chamado pra montagem, desmontagem e contrarregragem. Aí eu fui 

desempenhando minha habilidade que eu tinha. Tive a oportunidade também de 
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fazer a campanha na época de Paulo Souto,  ACM e César Borges. Daí foi que eu 

fui mostrando o meu trabalho 

Cláudia: Entrando pra área de… 

Adriano: Isso. Conheci o Moacyr Gramacho, que me chamou para fazer dois filmes, 

no início foi Eu me lembro e foi Cascalho. Aí eu vim amostrando meu trabalho, fui 

desenvolvendo também… têm muitos cenotécnicos na área que uns é puxado só 

pra uma área, tipo assim, tem cenotécnico que é puxado só marcenaria, tem 

cenotécnico que é puxado só pra traquitana, tem cenotécnico que é puxado só pra 

mecanismo e hidráulica, pintura e têm uns que é puxado mais pra adereço, essas 

coisas assim… traquitana, bugiganga... e eu não, eu consegui concentrar tudo, eu 

que trouxe a serralheria aqui pro teatro. Na minha área de cenotecnia eu 

desempenho carpintaria, marcenaria, serralheria, traquitana, mecanismo, pintura, 

efeito, hidráulica e elétrica. Porque eu vim na verdade de uma área de cinema, eu 

tive a oportunidade de começar no teatro mas eu atuei mais na área de cinema, eu 

atuei uns cinco anos na área de cinema. Depois que o Moacyr foi convidado para 

ser o diretor daqui, ele falou "você vai ser o cenotécnico do centro técnico", inclusive 

eu tava fazendo um filme que foi com o Zuarte, que foi Revoada, na morte de 

Lampião pra trás, aí eu acabei esse filme foi que eu vim pra o centro técnico. 

Cláudia: Bem interessante! Então dentro da cenotecnia você tem habilidade em 

todas essas linguagens aí? 

Adriano: Sim, sim! E eu faço muitos efeitos especiais pra cinemas, às vezes eu tô 

aqui trabalhando aqui mas final de semana eu faço muita coisa fora no meu galpão, 

que eu fiz lá na roça, lá em casa. Eu sou muito chegado a roça. E eu gosto da roça, 

que lá o celular só pega num ponto, não tenho internet em nada... Só quando eu 

quero falar com alguém, ver se alguém  ligou Eu coloco lá vejo e atendo no viva voz 

e  falo o que tiver que falar e pronto. Eu trabalho também com animais em efeitos 

especiais, a maioria desses filmes aqui pela Bahia, que têm animais, eles me 

chamam… 

Cláudia: Mas animal vivo mesmo? 

Adriano: Animal vivo, cavalo, cachorro… 

Cláudia: Mas você faz adestramento? 

Adriano: É, adestramento pro animal fazer aquilo que o diretor quer na cena… 

Cláudia: Nunca soube disso. Que você trabalhava com esse tipo de adestramento. 
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Adriano: Quem conhece meu trabalho é Zuarte. No Revoada eu fiz um trabalho 

com três cavalos, porque tem um dos cangaceiros quando ele tá morrendo ele tem 

um delírio, de que ele vê uns cavalos passar correndo e depois os cavalos ficava 

arrodeando ele, aí foram três cavalos russos, porque russo é cor branca, mas na 

linguagem da pelagem do cavalo chama russo. Eu pintei um de vermelho, um de 

azul e um de amarelo era o delírio desse cangaceiro morrendo. Então eu fiquei 15 

dias treinando esses cavalos, quando você assistir o filme você vai ver os efeitos 

que eu fiz.. Durante a filmagem o cavalo fez justamente o que o diretor queria. 

Cláudia: Ainda você teve que chegar na tonalidade… uma tinta que não seja tóxica, 

fácil de soltar e ainda precisa chegar na tonalidade que o diretor de arte, nesse 

caso... 

Adriano: Isso. Eu pintei com tinta guache, fácil de soltar… diretor de arte não, o 

diretor do filme que tem a ideia, aí o diretor de arte vai terminar de fazer a montagem 

e eu bati uma bola com o Zuarte, ele disse: “tem como?” Tem, eu preciso de tempo, 

aí me deu esse tempo… escolhemos os cavalos e fizemos isso. E não só com 

animais como com inseto também né? É, minha história é muito louca, sou o tipo 

daquele cara que faz tudo, eu carrego dois ditados comigo "não desisto" ou “não 

desista”, e eu tenho uma vontade de ser doido, mas os cabelos que não deixa 

porque… os outros falam "só doido pra fazer isso", aí eu falo "eu tenho vontade, mas 

os cabelos que não deixam", enquanto eu tiver cabelo eu não vou ser doido. Teve 

uma cena mesmo, que foi com um sapo, eu peguei o sapo, fiquei oito dias com o 

sapo, dando comida a ele, cuidando dele, porque o sapo quando ele fica bem gordo 

ele fica quietinho, né? Ele fica paradinho, daí tinha uma cena que é um plano, dá um 

close assim no sapo, do close vai… foca no cangaceiro, aí aproxima, a câmera 

recua, aí depois vem a grua também… aí eu fiquei com esse sapo praticamente 

cinco dias com esse sapo cuidando dele… 

Cláudia: Ficou amigo do sapo. 

Adriano: É. Aí tem também uma outra cena com inseto, isso ai já foi com O homem 

que não dormia, o Moacyr que foi diretor de arte, que tinha uma cena que o Fábio 

Vidal, é um dos atores principais de O homem que não dormia, tem uma cena que 

ele… ele é meio doente, ele é meio doido, né? Aí tem a cena que uma hora ele tá de 

cabeça pra baixo, quase que enforcado, que se mija… aí tudo isso eu que preparo, 

a tonalidade da urina, essas coisas… tem uma cena que ele tá numas pedras e ele 
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pega uma lagartixa e come. Aí eu peguei essa lagartixa, fiquei com essa lagartixa 

uns cinco dias e eu dando bastante comida a ela pra poder ela ficar fortinha, 

gordinha, pra não correr fora da cena… aí no dia da cena eu fui com o horário de 

meio-dia, pro sol ficar bem a pino mesmo, a lagartixa tá lá na pedra, aí Fábio Vidal 

vem… isso lá na Chapada Diamantina, lá em Mucugê, na cidade de pedra. Ele vem 

andando pelas pedras assim e aí na mesma hora ele rebate a lagartixa e ele 

conseguiu pegar. Eu fiquei dando a manha a ele, dizendo como que pegava… ela 

não faz mal, ela não morde. ele pegou confiança em mim e aí ele pegou a lagartixa 

que eu tava adestrando uns seis dias, depois que ele pega ele come… 

Cláudia: Mas a lagartixa de verdade? 

Adriano: É. É pra insinuar que ele tá comendo uma lagartixa... 

Cláudia: Ele comendo… aí corta… 

Adriano: Aí corta… aí foi o que eu bolei pra ele comer, carne de sol. Eu peguei uma 

carne de sol assim, cortei a carne do sol… a tira, deixei como fosse a pata da 

lagartixa pra lá e pra cá, deixei um pedaço fininho assim, bota de lado e daí foca 

ligeiro, daí mostra como se tivesse comendo a lagartixa mesmo. Os caras falava 

"você é maluco", aí eu falava "eu tenho vontade de ser, os cabelos que não deixa". 

Cláudia: Em teatro como é essa relação como o cenógrafo? Tem cenógrafo que às 

vezes não aceita muito sugestão, né? Às vezes o cara cria uma coisa e aquela coisa 

para se tornar exequível tem que mudar um pouco. Eu, na minha experiência 

profissional já vi isso acontecer. 

Adriano: A maioria dos cenógrafos chegam com os projetos, muitos me dá carta 

branca, já conhecem meu trabalho e tem uns que não dá, eu deixo, quando vejo que 

vai dar errado eu já tô com a carta na mão e bora correr enquanto é tempo pra não 

perder material, nem sacrificar equipe. Porque se não vai vir virote aí assim... No 

caso de Zuarte e Rodrigo Frota, que foi um cenógrafo que começou com a gente, e 

hoje tá onde tá… que agradece muito a gente... a gente também a ele por dar 

confiança. A gente senta e debate o projeto, eu explico o porquê de ser daquela 

forma, pelo fato de ser uma peça que tem que entrar e sair objeto, quem vai 

manusear... às vezes não tem contrarregra e é os atores mesmo. Então, tudo isso 

tem que pensar antes da confecção, pra dar esse conforto e essa segurança ao ator 

em cena. Têm cenógrafos que deixam a gente à vontade, nem debate, me dá o 

croqui, a planta ou a maquete e deixa eu executar. Tem uns que ainda tesam e 
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coisa e tal e, a gente vai pra aquilo. Mas daí vê que não ficou funcional, pesado, 

bruto… Mas aqueles que dão a carta na manga é bem mais fácil trabalhar e o tempo 

de entrega de cenário é bem mais rápido, a gente ganha tempo… é bem melhor! 

Cláudia: Você tá com quantos anos? 

Adriano: Eu fiz 41. Vou fazer 42, sou de 1978. 

Cláudia: Então você já tem quase 20 de teatro. 

Adriano: De teatro 20. Só com a gestão de Moacyr, acho que é treze. Quando ele 

entrou… eu só cheguei aqui em… quase em junho, eu já tava fazendo Revoada. 

Cláudia: E você gosta disso que você faz? 

Adriano: Amo! Cada cenário que eu faço pra mim é um bebê e um filho que tá 

nascendo. Eu penso assim, eu disse uma frase ano passado na Sala do Coro, a 

gente subiu pra resolver a arquibancada, e aí a arquibancada tava travando, 

travando, travando… eu já tinha um mês sem olhar ela, aí a gente começou a polir 

ela, eu fui debaixo dela, fiquei uns 15 minutos olhando, daí eu vi que os 

"cachorrinhos", os engates estavam dando problema, tava travando. Aí eu percebi 

que foi aquilo, aí eu peguei levantei todos os "cachorrinhos" e pedi uma fita para 

Marquinhos e aí eu vedei com a fita Rosco, depois recolhemos a arquibancada. Os 

meninos estavam batendo duas horas para recolher, eu recolhi a arquibancada em 

10 minutos. Aí eu disse pra Marquinhos e pra Rosalba, eu falei "oh, Rosalba, você 

sabe como eu enxergo esta arquibancada? Ela disse "não", "eu enxergo isso aí 

como uma criança", ela falou assim "Por que?", "Porque eu vi ela nascer e a gente 

tem que entender o que ela tá sentindo, uma criança quando chora você tem que 

ficar ali olhando pra entender o que ela tá sentindo, a mesma coisa com a 

arquibancada". Não é porque é um material, uma arquibancada… você tem que 

observar, tem que ver, até pra você não botar a vida de quem tá manuseando com 

você em risco. Ela aí “Não vou mentir pra você não, o pessoal tava vindo aqui 

recolher, tava levando duas horas e meia, três no braçal mesmo, e você chegou aqui 

e em dez minutos…”. Só precisa ter mais amor pelo que faz, mais atenção que aí a 

coisa funciona, a coisa flui. Ai fala: “Você é maluco” e eu respondo, “tenho vontade 

de ser mas meus cabelos não deixam”. E eu adoro essa área, eu gosto muito, tem 

pessoas que me chamam, me dão a carta de dizer chama Adriano para ver, bora 

tirar... Bora pensar... Bora resolver...  
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Cláudia: E esse lado do sacrifício pessoal, de ficar horas e horas dentro do teatro… 

não vê nem o filho crescer, isso é uma loucura… 

Adriano: Isso é uma loucura! Você disse tudo 

Cláudia: A gente se acostuma. 

Adriano: Isso termina virando uma rotina que o pessoal de casa entende, os filhos 

entende. E aí quando tem meu tempo eu sumo tudo pra eles, sumo pra ficar assim 

24 horas do lado na roça ou na cidade, mas o meu forte é roça mesmo. É montar 

cavalo, pescar, nadar… 

Cláudia: Natureza. 

Adriano: É, natureza! E o tempo que eu tenho eu fujo sempre pra roça, mas eles 

entendem que tô ausente pra dar alegria aos outros. 

Cláudia: Tem algo mais que você gostaria de falar, de particularidades, de 

detalhes… eu acho incrível a vida em teatro, as pessoas que se dedicam e vivem 

dentro de teatro e o fato de eu estar escrevendo sobre isso agora é um resgate, 

sabia? Eu passei quase 30 anos da minha vida só correndo, correndo pra fazer 

acontecer e às vezes você fica meio bruto, você passa por cima… 

Adriano: É verdade! 

Cláudia: Você grita, você briga, mas as pessoas te veem de uma forma assim… e 

não sei se é a maturidade… o fato de ter caído pra fazer agora esse mestrado, 

essas entrevistas, eu tô procurando explorar um lado um pouco mais poético dessa 

vida. Isso tudo que você falou, desse amor, dessa dedicação, isso é tão presente na 

vida da gente e às vezes a gente vai passando por cima de tudo… 

Adriano: É, isso que você tá falando de passar por cima é a rotina do nosso 

trabalho, a gente fica estressado. Eu entendo você e eu acho que você me entende 

e tipo assim, você é igual a mim, eu gosto de ver acontecer, é o seu caso, eu gosto 

de ver acontecer e eu já vi isso em você, você gosta de ver acontecer, eu me inspiro 

em você também. Quando eu chego ali no palco e falo "vamo embora gente", a 

mesma coisa eu faço com a minha equipe. Tem gente que chega pra trabalhar com 

a gente que infiltra na nossa equipe aqui que a gente tá vendo que o tempo vai dar 

mas se a gente puder executar antes… porque teatro é igual bunda de neném, 

desculpa a expressão, você não sabe a hora que vem a merda, é um ditado também 

dá aula de teatro. Tá tudo lindo, tá tudo beleza, mas na hora de montar lá deu 

errado, velho! Mas àquele deu errado e você não vai arrumar só ali, vai ter que bulir 
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em tudo pra vim de novo, então, se você tem tempo, bora trabalhar com tempo e 

segurança. Isso aí te tráz o desespero, essa parte de você ser às vezes um pouco 

arrogante, mas não é por maldade, não é por sacanagem, é responsabilidade. 

Cláudia: É responsabilidade. O peso da responsabilidade. A hora que abre para o 

público… outro dia eu tava falando, o nosso cronograma é feito assim: da hora do 

espetáculo pra trás, porque tem uma hora de começar. Deu a hora de abrir, abriu 

oito horas, as pessoas estão lá, elas vão chegar, vão querer entrar, vão querer 

assistir… 

Adriano: Você tem que dar o seu melhor. Tem gente que tanto faz se vai dar certo 

ou não, isso que me mata. Pra isso não me matar eu conto de dedo quem vai ser a 

equipe que vai estar, pra não acontecer esse esgotamento, de se estressar… não 

adianta eu ter uma equipe de dez se só vai trabalhar três, por isso que minha equipe 

é eu e dois, é eu e três. 

Cláudia: Tem que ter um perfil. É o tipo de profissão que a pessoa tem que ter o 

perfil. 

Adriano: Tem também um filme que eu me inspiro muito, você já ouviu falar O 

exército de Brancaleone? Já assistiu? 

Cláudia: Não assisti mas eu conheço. É um clássico! 

Adriano: Esse filme eu assisti porque  Moacyr e Renata, logo quando Moacyr 

começou a ser diretor, e Renata do centro técnico. A gente tinha um dia na semana 

pra assistir um filme e um dos filmes que a gente assistiu foi O exército de 

Brancaleone. Eu tenho uma equipe de exército de Brancaleone, é um cara cheio de 

estratégia, é um cara que não saiu selecionando de dedo quem seria seu exército, 

ele saiu andando e foi montando, tinha um mendigo que quis vim, ele levou, tinha 

um padre que queria se suicidar de cima de uma ponte com uma bigorna na cabeça, 

ele levou, tinha uma família com três filhos, ele levou. Então assim, o Brancaleone 

não selecionava de dedo o seu exército, ele saia levando, nesse levando é o que 

faço, rumei tempo eu vou passando uma peneira, lapidando. Dessa lapidação 

praticamente eu não descarto nada, sempre todos que eu levo dá certo! Eu não fui 

aquele que cara que saiu e pegou aquele cara que tem dois metros de altura, ele é 

malhado, vou pegar aquele cara que é forte… eu olho o assistente no andar, no se 

preocupar, de estar do seu lado ali se você tá com uma máquina pregando, aí eu 

vejo se o assistente vai dá bom ou não. De dez, eu olho dois, três e falo "oh, bora 
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lapidar que vai dá bom". Eu tenho aluno, daqueles cursos que eu já dei aqui, no Rio, 

têm dois em São Paulo, no Ibero, meu irmão foi pra lá também, teve uns seis ou oito 

que continuou e desistiu, por que? Porque, essa área tem uma outra frase, muitos 

querem e poucos conseguem tocar o barco nela. Se você não tiver massa muscular 

e preparação física e não tiver resistência você não vai à frente não. Porque ela é 

esforço físico, tem que estar preparado mesmo. Tem que tá preparado para 

trabalhar até mais tarde, vou ter que virar noite… porque tá lá o panfleto para tal 

data, não sou eu que vou chegar e desfazer de tudo isso. Tudo isso eu me preocupo 

eu penso. E os meninos são assistentes de chegar e fazer o que você manda e a 

gente não, a gente sai daqui com a planta na cabeça, chega em casa tomo um 

banho, deito pensando a melhor forma pra no dia seguinte ninguém se sacrificar. 

Tipo assim, qual a melhor forma que eu vou fazer pra poder eu cortar e soldar, pra 

poder George esmerilhar e fulano pintar. Eu já saio pensando nisso tudo. Qual a 

melhor forma de subir no elevador de carga pra chegar no palco e montar. E tem 

uns assistentes… ah eu vou pra casa descansar, a gente não, dorme e acorda com 

aquilo na cabeça. 

Cláudia: E essa coisa de calcular material e tudo muito intuitivo, é uma matemática 

que você tem na cabeça? Você nem usa calculadora, nem nada, né? 

Adriano:  Eu vejo mesmo no papel…  

Cláudia:  É que nem Renato. Eu via Renato  calcular muito material, coisa de 

praticável, coisa assim 

Adriano: Têm coisas que a gente já tem de letra pela metragem quadrada… Tipo 

assim, o praticável tem dois por um... já é um padrão. A gente calcula um Rosco e a 

gente vê a metragem que se quer, a gente dobra e vai em cima daquele material. 

Tem uma margem que a gente coloca… Assim se for metalon de duas varas, três e 

ai depois a gente vai saber o pra que e por que. Por que que vai ser assim? Pra que 

que vai ser? Para ver se o metalon vai ser um vinte por vinte, trinta por vinte, porque 

na linguagem da serralheria é muita coisa. A gente começa do metalon dez por dez, 

que é um por um, até o cem por cem que é  dez cm por dez cm tem o duzentos por 

cem também mas é bem difícil de ser usado.  

Claudia: Ai a depender do uso, vai ser um ou vai ser outro… 

Adriano: Isso Além de saber tudo do dez por dez, vinte por vinte, vinte e cinco por 

vinte e cinco, trinta por trinta, trinta por vinte, cinquenta por trinta, você ainda tem a 
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chapa que são vinte, dezoito, dezesseis, quatorze, doze. Porque quando você 

diminui, você aumenta a espessura da chapa. Na Serralheria é ao contrário. Você 

vai saber se o eletrodo é de dois, dois e meio ou é de três. Vem disco de corte de 

quatorze polegadas, um oitavo por um, disco desbaste pra sete polegadas, por 

oitavo por três dezesseis. Aí você tem que saber item por item de cada coisa Porque 

a serralheria tem uma bagagem grande se for galvanizado tem que limpar com tiner 

né tem que passar o decapox pra depois passar o alumix. 

Cláudia: E você falou desse curso que você dava, foi naquela época do Pronatec? 

Adriano: Sim, foi no Pronatec. Que dei dois cursos. 

Cláudia: Você era professor lá, né? Era instrutor, monitor, não lembro o nome que 

tinha. 

Adriano: Foi, foi. E depois teve um outro curso. Primeiro foi por aqui no Teatro… 

Cláudia: Mas esses você foi professor, você ministrava e os outros assim como 

aluno, você nunca fez Liceu? 

Adriano: Não. Todo mundo fica pensando que eu nunca fiz curso… 

Cláudia: Mas muitos profissionais dessa área são autodidatas, muitos! Teve uma 

leva que veio do Liceu, mas deu muito pra contrarregragem… 

Adriano: Caso de Bruno. 

Cláudia: Cleiton… aquele menino que trabalha com som, esqueço o nome dele… 

essa galera assim veio de uma época do Liceu, mas na cenotécnica eu percebo que 

é um conhecimento muito intuitivo, são pessoas que tem esse dom para a 

cenotecnia. 

Adriano: Pra área, né? A cenotecnia você tem que chegar… é no bater das vistas 

que você tá falando e eu já tô com tudo aqui na cabeça. Você chega e fala como 

quer o cenário e eu já tô com ele todo aqui na cabeça. Já visualizei aquilo 

funcionando. A gente vai falando e eu vou visualizando, já vou vendo a melhor forma 

de segurança e tal, já vejo assim a coisa funcionando. Ai os caras falam “você é 

louco eu to pensando como fazer de duas formas e você já pensou oito, dez. Eu 

estou sempre cercando os meninos, a gente está fazendo cenário, os meninos estão 

achando que o gabarito está certo, eu já chego com outro, esse aqui você começar 

a montar essa peça aqui, o pessoal gosta. Essa é a minha função. Às vezes quando 

é um projeto grande que eu fico praticamente um dia, um dia e meio parado é para 

gente ganhar cinco ou seis dias, mas o parado ali rabiscando e pensando.  
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Cláudia: Planejando, etapa de planejamento 

Adriano: É porque ainda vem o plano de corte do material, isso é uma coisa que 

também precisa ter bastante atenção na área de cenotecnia.  

Cláudia: E os cenógrafos apresentam plantas, croquis, desenho técnico, alguma 

coisa? 

Adriano: Apresentam! Se você quiser algum, eu tenho ali, eu guardo todos. eu tinha 

maquete da última ópera que fizemos com Raul Belém, tá com Virgínia, tá com ela a 

maquete. 

Cláudia: Raul morreu naquele trabalho, no período daquele trabalho… 

Adriano: Raul gostou muito do trabalho da gente, ele ficou admirado por conta do 

pouco tempo que teve. Chegou aqui teve dar a oficina pra poder lapidar alguém, pra 

pegar, infiltrar… 

Cláudia: Teve oficina 

Adriano: Foi... Eu lembro de tudo. ele falou: “Vocês não precisa tomar oficina, vocês 

tem que me ensinar…” Eu falei não…eu queria aprender... Ele: “você vai trabalhar e 

deixa que eu cuido da oficina.”. Eu gostei muito do finado Raul 

Cláudia: Essas pessoas assim humildes, o cara com uma bagagem…. 

Adriano: Opera igual àquela… 

Cláudia: Foi linda 

Adriano: Pode ser que eu veja ainda, mas cenógrafo como aquele… 

Cláudia: Foi linda. Carmem é uma ópera consagrada, que tem uma música 

belíssima. Aquela montagem foi muito legal. 

Adriano: Muito linda. E aquelas mudança de ato… Coisa muito louca. o cara 

aproveitava um cenário pra três atos, o cara pirava mesmo o cabeção. 

Cláudia: Eu tenho um livro que um dos capítulos é só falando sobre ele. Um livro de 

Serroni, ele escreve sobre vários cenógrafos. 

Adriano: Ah! J.C. Serroni, eu tomei um curso. Daí em relação a tomar curso, o 

primeiro curso que eu tomei aqui de cenografia foi com Serroni, depois com Vera, 

Vera  Hamburger e depois quando o Altas Horas veio aqui pra Concha, aí ganhamos 

uma bolsa, porque o centro técnico deu apoio, na época só tinha eu, aí eu e 

Aguinaldo ganhamos uma bolsa, nós fomos pra São Paulo ficamos lá 25 dias no 

Projac da Globo, mas esse certificado eles não mandaram pra gente até hoje, mas 

eu sei que eu tenho, eu sei que eu fui, que eu fiz. Depois que eu retornei de curso,, 



 

 

183 

eu fiz só mais um curso com Olga Gomes, que foi de objetos cênicos, que até hoje 

eu ainda faço coisa pra ela, boneco, entalhe… eu adoro Olga! Olga é uma pessoa 

assim incrível 

Cláudia: Maravilhosa! Eu fiz um curso com ela de teatro de sombra…  

Adriano: Oh, que bom! Ela manja muito isso 

Cláudia: Foi bem bacana! 

Adriano: Antes de entrar aqui eu trabalhei muito tempo com ela, foi Nite que me 

indicou, eu era assistente dele, um cara que eu tiro o chapéu. E Moacyr também é 

um cara que eu agradeço muito pela confiança, na época por eu ser jovem e me 

levar como cenotécnico para vários filmes, eu agradeço a ele. Ele apostou mesmo. 

Eu tinha na faixa de 21, 22 anos e ele me levou e deixava assim a gente no set de 

filmagem. Ai botava Nite em um e gringo em outro, eu agradeço muito a ele por ter 

dado essa confiança. É muita coisa, uma bagagem imensa!   

Cláudia: É muita coisa, é um universo.. 

Adriano: E o que eu sinto falta é de a gente estar formando gente 

Cláudia: Isso é importante! Isso é uma coisa que eu ia te falar.. 

Adriano: A gente tem que estar formando gente. A gente só se preocupa na hora do 

chegou, bora fazer, daí chama um, chama outro e aí aquela agonia acaba e todo 

mundo se espalha.. Tem que passar o conhecimento, não tem que ficar 

escondendo. Passar o conhecimento não é só na hora da guerra, que o cara vem e 

para de paraquedas, pode ser na hora da guerra e pode ser depois. Chamar a 

passar, porque tem vários pulo do gato na área. A marcenaria a gente nunca sabe 

que o que a gente tá botando em prática a gente tá aprendendo. A carpintaria 

também. A serralheria, piorou! E o mais difícil disso pra entrar na cabeça é 

traquitana, mecanismo e os efeitos, isso aí é uma coisa mais delicada. Eu faço efeito 

do animal à explosão. Eu faço efeito de tiro, faço arma cênica também. e já fiz e faço 

várias armas cênicas. 

Cláudia: Isso é uma profissão tão antiga, cenotécnica. É tão antiga, agora que eu tô 

vendo coisas do período do teatro grego, lá atrás, os caras já desenvolviam 

traquitanas… não tinha esse nome de cenotécnico, mas já existia quem fizesse isso. 

Adriano: É e não sabia o que é essa função é porque o cenotécnico é assim. O 

pedreiro é só pedreiro, o cenotécnico é várias funções e uma pessoa só. 
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Cláudia: E tem um mix aí entre cenotécnico, com maquinista, com contrarregra que 

na verdade cada coisa tem sua especificidade, inclusive por lei que tem uma lei que 

regulamenta essas profissões todas. Por isso que eu perguntei se você tinha DRT, o 

registro na Delegacia Regional do Trabalho. 

Adriano: Fernando Marinho manda a gente tirar direto. Pra gente ir ali tirar e não 

vai. 

Cláudia: É porque até hoje você não teve essa necessidade, mas quem é REDA já 

tem. Lá no REDA hoje tem que ter DRT. É uma exigência do edital. Mas como você 

é cargo, você tá na função de supervisor. 

Adriano: Coordenador de cenotecnia. 

Cláudia: Cargo não tem essa exigência direto. Mas cada uma dessas funções está 

definida, o que é maquinista, o que é o contrarregra, o que é o cenotécnico… e o 

maquinista e o cenotécnico às vezes se embolam um pouco assim na função. Mas 

aqui no seu caso específico tá bem definido, porque você tá praticamente o tempo 

todo na função de confecção de cenário. 

Adriano: Confecção, adaptação, restauração, algumas instalação. Mas a gente tá 

mais pra confecção, porque a restauração tá sendo bem difícil, né? E quando vem a 

maioria dos cenários pra desmanchar pra fazer outro. Um cenário que pode ser 

restaurado é um cenário de peças antigas como a Bofetada, aí é um cenário que 

pode tá restaurando sempre. Que praticamente as peças que entram aqui é um 

mês, dois meses e ai sai de cartaz e não volta mais. 

Cláudia: Curta duração Até o cenário da ópera Carmen que ficou guardado e 

estragou. 

Adriano: A ópera Carmen, a gente terminou usando ela agora com As tentações de 

Padre Cícero, para As tentações de Padre Cícero eu desmanchei três cenários, 

desmanchei algumas coisas do Amor Barato, obra do núcleo, algumas coisas de 

Carmem, algumas coisas do BTCA, quatro cenários pra fazer As tentações de Padre 

Cícero. 

Cláudia: Aquelas rampas todas… 

Adriano: Isso. Outra coisa também que a gente pegou cenário da ópera e de Amor 

Barato pra fazer também foi Em família. Doou pra Em família metade da ópera e de 

Amor barato, desmanchou pra fazer 

Cláudia: E ainda tem essa coisa de espaço para armazenamento… 
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Adriano: É uma coisa também que eu penso muito, aonde é que vai guardar, 

Armazém Cenográfico. A maioria das tapadeiras que eu tô fazendo é seccionada, os 

praticáveis que eu tô fazendo de uma forma que dá pra tirar os pés e empilhar como 

tábua uma em cima da outra. Jei mesmo fala assim: “Olha pegue leve que o espaço 

tá apertado…” Jei do armazém cenográfico, que é nosso amigo. Eu já faço 

pensando em não ocupar muito espaço. Coisas que vai viajar também já vê a 

melhor forma pra poder não ficar pesado… 

Cláudia: Transportar, acomodar, como vai embalar… 

Adriano: Como eu estava dizendo a você… Um dos cenógrafos que eu trabalhei e 

achei interessante, eu falei "poh, que confiança desse cara", o Zé Dias, eu achei ele 

incrível! Com Djalma, ele era o diretor e chamou Zé Dias pra ser o cenógrafo, com 

aquela peça O melhor do homem. Estreou no Martin Gonçalves, não sei se você 

assistiu, eram umas escadas que passavam uma por dentro da outra... 

Cláudia: Não vi. 

Adriano: Fui eu que fiz. Zé Dias mandou o croqui, Djalma veio me procurar.”Ah! 

quero falar com Adriano”. “Adriano fica lá no centro técnico”. Ai ele desceu, 

conversou com Lorena primeiro, depois Lorena veio conversar comigo. “Adriano, a 

gente tá com um cenário para dar apoio aí, esse cenário aqui é de Djalma diretor, 

mas quem fez o croqui foi Zé dias que, inclusive é nesse link que Moacyr ia 

aproveitar pra vir dar uma Conversa Plugada, na Sala do Coro... Ai conversou e 

depois foram embora. Qual a ideia? Ele falou que podia procurar qualquer um que 

seja cenotécnico e entregar que ele entendia, daí ele me deu e eu falei que ia 

destrinchar o material, vou pensar aqui agora como vou fazer esse mecanismo, pois 

eram duas escadas imensas que eles giravam e no meio tinha um tubo, tipo esses 

de pole dance, que era a base, quando um tava dançando outro estava passando 

com a escada. Ai, depois ao mesmo tempo eles brincavam na escada por cima. Tipo 

eu não sei se você lembra daqueles parquezinhos, pequeno, que tinha aquelas 

gaiolasinhas quadradas? Que você entrava. Nos parques não tem aquelas escadas 

assim que você entra e fica andando tipo um macaco?  

Cláudia: Sim, sim 

Adriano: inspirado naquilo só que numa extensão maior de 4 metros, e no meio 

tinha esse pole dance que elas faziam assim elas trançavam uma por dentro da 

outra.  Aí eu desenvolvi o mecanismo. No outro dia de manhã ele chegou, “E ai? 
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essa semana você já consegue pensar como vai ser feito?”. “Se você quiser sair a 

gente já vai e compra o material agora.” A gente saiu, foi na Dismel, alí no Retiro, 

comprou as bolachas de ferro, comprou metalon quarenta por quarenta0. Ai viemos. 

Daí ele disse que Zé Dias falou que a estreia é dali a um mês, só chegava dois dias 

antes da estreia e que confiava muito no cenotécnico e que se tivesse que fazer 

alguma coisa faria nestes dois dias. Entreguei em cinco dias. Zé Dias no dia que 

chegou, a gente foi no Martin Gonçalves pra montar e Zé dias disse assim: eu não 

falei a você? É um cenotécnico, pode entregar na mão do cenotécnico que ele 

entende, ele conhece a minha linguagem.”. Na Conversa Plugada, na Sala do 

Coro”... você tava? 

Cláudia: Não tava… 

Adriano: Esse cara depois falou da gente, e eu não tava não.  Tava lá em cima 

fazendo alguma coisa, esse cara falou muito bem da gente. Falou "Moacir você tem 

uma equipe que tá de parabéns". Ele ainda chegou e falou assim, pessoal contando 

da Conversa Plugada "vocês tem que prezar muito o cenotécnico, eu lá em São 

Paulo, eu tinha muito, uns dez, hoje eu só tenho três, uns quatro já se foi e os que 

tinham desistiram da área, e os que têm são três que às vezes pra achar dá 

trabalho, não quer vim, a gente não formou gente nesse tempo, ficamos fechados só 

com aqueles e não pode ser, tem que formar". Eu fiquei olhando.. Realmente, é 

mesmo… 

Cláudia: Tem que formar… 

Adriano: Pedro Caldas é uma pessoa que fala direto, tem que parar pra fazer isso… 

Cláudia: Ele já me falou várias vezes isso… 

Adriano: Ele fala direto, tem que parar pra fazer isso. Bora formar gente. Se eu não 

conseguir formar de vez em tudo, pega e forma na marcenaria, forma um na 

serralheria, como é que eu vejo que o assistente vai dá bom praquilo? Eu pego o 

assistente, começo a trabalhar por turno marcenaria e serralheria tudo ao mesmo 

tempo, daí eu vejo que um é mais voltado para marcenaria, então eu deixo ele mais 

na marcenaria e o que é voltado mais pra serralheria eu deixo na serralheria. Você 

não pode chegar e deixar o cara confuso. 

Cláudia: Senão ele não fica bom em nada. Se ele tem habilidade, tudo bem, mas 

caso contrário, deixa o cara ir no que ele... 
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Adriano: E a galera fica surpresa com o nosso tempo, quando o cenário chega e o 

pessoal pensa que não vai dar tempo, a gente... 

Cláudia: Eu acho que a gente tem muito do que se orgulhar sim com o pouco de 

recurso que tem, principalmente de espaço, de maquinário. Mas tem uma mão de 

obra que… vocês são realmente pessoas especiais… que estão dentro daquilo por 

vocação mesmo. É amor. 

Adriano: É o que eu te falei, é amor mesmo, eu fico alegre, contente que tem 

pessoas que tá vendo isso, tá reconhecendo nosso trabalho... 

Cláudia: Com certeza, não tenha dúvida, assim, na correria do dia a dia as vezes a 

gente se embola e não… mas quando você vê o resultado das coisas e pára pra 

pensar um pouco… Super obrigada. 

Adriano: De nada. 
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6 MARGARIDA MARIA FERREIRA DA SILVA (GUIDA), COSTUREIRA DO TCA 
Entrevista realizada em 14 de janeiro de 2020. 

 

Cláudia: Guida, como é o seu nome de verdade? 

Guida: Meu nome é Margarida Maria Ferreira da Silva. 

Cláudia: Mas todo mundo te conhece por Guida Maria, que virou nome artístico. 

Você acaba assinando assim... 

Guida: Sim, com certeza. 

Cláudia: Você é “costureira de espetáculo”, exatamente como está denominado na 

Lei de Artistas e Técnicos (Lei nº 6.533). Você tem DRT de “costureira de 

espetáculo”? 

Guida: Tenho há mais ou menos 20 anos. 

Cláudia: Como você entrou na profissão? Como veio parar no mundo do teatro, 

trabalhando com figurino? 

Guida: Eu vim trabalhar há 27 anos, como estagiária, já aqui no TCA. 

Cláudia: Antes de vir para o TCA você tinha alguma vivência na área de figurino ou 

de teatro? 

Guida: Não. Eu vim com Lina, minha tia e madrinha...  

Cláudia: Lina Lemos, grande costureira de espetáculo! 

Guida: Ela estava trabalhando lá no Passeio Público, antes de vir pra cá, com a 

reforma; quando terminou a reforma, ela estava precisando de uma assistente. Eu 

vim para cá, trabalhar com ela. Daí comecei a pegar nas máquinas. Eu não conhecia 

nenhuma máquina ainda. Ela passou a me ensinar a fazer modelagem, corte... 

Depois eu fiz um curso de corte e costura no Senac; fiz também curso de estilismo 

no Sesc; depois fiz Escola de Belas Artes... 

Cláudia: Você fez graduação ou curso livre? 

Guida: Fiz curso livre de Desenho e Estilismo na Escola de Belas Artes. Depois fiz 

Artes Plásticas, porque eu gostava também dessa área. Com o tempo, fiz outros 

cursos de figurino com Lina, com Doris  em outros lugares também, como modelista. 

Fiz curso com Miguel Carvalho também nessa área de modelagem e costura para 

figurino. Depois eu senti a necessidade de fazer uma faculdade, porque hoje em dia 

para tudo tem que ter uma faculdade. Eu fui para a UNIFACS, fiz a graduação em 

Moda e Figurino. 
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Cláudia: Essa graduação em Moda você fez em que ano? É uma coisa mais 

recente... 

Guida: 2010, 2011 mais ou menos. 

Cláudia: A graduação em Moda é muito importante. E nesse período, Lina se 

aposentou e você continuou aqui...      

Guida: Ela me passou a coordenação do setor de figurino. 

Cláudia: Seu cargo aqui é comissionado? 

Guida: Sim. 

Cláudia: Então sua função é de coordenadora administrativa do setor de costura. 

Guida: Sim. Também faço modelagem, corte e costura 

Cláudia: Hoje no centro técnico, tem quantas costureiras fixas da casa? 

Guida: Tem apenas uma costureira fixa e uma assistente. 

Cláudia: Elas são contratadas do próprio Teatro? 

Guida: Isso. Todo ano, mais ou menos, a UNIFACS manda as meninas que se 

formam em moda pra estagiar comigo. 

Cláudia: Eu soube que o curso de moda ia acabar na UNIFACS, parece que estava 

formando a última turma. Você ouviu falar alguma coisa?  

Guida: Ainda não... 

Cláudia: Eu ouvi um boato. Espero que não seja verdade. 

Guida: Eu espero também, porque é uma área que está precisando de profissionais. 

Cláudia: Então esses estagiários vêm e ajudam nas demandas do Centro Técnico, 

dão suporte às produções que chegam. Como é esse trabalho, quando a produção 

chega com as demandas do figurino do espetáculo, de uma peça de teatro, por 

exemplo? É sempre através do produtor e do figurinista? 

Guida: Sim, o produtor ou o figurinista vem e pede o apoio da casa, quando não é 

trabalho da casa, passa o processo para a coordenação; o produtor ou diretor dessa 

área de figurino faz uma reunião com a gente. Ele passa uma ideia de como quer [o 

trabalho] e daí a gente vai ver os desenhos, depois a gente pensa no material, 

tecido, linha etc. 

Cláudia: Você sente que a coisa está profissional? Por exemplo, os estilistas, os 

figurinistas que chegam aqui trazem um material legal, um croqui, um projeto, para 

mostrar a vocês?  
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Guida: Mais ou menos. Nem todos. Como eu fiz estilismo e também sei desenhar, 

às vezes até ajudo alguns que não têm essa experiência de fazer desenho técnico. 

Às vezes chegam com um risco [rabisco] e aquele risco [rabisco] não diz nada; eles 

falam de boca e a gente tem que adivinhar o que eles estão pedindo. Aí eu começo 

a rabiscar para traduzir o que eles estão pedindo. 

Cláudia: Traduzir pra uma linguagem mais técnica?! 

Guida: Isso. 

Cláudia: Porque existe uma especificidade muito grande no figurino do espetáculo, 

desde os tipos de materiais, certo? 

Guida: Sim, e a formação do figurino. Roupa de época, por exemplo, é algo muito 

complicado para quem não entende da área do figurino. Não é qualquer costureira 

que consegue fazer, porque tem muita demanda para esse tipo de roupa. Você 

precisa analisar o material, de que época foi, qual é o tipo que você vai escolher, o 

movimento...  

Cláudia: E também para facilitar as trocas... 

Guida: Sim, se [é preciso usar] zíper ou [ver] como era feito o acabamento naquela 

época... 

Cláudia: É complicado usar zíper pra figurino, certo? Porque se tem troca [de 

roupas] usa-se mais o velcro, não é? 

Guida: Sim, tem roupa que você vai analisar... em épocas passadas era mais usado 

o botão de pressão, não existia zíper. Em espartilhos, corpetes, usava-se 

amarração. 

Cláudia: E você sente que tem surgido gente nova e interessada na profissão de 

costureira de espetáculo ou isso está mais na mão dos veteranos? Como está essa 

renovação? 

Guida: Ainda está difícil. Eu fico pensando: e se um dia eu me aposentar? Não é 

querer dizer que sou melhor do que ninguém, mas quem tem experiência como 

costureira não tem [necessariamente] a experiência com teatro ou com dança. Tem 

pessoas que chegam muito verdes aqui. Às vezes eu quero ensinar, mas algumas 

pessoas acham que sabem – e não sabem. Quando vão fazer, fazem errado. Não 

têm a noção que eu e Adriano temos aqui. 

Cláudia: Quem é a outra costureira fixa? 
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Guida: Lucinha, mas ela costura apenas roupas comuns, faz roupas de casa, 

enxovalzinho, essas coisas. Então, no começo, ela deu muito trabalho para se 

adaptar. Como ela é mais velha do que eu, ela acha que sabe mais do que eu. Mas 

não é isso. A gente precisa ir para o lado do figurino. Por exemplo, o figurino de 

época não tem nada a ver com a vestimenta comum. 

Cláudia: Tem toda uma pesquisa, um estudo profundo de materiais. Até o material 

da época tem que ser adaptado, não é? Imagine aquelas roupas pesadas, quentes, 

os veludos bem encorpados... 

Guida: Isso. Eu pesquiso, estudo sobre como era naquela época. Às vezes você 

não acha aquele tecido, mas podem encontrar outro, de decoração... como o 

gorgurão, que pode substituir o tecido; às vezes você não encontra a cor [exata] e 

precisa usar pintura para chegar àquela cor, por exemplo, um roxo ou bordô... para 

tudo isso, é preciso ter pesquisa. Tem que fazer do jeito que o figurinista está 

pedindo, mas você pode rebuscar. 

Cláudia: Então a questão da renovação [profissional] é uma preocupação, não é? 

Além da área de costura, na minha pesquisa vejo que isso também aparece em 

outras áreas. A cenotecnia tem avançado um pouco, mas tem outras áreas que já 

estão carentes de renovação nesse processo de equipe. 

Guida: Sim. Eu sempre penso que, quando houvesse concursos, como o REDA, 

que trouxessem meninas, costureiras mais novas, a gente deve passar [o 

conhecimento] para que elas aprendam, como eu aprendi muita coisa com Lina. Mas 

hoje, se as costureiras que chegam são mais velhas e daqui a pouco estarão 

aposentadas, quem vai passar o conhecimento? 

Cláudia: ...porque esse conhecimento é uma coisa que se passa muito de um para 

o outro. Você acha que, por mais que a pessoa tenha uma formação acadêmica, 

venha de um curso de moda, ainda assim ela precisa dessa experiência? 

Guida: Sim, precisa. Para a menina que está agora comigo, eu sempre digo: você 

que ainda é nova, está começando agora, ainda não sabe pegar na máquina, tem 

que aprender todo o passo a passo, para quando estiver [trabalhando] sozinha, 

saber lidar com aquele trabalho. 

Cláudia: ...e chegar num momento em que ela possa até criar e galgar outras 

coisas, como você. Por vezes, você chega a assumir sozinha algum figurino, a 

concepção do espetáculo? 
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Guida: Sim, já assinei muitos figurinos. Desenhava, enviava para pessoa; caso ela 

aprovasse, eu ia para a rua, comprava o tecido e entregava a roupa pronta. Isso eu 

já fiz muito, para cinema, show, dança, etc. 

Cláudia: E cada um tem sua especificidade, não é? Para o cinema, por exemplo, o 

material [deve levar em consideração que] entre o olho de quem assiste e o figurino 

ainda tem a câmera. 

Guida: Sim, você vê as coisinhas miudinhas que aparecem.  

Cláudia: É muito interessante... é incrível! Guida, muito obrigada! Como eu te disse, 

era rápido e simples... 
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7 MARIA CELESTE DOS SANTOS COUTINHO, CAMAREIRA DO TCA 
Entrevista realizada em 21 de janeiro de 2020. 

 

Cláudia: Celeste, como é teu nome completo? 

Celeste: Maria Celeste dos Santos Coutinho.  

Cláudia: Massa… e sua idade Celeste? 

Celeste: 51. 

Cláudia: E a profissão? Como é que você se denomina de profissão? 

Celeste: Técnico de palco, função camareira. 

Cláudia: Camareira de espetáculo. 

Celeste: Isso. 

Cláudia: Você tem DRT? 

Celeste: Tenho.  

Cláudia: E sua escolaridade Celeste? 

Celeste: Segundo grau completo. 

Cláudia: Como é que você começou a trabalhar em teatro? Como é que foi? 

Celeste: Foi por acaso, por incrível que pareça o primeiro teatro que eu vim quando 

criança foi aqui, foi uma peça de Lopes Pontes, porque eu estudei em colégio de 

freira e acho que ele tinha algum projeto que trazia as crianças para assistir, foi o 

primeiro e sempre gostei. Nunca imaginei na vida que fosse trabalhar aqui. 

Cláudia: E quando você começou a trabalhar aqui foi através da terceirização? 

Celeste: Foi. 

Cláudia: E hoje? 

Celeste: No momento sou REDA.  

Cláudia: Então você começou por quê? Você fez um curso de camareira? 

Celeste: Não, não. Não fiz curso. Assim... Eu conhecia Edna antes de eu trabalhar 

aqui.  

Cláudia: Você conhecia Edna Chagas, que era camareira do teatro.  

Celeste: Isso, isso. 

Cláudia: Aí vocês se conheciam? 

Celeste: Isso... Eu sou formada em magistério, trabalhei em escola, saí da escola; 

fui para a área comercial, saí da comercial e fiquei dando banca. Eu sempre morei 

de aluguel e para sair do lugar onde é que eu tava Edna [falou]: lá está precisando 
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de camareira e tal. Aí eu falei: e faz o quê?  [Edna falou]: ah tem que saber passar 

roupa, dar um ponto, essas coisas... ajudar trocar. Aí foi a minha primeira 

experiência, vim trabalhar sem saber... assim... [sabia] coisas básicas que uma dona 

de casa deve saber, mas da função em si eu fui aprendendo com o tempo. 

Cláudia: Os detalhes né? E o que é que você vê de característica na profissão de 

camareira que é diferente da dona de casa ou de outros serviços? o que é que tem 

de especificidade?  

Celeste: Primeiro eu acho que tem que ser uma pessoa neutra, que tem que 

respeitar o espaço da outra pessoa que está utilizando o camarim. Estar ali para 

ajudar no que for necessário, no caso de uma troca, de passar uma roupa, dar um 

ponto ou até se virar em costureira, como outro dia que Letieres [Maestro Letieres 

Leite] fez comigo, eu tive que apertar a roupa dele toda, em cima da hora. [eu disse]: 

tá bom, tá bom...  é, não tem jeito né Letieres? vou fazer né? você não quer... mas 

assim, a gente tem que estar preparado. Receber também calorosamente as 

pessoas, ter receptividade.  

Cláudia: E de específico com os materiais, digamos... os tecidos, tem coisas que 

tem uma particularidade né? 

Celeste: Em relação aos tecidos... em relação a quando você vai passar você tem 

que saber a temperatura do ferro para não botar o ferro quente demais e não 

queimar uma roupa; até uma bainha se precisar fazer depende do tecido, você não 

pode fazer um pé de galinha, tem que fazer aquela outra, tipo meio transparente, 

que não aparece do outro lado se for um tecido muito fino.  

Cláudia: O vestuário que se usa na cena, ele é diferente do vestuário do comum, 

né?   

Celeste: É com certeza! São coisas que as pessoas não vão usar no dia a dia na 

rua, pode ter alguma coisa que possa ser usado, mas na maioria das vezes não é. 

Até a maquiagem é uma coisa mais exagerada, que chame atenção de longe... não 

é uma coisa assim do dia a dia que todo mundo use. 

Cláudia: O que você acha assim de desafiador, o que você vê como desafio no 

teatro? 

Celeste: Acho que o desafio maior Claudinha é lidar realmente com o ser humano. 

Porque tem pessoas que são tranqüilas de você lidar, tem pessoas que já são mais 

complicadas, tem pessoas que às vezes parece que é complicado e não é, tem 
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gente que às vezes é tímido, aí tem gente que [fala]: ahh fulano tá me tirando. E aí 

as vezes nem é isso... tem gente que é na sua, que é reservado. Mas acho que a 

questão é mais humana, do que física e do que técnica, porque no nosso caso como 

camareira não tem tanto mistério, são as coisas que você aprende no dia a dia. 

Pode fazer um curso para aprimorar? Pode! Pode fazer um curso de corte e costura. 

Cláudia: É isso aí que eu ia te perguntar: o que poderia ser feito para aprimorar 

mais? qualificar melhor o serviço da camareira? 

Celeste: Um serviço de corte e costura... assim... com relação a quando vem uma 

coisa de fora, a gente não sabe falar outro idioma. A comunicação... porque 

geralmente a gente faz na mímica, o básico, é: me desculpa... I’m sorry... essas 

coisas, mas não é o que vai desenvolver uma conversa. Geralmente você sempre 

vai precisar de alguém para traduzir. 

Cláudia: E você acha que, esse trabalho de camareira, ele tem gente interessada? 

por exemplo, tem pessoas interessadas nesta função? existe como suceder se 

vocês se aposentarem? você vê esta perspectiva de mercado? de gente chegando ? 

Celeste: Muita gente não sabe que existe, quando se fala em camareira acho que 

pensam muito que é a camareira de hotel, de arrumar a cama pensam que é isso. 

Acho que não tem muita visibilidade.  

Cláudia: É um trabalho pouco conhecido, você falou uma palavra agora muito 

importante, que está aparecendo o tempo todo na minha pesquisa, esse caráter 

pouco visível ou quase invisível da função do técnico. 

Celeste: É porque na verdade a gente está nos bastidores, a gente vê que é 

invisível mesmo. mas assim... em relação a divulgar, não existe dizer que no teatro 

tem pessoas trabalhando nessa função, nunca teve tipo um documentário para 

mostrar para as pessoas que existe... o quê que se passa por trás, o que é que faz a 

máquina funcionar. Porque a pessoa vem ali ver o espetáculo e não sabe o que está 

por trás, acha que é um passe de mágica.  

Cláudia: Que chegou e o espetáculo está pronto. 

Celeste: Então acho que essa questão de não ter esta divulgação de mostrar o que 

é que acontece por trás dos bastidores de uma peça, eu acho que se tivesse esse 

tipo de documentário, por exemplo, as pessoas saberiam e até poderiam se 

interessar em fazer a função. 

Cláudia: E também não existem muitas vagas no mercado né?  
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Celeste: O único teatro que na verdade tem é aqui, a função de camareira fixa é 

aqui, os outros teatros não tem. 

Cláudia: Os outros teatros não tem, o Gregório de Mattos não tem, o módulo 

[também] não tem camareira. 

Celeste: Nenhum desses tem. É mais contratação mesmo para o espetáculo.  

Cláudia: Você vê algum recurso tecnológico dentro do seu dia a dia? você acha que 

a camareira hoje lida com equipamentos de tecnologia no dia a dia dela? 

Celeste: No caso o mais tecnológico que eu posso dizer é esse ferro a vapor, que é 

o steamer, que facilita bastante em questão de roupas finas, a roupa corre o risco de 

você queimar, facilita porque é mais rápido o manuseio dele do que o ferro normal.  

Cláudia: Você percebe alguma manha, um macete, alguma coisa que seja muito 

específico da função de camareira? 

Celeste: Quando eu comecei a viajar com o balé foi em 1998, eu viajei com a 

coreografia que foi uma prova de fogo mesmo, que foi a história de Castro Alves, 

porque era muito figurino. Antes de viajar já ajudava as meninas arrumar os baús, só 

que elas arrumavam de um jeito que quando chegava lá você ficava perdido. Aí eu 

falei: não, eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa que facilite para mim, 

porque eu só lá como pessoal, com as coisas da técnica, de contra-regragem... eu 

comecei a arrumar por parte: que era a infância de Castro Alves, escravos... botei 

homem, só homem, só mulher... da mesma coisa, porque era tudo igual, você não 

conseguia diferenciar. 

Cláudia: [Você arrumava] seguindo uma lógica, ia tudo misturado antes. 

Celeste: E aí me diziam assim: “você já desarrumou o baú?”. E eu dizia: “já”. [Elas 

diziam]: “Meu deus, a gente levava um dia só para desarrumar”. Eu dizia: “Eu fiz 

uma coisa mais prática, botei um baú só de homem, infância de Castro Alves, 

juventude, a parte da escravidão e o baile. Então tinha como eu separar, porque a 

infância você não sabia as roupas que era homem e quando que era mulher”. 

Cláudia: Então é uma questão de organização, de método, né?  

Celeste: É! 

Cláudia: Você desenvolveu um método específico para aquela função, então cada 

função, de certa forma tem sua particularidade e você pode desenvolver um método, 

uma tecnologia própria. Você está a quanto tempo aqui? 

Celeste: Eu esse ano faço 25, eu entrei aqui em [19]95.  
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Cláudia: E sempre como camareira? 

Celeste: Sempre como camareira. Já fui terceirizada já fiquei um tempo recebendo 

em folha, direto no banco, REDA, mas mais terceirizada do que REDA na verdade.  

Cláudia: E você gosta da profissão de camareira Celeste? é prazeroso apesar desta 

questão humana que você falou? 

Celeste: Eu gosto. Claudinha, se tudo que acontecer a gente criar um empecilho a 

gente não faz nada na vida. 

Cláudia: Isso em verdade são em todos os setores, porque se você trabalha em 

banco você tem problema de relacionamento também, se você trabalha em um 

hospital... enfim... então você acha bacana, você gosta, você curte?  

Celeste: É como se eu vivesse uma aventura, todos os dias coisas diferentes. Se 

você não tem conhecimento você passa a conhecer coisas diferentes, um tipo de 

música diferente, ainda mais porque eu moro em um bairro popular, minha 

vizinhança só ouve...  Ave Maria! Deus é mais! Tem dia que eu digo: ai meu Deus eu 

até prefiro trabalhar do que ficar em casa ouvindo isso, porque eu aqui estou 

ouvindo coisas diferentes, eu tenho oportunidade de conhecer. Eu coloquei Karen no 

coral da Neojibá porque eu estou aqui, porque se eu não tivesse eu não teria essa 

oportunidade. 

Cláudia: Ela entrou quando?  

Celeste: No ano passado foi o segundo ano, este ano já vai para o terceiro. 

Cláudia: Nossa que bacana, não sabia não.  

Celeste: Ela gosta de cantar e às vezes canta o que eu não gosto de ouvir, porque 

na verdade desde cedo eu gosto de música de MPB, eu nunca gostei muito desse 

tipo de música que o povo daqui  idolatra, mas tem oportunidade de conhecimento.  

Cláudia: De conhecer, de ouvir coisas diferentes coisas bacanas. Mais alguma 

coisa você lembraria, que você gostaria de falar? a questão salarial?  

Celeste: Se comparar quando eu entrei aqui o salário realmente defasou bastante.  

Cláudia: Teve uma defasagem né?  

Celeste: É! 

Cláudia: Então a questão das oportunidades... é que a gente não talvez ainda seja... 

Celeste: É assim, no caso, a gente como camareira, você não tem outro patamar a 

que chegar, você fica aqui  e estagna, você não tem para onde ir. Isso não quer 



 

 

198 

dizer que eu não goste de fazer o que eu faço, mas você não tem outro lugar que 

você tem oportunidade de crescer virar um gerente... 

Cláudia: Isso, virar um supervisor, encarregado essas coisas, tem este 

aspecto. Bom, Celeste, obrigada. Não disse que era rapidinho?  

Celeste: Tranquilo. 
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8 MARIA DA CONCEIÇÃO CHAGAS, CONTRARREGRA DO BTCA 
Entrevista realizada em 28 de janeiro de 2020. 

 
Cláudia: Sua função no balé era contrarregra, né? 

Conceição: Como contrarregra e depois como técnica de palco. 

Cláudia: Porque aí a lei mudou, não foi? 

Conceição: Foi, foi. Na minha DRT tá contrarregra 

Cláudia: Você tem DRT de contrarregra? 

Conceição: Sim. 

Cláudia: Mas essa mudança que teve de virar técnico de palco foi porque os planos 

de cargos e salários do Estado mudou, não foi? 

Conceição: Foi, foi. 

Cláudia: Teve uma alteração um ano aí e aí deixou a nomenclatura de ser 

contrarregra, camareira e juntou todo mundo em técnico de palco. 

Conceição: Juntou tudo e ficou técnico de palco. 

Cláudia: Um nome genérico. 

Conceição: É. 

Cláudia: Mas antes tinha essa divisão e você era contrarregra. E você trabalhou 

quanto anos… 

Conceição: A única contrarregra registrada no coisa sou eu. 

Cláudia: No Sated, né? 

Conceição: Que tá escrito contrarregra sou eu. Que na época não tinha ninguém… 

Cláudia: E mulher então… aí era mais raro ainda. Depois apareceram alguns 

rapazes como contrarregra, mas na época… 

Conceição: No Balé só era eu mesmo. 

Cláudia: Como é seu nome todo? 

Conceição: Maria da Conceição Chagas. Nome artístico, Conceição Chagas. 

Cláudia: Você trabalhou quantos anos no Balé? 

Conceição: 35 anos. 

Cláudia: E você hoje tem que idade, pode revelar? 

Conceição: 70 anos. 

Cláudia: Como você começou a trabalhar como contrarregra? Como você foi parar 

no teatro? 
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Conceição: Eu tinha terminado de me formar, aí eu tava em busca de emprego. 

Cláudia: E você se formou em quê? Nível médio? Foi algum curso técnico?  

Conceição: Nível médio. 

Cláudia: E aí tava procurando emprego? 

Conceição: Tinha uma pessoa que tava tentando viabilizar alguma coisa pra mim e 

daí conseguiu arrumar. Daí entrei no Teatro. Entrei sem saber nada. Fui pegando 

toda experiência aí.  

Cláudia: Isso foi em que ano? 

Conceição: Entrei em 81, 02 de abril de 81. 

Cláudia: O seu primeiro emprego foi no TCA? 

Conceição: Meu primeiro emprego foi no TCA. Eu trabalhava em outra coisa na 

casa da família que me criou, mas era sem carteira assinada. 

Cláudia: Certo! 

Conceição: De verdade, com carteira assinada, foi aí. 

Cláudia: Mas nessa época ainda não existia o Balé ainda não? O Balé veio depois. 

Conceição: Foi em 81, 1º. de abril de 1981 fundou o Balé. 

Cláudia: Ah! O Balé foi fundado em 1º de abril de 81.  

Conceição: Pois é, todo mundo achava que era mentira, mas não é não, foi 

verdade… 

Cláudia: 1º de abril… você já entrou e já foi direto pro Balé?  

Conceição: Foi, no dia 02 já entrei no Balé. 

Cláudia: Você não conhecia nada do trabalho? 

Conceição: Não, não conhecia nada. Depois… posso dizer quem me ajudou? 

Cláudia: Pode! 

Conceição: Foi Irma Vidal que me chamou lá pra baixo, pro palco. Eu iniciei na 

verdade como secretária, mas eu não gostava do serviço, do burocrático eu não 

gostava. 

Cláudia: Certo! 

Conceição: E aí foi na época de começar a estreia, o primeiro espetáculo foi Maria 

Quitéria… e aí precisava de uma pessoa lá em baixo para cuidar dos figurinos e da 

contrarregragem. Como no teatro tinha as camareiras eu fui pra contrarregra, que 

era muito objeto de contrarregragem, então precisava de uma pessoa. Irma 

perguntou se eu queria ir pro palco? Era tudo que eu queria. E fui. 
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Cláudia: Que ótimo! Aí não saiu mais. 

Conceição: Não saí mais… esse negócio de ficar datilografando não era comigo. 

Cláudia: O que você acha de trabalhar em teatro? 

Conceição: Eu acho uma coisa assim… deslumbrante, fantasioso e uma realização 

que você não faz ideia… só quando você ajudar um artista a se arrumar pra em 

questão de segundos ele entrar no palco numa cena, você já está do outro lado 

esperando ele pra trocar uma roupa. E você consegue fazer isso, consegue trocar 

essa roupa e consegue colocar o bailarino no palco, ou outro artista qualquer, com 

toda rapidez do mundo. Então você tem essa prática toda, toda tá aqui. Graças à 

deus que nunca deixou de entrar porque não conseguiu vestir. 

Cláudia: É uma realização. 

Conceição: Pois é, muito, muito bom! 

Cláudia: E no dia a dia ali na contrarregragem não tinha muito contato com 

tecnologia não, né?  Era mais aquela coisa artesanal? 

Conceição: Não, não tinha. O trabalho não tinha nada de coisa moderna, não. Eu 

pintava as sapatilhas todas. A direção exigia que as sapatilhas fossem da cor da 

pele de cada bailarino. Eu peguei essa prática também, como misturar as cores das 

tintas, entendeu? Para poder dar na cor, na tonalidade certa que no palco parecia 

que os bailarinos estavam descalços.  

Cláudia: Eu me lembro de ver você pintando sapatilha. Eu me lembro. 

Conceição: A sunga, o tapa-sexo eu que tinturava, trazia aqui para casa e mandava 

ver. Porque tinha que ser no tom da pele do bailarino, era muito difícil, mas era muito 

gratificante. Quando chegava no palco parecia que a pessoa tava nua, ou então que 

tava descalça. Entendeu?  Isso é um prazer imenso, enorme. 

Cláudia: Você desenvolveu essa expertise, essa coisa de já… isso é um know-how, 

é a sua experiência mesmo. E o conhecimento de cada um que você já sabia, é 

incrível. Basicamente era isso. Como era o convívio com as pessoas? Essa coisa de 

relacionamento? Tem o lado bom, mas às vezes rola muita confusão, né? 

Conceição: É. Eu tinha um relacionamento muito bom com todos os bailarinos. 

Dava as minha broncas. Eu era um capataz e todos eles me atendiam. Quando tinha 

que brigar eu brigava, chamava atenção. E eles diziam: "lá vem Conça aí". 

Cláudia: A coisa da autoridade… 
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Conceição: Eu era a autoridade, posso dizer isso, mas com todo carinho do mundo. 

Eu adorava aquelas crianças. 

Cláudia: E eles a você. Tinha essa afetividade, isso a gente percebia muito de 

perto, que tinha uma afetividade muito grande. Um respeito e uma autoridade. Um 

domínio da situação.  

Conceição: Era um respeito mesmo. Quando eu ia percebendo que tinha uma 

roupa fora de cabide, por cima da poltrona, ave maria… "quem fez isso aí?", "quem 

botou isso aí?". Já mandava tirar. Mas era um amor danado, muito carinho, uma 

troca de amor, de carinho. Incrível! 

Cláudia: Que bom, Conça. Mais alguma coisa que você lembre que você queira 

falar?  

Conceição: Sobre as viagens que a gente fez, era muito bom. Também era muito 

sacrificante, duro, mas sempre aquele prazer e no final cansava pra caramba da 

gente chegar no lugar arriando bagagem e correr para o teatro pra começar a 

montar. Depois que montava que a gente ia almoçar; aí voltava pro teatro de novo 

pra montar as coisas todas de novo. Chegava no hotel aos pedaços. Mas era bom! 

É uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. 

Cláudia: Com certeza! Obrigada! 

Conceição: De nada, qualquer coisa… 

Cláudia: Qualquer coisa eu te ligo. 
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9 MARIANA PASSOS, ELETRICISTA DE ESPETÁCULO DO TGM 
Entrevista realizada em 09 de janeiro de 2020. 

 

Cláudia: Então, Mari, essa conversa é pra me ajudar nos meus subsídios com a 

minha pesquisa, sobre os profissionais da área técnica em espetáculos. Você tá 

ligada na área de iluminação? 

Mariana: Isso! 

Cláudia: Certo? Você tem uma formação acadêmica… 

Mariana: De teatro. 

Cláudia: De teatro… 

Mariana: Sou Bacharela em interpretação, Artes Cênicas, pela UFBA. 

Cláudia: E aí você começou a atuar na área de iluminação como, de que forma? 

Mariana: É, eu já entrei na Escola de Teatro trabalhando como assistente de 

produção de Susan e eu precisava… eu entrei na Escola de Teatro pra sistematizar 

meu trabalho como atriz, mas antes disso eu já trabalhava com Gil Santana, que é 

uma escola de teatro independente, à parte, aqui em Salvador que te dá uma noção 

de trabalhar independente. Você tem que fazer tudo, de certa forma. Porque ele é 

muito faz tudo, né? Ele é diretor, ator, figurinista, iluminador…  

Cláudia: E ele trabalha muito com teatro infantil, não é isso? 

Mariana: É, ele trabalha com teatro infantil, ele se sustenta há mais de trinta anos 

assim. Eu trabalhava com ele, fui parar nas mãos dele e depois eu falei "não, preciso 

sistematizar o meu trabalho como atriz", mas eu já entrei na Escola de Teatro dentro 

de uma perspectiva de mercado, que era como uma referência que é possível você 

sobreviver de teatro na Bahia. Mas eu tinha um sonho de sobreviver apenas como 

atriz, mas eu sabia que tinha que desenvolver outras habilidades, então eu já entrei 

na Escola de Teatro como assistente de produção e de Susan e na época ela tinha 

pegado Namìbia, não, ela tava fazendo a produção de Namíbia e o iluminador era 

Pedro Benevides que tava agoniado e me pediu pra… me pagou pra escrever, pra 

passar a limpo o memorial descritivo dele, aí ele me fez o convite pra eu virar 

assistente dele, né? Na época eu não quis, não curtia, eu tava ainda muito jovem, 

juventude… eu tava muito focada em ser atriz só de teatro. Só que aí depois… mas 

aquela oportunidade já tinha aparecido e eu tipo assim, como assim "luz?", porque 

quando a gente começa a trabalhar com teatro como atriz a gente não entende 
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todas as outras funcionalidades e esse um déficit no… era, não sei como tá hoje, no 

currículo hoje, mas na época do meu currículo modular você era atriz, era só atriz, 

né? Então… 

Cláudia: E não mudou muito não. 

Mariana: É, não faço ideia. Mas você enquanto atriz é só atriz e na direção você 

tinha toda… o máximo que a gente teve como outra exploração de área foi figurino, 

foi maquiagem porque ator precisa se maquiar. Então é um pensamento muito 

retrógrado e  é tanto que se você parar pra ver os ex-alunos da ETUFBA que vão, 

que estão na área de iluminação são de direção e não de interpretação, salvo um ou 

outro, mas a maioria é de direção. 

Cláudia: Já é outro olhar, né? 

Mariana: Já é outro olhar, já tem toda uma… um outro cuidado também, né? Então, 

a maioria eu acho que de interpretação os únicos que saíram sou eu e Ruan, eu 

acho. Pensando assim de cabeça, que fizeram interpretação e atuam na área, 

porque Dominique é Licenciatura… 

Cláudia: E Paquelet que faz um monte de coisas… 

Mariana: Paquelet é outra época, né? 

Cláudia: É outra época. 

Mariana: É outra época, então o que eu lembro assim da Escola de Teatro é 

realmente só. Então, no meio da situação lá eu conversando com uma atriz que tava 

numa peça precisando de um operador de luz e aí foi a peça de Thiago Romero, 

Thiago me fez o convite, Luizinho me deu uma aula rápida, básica de montagem e 

de como funciona o sistema de luz no bar antes… no outro dia eu teria que montar, 

minha sorte é que eu sou inteligente e prática, então eu consegui absorver e 

resolver as coisas. Mas o meu curso foi na mesa do bar, onde era o Point do 

Acarajé, que é Canela com Pimenta, ele desenhando, explicando como funciona o 

teatro, linha, canal, dimmer, tudo isso. Foi bem básico e o resto eu fui no olho, no 

ouvido, vendo os iluminotécnicos do teatro, pegando as conversar de Tudella, 

entendeu? E aí eu fui e fui chegando… 

Cláudia: Aquele aprender fazer fazendo na troca com o outro… 

Mariana: Na troca… é tanto que eu me considero apenas como operadora de luz, 

assim… se eu pudesse me designar apenas eu tenho uma formação de operação 
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de luz, não tenho operação de eletricista, nem, até porque… ah, tem Fred também, 

Fred também fez interpretação. 

Cláudia: Fred. 

Mariana: Mas ele começou em Licenciatura. Mas eu é… eu não tenho uma base de 

eletricista, não tenho uma outra… 

Cláudia: A maioria não tem, não tem mesmo. 

Mariana: É! 

Cláudia: E na parte de criação você já tá se aventurando? 

Mariana: Queria. Eu tô começando a criar coragem agora. 

Cláudia: Agora! 

Mariana: É! Porque antes eu… eu sempre fiquei muito, eu… olha, a luz sempre me 

salvou. 

Cláudia: Sim! 
Mariana: Financeiramente, à partir dali, à partir de quando eu comecei com Romero, 

volta e meia aparecia uma operação, mas o meu foco sempre era interpretação, 

interpretação, mas quem sempre aparecia o universo dado foi sempre a luz, é tanto 

que o meu primeiro emprego agora foi como iuminotécnica da Fundação, então ela 

sempre me salvou. 

Cláudia: Esse é um dado que tá aparecendo na pesquisa, que vem aparecer, o fato 

de atores, de outros profissionais migrarem para a área de iluminação como uma 

possibilidade financeira. Isso já apareceu assim... que é um dado que não tinha 

muito me atentado pra isso, entendeu? Quer dizer, por exemplo, é o tipo de 

profissional que veio de um esquema meio que de cooperativa, de um trabalho 

artístico mais muito prático, onde todo mundo é uma coisa colaborativa. 

Mariana: Sim! 

Cláudia: Aí busca a academia, né? Pra sistematizar o seu conhecimento e lhe 

preparar mesmo, pra vida, como uma ascensão profissional e aí a academia...  

Mariana: Pra sistematizar. E aí a academia não me dá. 

Cláudia: Pois é! 

Mariana: A academia não me dá, quem me dá são os contatos que faço dentro dela. 

Cláudia: Dentro da academia. 

Mariana: A academia não me dá, eu tenho sérias críticas ao curso de interpretação 

porque ele é descabível, ele não tem função porque não se tem nem um 
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pensamento crítico sobre o mercado de artes, então não tem porque você tá 

lançando anualmente em torno de 15 profissionais, em tese, que não vão ser 

absorvidos pelo mercado. Então, é um absurdo ele, ele não me deu preparo 

nenhum, ele me deu contato para. 

Cláudia: E aí vem você pra técnica e a técnica é que vai te mantendo e te 

subsidiando dentro disso e aí vem você pra dentro da FGM, que a FGM é dos 

recortes do meu trabalho porque eu também comecei minha vida profissional no 

Gregório de Mattos, quando ele foi inaugurado. 

Mariana: Interessante! 

Cláudia: Esse projeto de Lina Bo Bardi que em 1986 foi criada a FGM e em 1988 o 

TGM foi inaugurado, eu era uma jovem recém saída da Faculdade de Direito e fui 

trabalhar lá. 

Mariana: Que onda! 

Cláudia: É, fui trabalhar lá. Então eu peguei o Gregório de Mattos começando 

mesmo, não tinha equipe, não tinha diretor, ali era a sede da Fundação e depois 

teve um seminário para se discutir os rumos daquilo ali, participou um monte de 

gente: Rui César, Márcio Meirelles… e se chegou um formato de ter um diretor, que 

foi Sandra Berenguer, primeira diretora do Teatro Gregório de Mattos, na época não 

era esse formato de gestor, essa coisa não, era um diretor que ia pra lá e daí o 

Teatro começou a funcionar verdadeiramente como teatro, recebendo espetáculos… 

eu fui ser assistente da diretora, não tinha nenhuma prática com teatro e foi lá que 

eu comecei. Era eu, ela e mais dois apoios, que eram dois meninos que não sabiam 

fazer absolutamente nada de técnica e assim começou e por aí foi… fechou, abriu, 

reabriu. Então, foi lá que eu comecei também. Então, hoje você tá na equipe da 

FGM, mas você não tá lotada no Teatro, nem na Barroquinha, você tá numa equipe 

que é meio volante que atende o Boca de Brasa… 

Mariana: Isso, exatamente! 

Cláudia: Como iluminotécnica. 

Mariana: Como iluminotécnica. 

Cláudia: Você tem DRT? DRT em iluminação? 

Mariana: Em iluminação, não. Tenho DRT como atriz. 

Cláudia: A sua é como atriz. 

Mariana: Eu tenho até que tirar minha DRT como iluminação, tenho que até tirar. 
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Cláudia: E aí lá nesse esquema do Boca de Brasa é aquela coisa, os espaços que 

são… 

Mariana: É, o Moisés, ele teve implantou um sistema que eu acredito muito, que eu 

acho que iria ajudar também mais os outros espaços que é trabalhar sobre 

demanda, né? A gente trabalha sobre demanda. 

Cláudia: Certo! 

Mariana: Não sobre… é porque é preciso entender que as necessidades de teatro, 

as necessidades artísticas são outras, não tem como a gente bater ponto, até 

porque é… mas aí a gente, eu entendo sim, porque por exemplo, pra mim que tenho 

outros corres, que tenho outra vida também além de iluminotécnica. A iluminação 

sempre me salvou, sou muito grata a ela, eu acho que à vezes eu fui um pouco 

ingrata, eu poderia me esforçar. Hoje eu consigo sentir mais tesão nela porque antes 

era um lugar de… véio, vou ter que fazer isso ou eu morro de fome. 

Cláudia: É! 

Mariana: Então, não tinha um tesão assim de… até inclusive entender que eu sou 

boa nisso é recente. 

Cláudia: E você pode investir nisso e ir mais. 

Mariana: Mais, né? Então, mas é, esse lugar pra mim foi meio traumatizante porque 

eu queria outra coisa e ela apareceu, me salvando, graças à Deus ao universo. Eu 

tinha uma certa  resistência, né? Porque é uma área que a gente, toda parte que 

você entra… todo mundo entra no teatro querendo ser ator (risos), todo mundo entra 

no teatro querendo tá na porra do palco, depois você entende que você tem espaço 

ou não, enfim, mas é, você migrar pra outro lugar também é… resvala num lugar 

egóico, você abrir mão (risos), você abrir mão, então resvala num estado egóico e 

eu tenho muitos amigos também que… eu graças a iluminação eu consigo me 

manter no meio, mas não consigo me manter no palco. 

Cláudia: Sim!  

Mariana: Porque as pessoas começam a me ver só como backstage, backstage… 

Cláudia: E já não te chamam pra atuar. 

Mariana: Exato! 

Cláudia: Eu não sabia que você era atriz. 

Mariana: Eu sou atriz. 
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Cláudia: Porque eu te conheço de… trabalhando nas assistências de Tudella e 

assumindo as montagens e operação das luzes dele e já de outros, mas eu não 

sabia dessa sua… desse seu começo como atriz. 

Mariana: É, eu sou atriz, pretendo voltar. 

Cláudia: E tô bem agora, bem pensando nisso, que é uma coisa que tá aparecendo 

nessas conversas que é essa migração… 

Mariana: Pra sobreviver, porque também tem aquela questão, né? A gente tem… 

vive num… eu culpo os progressistas nisso, que quando eles vieram com o cunho 

de que arte tinha que ser… tinha que ser contra o sistema e que não deveria se 

pensar sobre a questão econômica dela, então você começa a destratar o cliente, no 

caso o público, quando ele fala que você tem que cuspir na cara do público, essa é a 

nova… 

Cláudia: Sim, sim! 

Mariana: Nada contra, mas a gente comprou uma parte desse discurso, nós artistas 

atores e atrizes, né? Nós fazedores da elite da arte enquanto produtores da obra, 

em si, de que a gente tem que... de que ela é sobre humana, de que ela é… até um 

lugar diletante às vezes, mas a gente não pode botar preço no subjetivo, até certo 

ponto não, mas tem um lugar por exemplo quando você pára pra ver nas produções 

os atores e atrizes abrem mão de cachê e do pensamento econômico sobre, da 

remuneração sobre e que… o lugar da técnica por ser um lugar de trabalho se tem o 

dinheiro, sempre tem o dinheiro reservado para. Então, é sempre o… na técnica é 

um lugar de, é trabalho. 

Cláudia: É! Isso já apareceu fortemente também, inclusive na fala de uma 

professora lá da Escola de Teatro, eu não estava entrevistando ela, mas foi num 

momento que eu estava falando sobre o rumo que a pesquisa ia tomar, aí ela falou 

assim "porque o técnico é o único que recebe cachê enquanto todo mundo se fode", 

mas ela falou isso com uma mágoa, porque ela é diretora, atriz, uma pessoas muito 

conceituada no nosso meio, professora da Escola de Teatro, mas ela falou aquilo 

assim na lata, sabe? 

Mariana: Sim! 

Cláudia: Até foi um susto assim, porque eu senti aquilo como uma… depois eu 

refleti, é um trabalho! 
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Mariana: É um trabalho. E o problema é esse lugar da academia em ver a obra 

como a grande… como um grande fenômeno e um grande acontecimento, sim e é 

um acontecimento, é massa, mas a gente precisa encarar isso enquanto trabalho. 

Cláudia: Enquanto trabalho. 

Mariana: E o problema dentro do, por exemplo, que eu vejo dentro da ETUFBA é 

encarar apenas esse lugar da satisfação egóica ou humana e não para… por 

exemplo, pra você ter um curso como interpretação que você não tem um mercado 

para, pra que desgrama você tá formando aqueles atores, aqueles profissionais… 

Cláudia: É. E até se puxar pras matérias de um pouco de produção também, lá 

dentro, as pessoas terem esse olhar, do ponto de vista da produção do espetáculo. 

Porque nem todo mundo vai ser um acadêmico e vai ter um salário de professor. 

Mariana: E cortar com alguns tabus de que arte tem que ser gratuita, tem um lugar 

de, a gente precisa de democratização, ela precisa ser feita… 

Cláudia: Sim! Mas a gratuidade nem sempre é formação de público. 

Mariana: É, não é! 

Cláudia: A maioria das vezes nem é. 

Mariana: É, a maioria não é, entendeu? Então, nesse lugar tem que se sacrificar, é 

sempre exigido do ator e da atriz um lugar de sacrifício, né? Ensaios exaustivos, 

ficar sem comer… o ator já é um workaholic por si só, porque quando você começa 

a pensar na construção da personagem aquilo invade sua vida de uma forma que… 

eu me lembro de uma professora, dela dizendo "você tem que cagar pensando na 

personagem", como é que personagem tá cagando, puta que pariu… é invasivo. 

Cláudia: É! 

Mariana: O trabalho do ator já é invasivo, então ele entra na nossa vida de uma 

forma assustadora e no trabalho na técnica, por ser técnico não é exigido esse  

desprendimento, esse sacrifício. 

Cláudia: Muito embora o técnico também se submete a situações também iguais, 

por exemplo, horário de ensaio que não acaba, ensaio que tem hora de começar e 

não tem hora de acabar. 

Mariana: Sim, mas aí a gente vai pra um lugar de… o técnico acaba, por mais que 

os técnicos se imponham até certo ponto a gente ainda tá lidando com uma clientela 

que é… que vive nessa utopia, então se a cabeça da clientela também não muda a 
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gente tá se impondo, eles não estão gostando, mas sabem que tem que pagar mas 

a gente não pode cobrar mais. 

Cláudia: É! 

Mariana: E na verdade, eu falo, outro dia eu falei na secretaria de economia criativa. 

O problema é que… a comunidade teatral, de artes, de forma mais geral, a gente 

vive, não vou falar de forma geral porque eu acho que a comunidade de música é 

bem distinta, é bem atípica, mas dança, teatro, artes plásticas é… a gente tem um 

entendimento de colaboratividade, mas a gente tá baseado essa colaboratividade 

dentro da escassez, a gente não tá dentro a abundância. 

Cláudia: Sim! 

Mariana: A gente se ajuda porque tá todo mundo fodido. 

Cláudia: Fodido. 

Mariana: Então a gente se ajuda porque tem que ajudar, porque tá todo mundo 

fodido, não porque a gente precisa… porque nós somos forte juntos, entendeu? 

Cláudia: Esse pensamento eu acho que não existe. 

Mariana: Não, não existe. 

Cláudia: Muito pelo contrário, porque essa coisa do ego dentro do meio é muito 

grande, então assim… é atriz com atriz, é amigo mas compete, é a coisa da 

vaidade. 

Mariana: Tá completamente errado dentro do mercado, eu vou fazer o PPGAC esse 

ano e a minha pesquisa é sobre a "Experiência do cliente no mercado de teatro", e 

por quê? Porque a gente primeiro a gente já vai pra um equívoco grande do conceito 

de concorrência, a gente acha que a peça, a peça do colega é nosso concorrente, 

ela não é nosso concorrente, nossa concorrência agora é Netflix.   

Cláudia: É! Exato! Como foi o cinema quando chegou, como foi o videocassete, 

como é a internet, mas o teatro está aí, desde a Grécia antiga... 

Mariana: O público mudou. Sim, porque é um  fator de socialização, necessidade… 

Cláudia: É uma linguagem, nada vai suplantar acho que o ao vivo. 

Mariana: Eu tô lendo o Philip Kotler, ele tava falando sobre a mudança do 

comportamento da sociedade enquanto marketing, né? A gente tá saindo dentro 

dessas novas tecnologias, a gente acha que a tecnologia vai nos individualizar cada 

vez, só que o ser humano ele é social. 

Cláudia: Ele é social. 
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Mariana: Então, por exemplo, tem um problema que eu vejo na classe que de uma 

forma geral, nos produtores, que acha que o seu produto, sua obra é o epicentro da 

vida do cliente. Ele não é. Os nossos clientes hoje… quem é consumidor de teatro, 

Claudinha, vai na sua peça essa semana, na outra semana vai na peça do outro e 

ele vai consumir, ele consome teatro. 

Cláudia: Ele consome teatro. 

Mariana: A gente não pensa nele, saca? Então, a gente vai pra um lugar de 

competição entre a gente e a gente não se valoriza. 

Cláudia: É, não, não, não. Isso não… 

Mariana: O colega tá botando um valor mais alto e a gente questiona, tipo, a gente 

sabe que no caso da técnica, a gente coloca um valor baixo e aí quando o artista ou 

o grupo tem condições de… eles não consideram aumentar seu valor. A gente 

coloca um valor baixo porque a gente tá no coleguismo, tamu junto. Tive uma 

situação uma vez que foi… ainda tem a questão de gênero. 

Cláudia: Que é isso que eu ia puxar agora, eu ia te perguntar sobre isso, 

exatamente. 

Mariana: Teve uma situação uma vez que um colega virou pra mim e falou "olha, 

vou fazer uma peça...", aquela coisa que a gente já sabe "mas eu quero pagar", 

massa! "Qual o valor mínimo que você pode fazer?", falei "olha, eu não sei das suas 

possibilidades, vamos botar 'x'? Que é o mínimo que eu posso fazer", porque é 

brodagem, né? Eu acho que… o povo que vem do palco, ex atores ou atores que 

vão pra iluminação eles são mais brandos, mais coração mole do que outros que 

vem direto de outras escolas e da eletricidade… de outras coisas. 

Cláudia: Sim, sim! 

Mariana: Então, eu falei "x", beleza! Começou a temporada e aí eu era de luz e 

tinha um colega de som, que tava chegando atrasado e não pegou o ensaio, mas aí 

teve uma certa feita que eu descobri que ele tava ganhando o dobro. 

Cláudia: Que ele tava ganhando mais. 

Mariana: E aí eu fiquei extremamente incomodada porque a produtora é uma 

mulher, era uma atriz, um monólogo de uma atriz, entendeu? 

Cláudia: Qual a justificativa? 

Mariana: Qual a justificativa? Aí eu chamei a pessoas que me fez o convite e falei 

"olha, eu cedi num valor mais baixo, que eu podia, porque você me pediu, mas o 
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companheiro tá ganhando… ele tem a mesma, de certa forma, as mesmas funções 

que eu e ele tá ganhando o dobro, eu enquanto feminista não posso aceitar esse 

tipo de coisa, a manutenção… então a pergunta também é questão da manutenção 

das estruturas dentro do meio. 

Cláudia: E não havia também, não foi dado uma justificativa outra plausível 

qualquer, ah ele tá fornecendo parte do equipamento, nada que justificasse? Nada, 

ele só ia lá e operava? 

Mariana: Nada, nada . 

Cláudia: Deu o preço dele e foi aceito? 

Mariana: E foi aceito. Porque também tem uma questão que é… eu vejo o processo 

dentro de nós mulheres, pra gente colocar nosso preço é sempre inferior do que o 

dos homens, eu vejo uma questão sexista aí mesmo, os homens já sabem, já tem 

um preparo social, cultural pra se impor enquanto valor "oh, eu faço isso, isso e isso 

eu não faço", pra eu fazer isso porque ele sabe que vai resolver isso mais pra frente. 

Dentro por exemplo do viés de escassez eu fico com medo de não ter mais esse 

trabalho pra frente, porque a gente sabe que quando as pessoas têm para indicar 

não indicam as mulheres. Então, se as próprias mulheres não se fortalecem. 

Cláudia: E eu ainda acho que na área de iluminação foi um campo que as mulheres 

entraram mais fortemente, foi iluminação e produção, né? Porque a iluminação hoje, 

quando eu penso em iluminação… engraçado me vem à mente várias mulheres, 

sempre quando eu penso em chamar alguém assim me vêm muitas mulheres, que 

hoje estão aí e sei lá, tem Larissa, tem Fernanda, tem a outra Fernanda. Fora Irma, 

que foi precursora na área de iluminação aqui, mas me vêm sempre muitas 

mulheres. Agora já no áudio, não, raríssimo! 

Mariana: Raríssimo! 

Cláudia: Fora até tem aparecido ou até no exterior. 

Mariana: Mas desses nomes que você tem são os únicos nomes que a gente tem, 

entende? Mesmo assim, e são nomes que ficam dentro de um meio que eles não 

são exportados, acho que fora Irma, Larissa como ela começou no show, da área de 

show, ela acabou migrando pra teatro, mas ela vem de música, e aí ela consegue tá 

nesse meio termo, aí você tem aí… 

Cláudia: Fernanda Mascarenhas que faz um mix de tudo. Fernanda já foi da equipe 

aqui do teatro. 
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Mariana: Sim. 

Cláudia: A gente já teve aqui no quadro do Teatro, mulheres e todas foram assim… 

a própria Rita Lago que é também das antigas, eu acho que é uma das primeiras 

mulheres a trabalhar na luz e que depois ela meio que saiu. Hoje ela faz assim, 

produção, coordenação técnica do FILTE. 

Mariana: Sim! 

Cláudia: Ela tinha uma empresa de iluminação, não sei se ainda tem, mas é 

realmente uma das pioneiras nessa área e foi aqui e ela era muito boa. Fora esse 

aspecto do contratante, que à vezes tenta atochar no preço e mudar a tabela. 

Mariana: Você sendo mulher eu tenho que explicar, eu tenho que me manter, eu 

tenho que me informar, eu quero a porra do refletor ali. Outro dia, aqui no TCA, um 

colega veio me explicava como é que funcionava o refletor, eu falei "é mesmo?", 

porra! A gente tem que tá se impondo o tempo todo. 

Cláudia: E olha que ainda é um ambiente onde trafegam muitas mulheres. 

Mariana: Sim, mas… 

Cláudia: É uma coisa que é enraizada. 

Mariana: Sim! Mas aí que você tem que parar pra perceber Claudinha, tem uma 

questão que é essas mulheres que a gente tá citando, elas ocupam operação, 

concepção de iluminação, iluminotécnica mesmo, mais de homens… 

Cláudia: Dessas mulheres, Fernanda, que metia a mão mesmo… 

Mariana: A gente acaba metendo… 

Cláudia: Mas a função dela era essa. 

Mariana: Sim, sim, a minha função… 

Cláudia: A própria Rita, que era esta. 

Mariana: Sim, a minha função lá no TGM é essa, meter mão… 

Cláudia: Tem que meter mão e fazer. 

Mariana: É, mas ainda é uma área dominada pelos homens. 

Cláudia: E é uma área machista. 

Mariana: Machista, de homens com força… 

Cláudia: O áudio ainda mais. Com força física. 

Mariana: Que é exigida força física e ainda assim, no teatro, a gente consegue 

trabalhar, agora você não vê nessas equipes de show… 

Cláudia: De show não vê. 
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Mariana: Você não vê. 

Cláudia: De show não tem. 

Mariana: Primeiro também que é outro lugar de exploração absurda e é força física, 

não é exigido intelecto… 

Cláudia: Tem que subir em gride, tem que meter mão, puxar quilômetros de cabo. 

Mariana: Exato! Então, você não vê…  

Cláudia: Meter mão em rack, é muito braçal ainda, apesar da tecnologia digital ter 

facilitado muito as coisas, diminuiu muito as coisas de equipamento. 

Mariana: Mas eles não sabem, outro dia eu tava no TGM teve um evento lá, eu tive 

pena da produtora, porque o cara fez a desgraça de uma luz, ele ia botar de frente, 

olha, um cenário todo trabalhado de Renata Mota. 

Cláudia: Sim! 

Mariana: Né? O negócio todo ajeitadinho, ele só ia botar dois elipsoidais de frente, 

sacou? Eu falei "cara, desça daí que eu vou fazer sua luz", porque um investimento 

daqueles ter a desgraça de só dois elipsoidais de frente, saca? Aí eu fiz tudo não sei 

o quê… 

Cláudia: E existia equipamentos suficientes para fazer. 

Mariana: Tudo led. Tudo, tudo, tinha tudo e eu tive que meter mão, tive que 

ultrapassar e dizer "olhe, o meu trabalho é colocar, vocês tem que dizer onde é", e 

eu tenho encontrado muitos problemas dentro dos próprios produtores de eventos, 

trabalhando lá no Teatro, produtores de eventos que não são de teatro e vão ocupar 

esses espaços eles não sabem até onde vai cada função, nem que elas existem. 

Cláudia: Não. 

Mariana: Isso é terrível! 

Cláudia: Isso é uma coisa que eu me bato muito e tenho procurado pontuar 

bastante, que é a questão da gestão técnica do espetáculo, não é bicho de sete 

cabeças. Mas você vê profissionais de vinte anos, na área, trabalhando na área, não 

sabem nominar as coisas, não sabem o que é um praticável, não sabe o que é uma 

perna, não sabe o que é uma rotunda, "ah, mas isso só se usa em teatro", não, isso 

você usa no palco de rua, hoje você usa no corporativo. 

Mariana: A gente começa por exemplo… quais soluções pra isso? Seria exigir DRT 

do profissional, do operador de luz, que nem o SESC faz. 
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Cláudia: Que de verdade, veja bem, por lei, você exercer profissionalmente tem que 

ter registro profissional. 

Mariana: Mas aí você começa a entrar nos paradoxos da profissão, primeiro que a 

gente não tem um curso, a gente não tem cursos profissionalizantes. 

Cláudia: É, os cursos e treinamentos são poucos. 

Mariana: São poucos, não te dão carga horária suficiente pra tirar o DRT. 

Cláudia: A gente teve experiências aqui, como o LICEU, tem essa coisa que 

acontece hoje na Calçada, não sei o quê das artes, que me parece muito 

interessante. 

Mariana: Tem a Casa Preta também agora o curso profissionalizante, tem também o 

CIE, que é do Estado, pra juventude, eles estão fazendo… 

Cláudia: Mas não tem um curso de extensão ligados à universidade, nada assim 

que te dê, mas a própria o trabalhar, os créditos nos espetáculos já te ajuda, já te 

capacita… 

Mariana: Isso ajuda, mas assim… 

Cláudia: O próprio SATED é muito sensível a isso, sabia? Fernando hoje é diretor, 

hoje, já um tempo é o presidente do SATED, amanhã pode não ser mais, mas ele 

tem um olhar bem sensível pra isso, pra essa regularização, regulamentação. 

Mariana: Sim, sim! É, eu acho que talvez é… a gente ir procurar essas estratégias 

pra gente conseguir fazer que os produtores eles se tornem mais sensíveis, 

entendedores, porque é um absurdo… 

Cláudia: A gente precisa falar mais sobre isso também. Sobre essas questões. 

Mariana: Talvez ter um tutorial explicando pra que serve… 

Cláudia: Lá na UFRB, né? Onde eu tô é… a gente tem uma matéria que a Gestão 

técnica do espetáculo e que trata exatamente sobre isso. 

Mariana: Sim! 

Cláudia: Ela tá ligada a mim, sou eu que dei no outro semestre e esse semestre que 

passou não conseguiu formar uma turma, porque tem que ter um número "x" e lá 

são realmente poucos alunos, a gente não têm muitos alunos, mas quando eu voltar 

eu vou insistir fortemente na divulgação, porque eu acho muito importante a gente 

falar de produção, pré-produção, pós-produção, são coisas que esses profissionais 

eles não estão ligados. Acha que terminou o espetáculo "tchau gente, valeu!", vai 

embora larga o resto do cenário, larga o lixo... 
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Mariana: Sim e às vezes tem uma coisa também que eu vejo lá na casa é… eu 

confio totalmente em Manuela e sei que ela passa todas as informações, mas a 

galera se faz de maluca. 

Cláudia: A galera se faz de maluca, a galera não lê o contrato, a galera não lê o 

rider técnico… 

Mariana: A galera se faz de louca e isso compromete toda uma execução, aí os 

técnicos da casa ficam como que não quer fazer, porque as pessoas extrapolam as 

funções, as pessoas querem dentro desse lugar tem muita essa questão do 

coleguismo, dessa cooperatividade, que se espera que a gente extrapole algumas 

funções. É preciso entender que a gente extrapola porque a gente quer não porque 

a gente tem que… é importante também ter a casa ligada e entendendo as funções 

dos técnicos… 

Cláudia: De cada um. 

Mariana: Pra conseguir proteger eles também. 

Cláudia: Isso leva aquele conceito de que o técnico é marrento… 

Mariana: Sim! 

Cláudia: O produtor sai falando mal, o que custava o cara me ajudar a descarregar 

meu carro… não é função, o cara é um eletricista de espetáculo, é um 

iluminotécnico, o cara é um maquinista, um cenotécnico, hoje a gente tá começando 

a mudar essa mentalidade. Mas eu já vi muito produtor chegar aqui e querer que os 

técnicos… um monte de gente sem fazer nada, o que é que custa ajudar a 

descarregar essa tonelada de coisa. Gente, isso porque você tá chegando com sua 

demanda hoje, teve a de ontem, tem a de amanhã, tem de depois… se a gente não 

se impor dentro de uma normatização de que quem faz o quê, pira! 

Mariana: É, então a casa precisa tá… tá bem alinhada porque senão os técnicos 

ficam a mercê mesmo. 

Cláudia: É, e é uma via de mão dupla pra você também não deixar que os técnicos 

se acomodem até dentro daquilo, que seria obrigação já não quererem fazer. 

Mariana: Sim! 

Cláudia: Porque às vezes a gente sabe que têm as coisas escorregadias. 

Mariana: Sim, sim, sim! 
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Cláudia: Mas essa exploração por parte do produtor é uma vigilância diária, diária. É 

só mais meia hora, é só mais 40 minutos, aí você concorda com aquela meia hora, 

aquele meia hora vira 40, vira uma hora… 

Mariana: É, é. Exatamente! 

Cláudia: E aí o que acontece não é a demanda de hoje é a demanda de uma vida. 

Mariana: Exato! 

Cláudia: Às vezes chega o produtor e digo assim "a gente faz espetáculo todos os 

dias, todos os dias", tem um produtor igual a você ansioso por milhões de soluções 

tem que tá muito receptivo, muito de bom humor pra fazer, pra atender e não pode 

extrapolar. 

Mariana: E é isso tem tipo também por exemplo uma percepção que eu tenho 

dentro da carreira, primeiro é a carreira de iluminotécnico. Você não tem carreira, 

né? 

Cláudia: Não, não tem. 

Mariana: Você não tem carreira, você tem um salário base que você pode ter um 

pouquinho mais, um pouquinho menos e você só consegue melhorar ele com extra. 

Então, por exemplo, um viés que as casas precisam ter pra olhar a extra é 

importante, por exemplo, essas… o que Moisés fez lá no… faz na FGM é justamente 

ele vai pra um lugar de valorização de salário, porque se você diminui carga horária 

por questão de valor, mas tem uma hora que você dentro de seu lugar de evolução, 

você tem que evoluir, pra gente evoluir pra onde?  

Cláudia: É, a menos que o momento do iluminotécnico seja um momento de 

transição pra você ir pra outra coisa, pra você ir pra produtor técnico, diretor técnico. 

Pra esses que se sentem atraídos por isso e se sentem capazes, porque têm 

pessoas que querem nascer e morrer fazendo aquilo. Tem gente que não se 

interessa em se especializar, tem gente que quer passar afinando e empurrando 

escada a vida inteira, você  fala "vai pra mesa, você precisa aprender a trabalhar na 

mesa, você precisa aprender a fazer um plano, nem que seja na mão, que você não 

vá pra um programa de computador" mas que você chegue aqui e diga "oh, vou 

adaptar essa luz". 

Mariana: Mas também tem uma provocação que te faço é, pra que você vai 

aprender… digamos que tem muita gente que fala "ah não vou só empurrar e afinar 
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porque se eu aprender mais isso vai ser me cobrado mais isso e eu não vou ganhar 

por isso". 

Cláudia: Mas isso é pra sua vida, você vai ganhar sim porque esse mercado aqui 

não é estanque. 

Mariana: Eu entendo. 

Cláudia: Tem a rua, tem o… você tem mil possibilidades de trabalhar fora. O que eu 

vejo muito, que por exemplo, esses espaços públicos, como o TGM, o TCA, eles são 

uma grande vitrine para um bom profissional. 

Mariana: Sim, sim! 

Cláudia: Você pode ter uma carreira muito bacana. Apesar de você ter carga horária 

ali mas existem muitas flexibilidades dentro disso, agora é preciso querer crescer, 

tem gente que não quer. Têm pessoas que eu acho uma pena vê assim, essa 

pessoa podia ter crescido mais, se desenvolvido… eu tenho o exemplo de vários 

que passaram aqui que viajaram o mundo trabalhando com balé, com coisas, 

entendeu? 

Mariana: Sim, eu entendo, mas eu pergunto também crescer pra onde? Que dá pra 

crescer tem, mas a gente cresce pra onde nesse ramo? 

Cláudia: Ah! Eu.. 

Mariana: Porque você tem por exemplo… quais são as referências de crescimento? 

Dentro dos próprios nomes que a gente tem… o grande nome da iluminação baiana 

é Tudella e Irma Vidal. Tudela foi pra academia e conseguiu crescer e tá crescendo 

dentro da academia. Hoje ele se dá o luxo de ser apenas artista dentro do ramo da 

luz, é professor, pesquisador, dentro do ramo da luz. 

Cláudia: Sim, foi uma… 

Mariana: Massa! Beleza! Mas a gente… lugar de carreira… Como pode melhorar, é 

isso, a minha pergunta é "como podemos melhorar?". 

Cláudia: E ninguém fala sobre isso. Quando eu disse que eu ia falar sobre isso, teve 

gente que assim, gente que falou assim "legal, porque precisa ter pessoas falando 

sobre isso". 

Mariana: Sim, sim! 

Cláudia: Você sabe se você googar  lá não vai aparecer trabalho quase nenhum. 

Mariana: Eu sei, é porque… 
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Cláudia: Falando sobre profissionais da área técnica e essas pessoas existem e 

essa invisibilidade… 

Mariana: Precisa ser dada a visibilidade. 

Cláudia: Precisa ser… dada a visibilidade pra essas pessoas. 

Mariana: A minha pergunta é… é porque, por exemplo, essa situação que eu te falei 

de sexismo, onde tinha uma produtora mulher, uma atriz mulher, a equipe era 

majoritariamente mulher. 

Cláudia: Mulheres. 

Mariana: Dentro do seu lugar de poder, eu tive que falar com um homem que me 

convidou pra que fosse equalizado. Dentro dos nossos poderes e das nossas 

possibilidades de alcance e mudança, como a gente pode melhorar, entende? 

Cláudia: Sim! 

Mariana: É nessa questão, pra que a gente também não caia num falso discurso 

meritocrático de que ok! A minha visão da área técnica dentro da minha… porque 

como eu migrei, né? Uma coisa é as pessoas encontram nela… "ah, é isso que eu 

quero fazer da minha vida", massa! Mas eu migrei, eu vim de outro lugar e a minha 

resistência sempre foi de um lugar de… é limitado. É limitado financeiramente, é 

limitado enquanto carreira. Pode nos proporcionar coisas maravilhosas, como 

trabalhar, turnê, lá, lá, lá… massa! Mas isso é um lugar fora da curva, não é a ideia 

de carreira. Se isso fosse ideia de carreira, aí massa! Entendeu? Se esse fosse um 

objetivo dos iluminotécnicos, "não, tenho que pegar um grupo massa que… e prestar 

serviço, porque eles vão longe e eu vou estar com eles pra onde eles forem, 

massa!", mas inclusive os próprios clientes não pensam assim, assim que tem a 

possibilidade deles trocarem os técnicos eles trocam. 

Cláudia: Ah! Sim! 

Mariana: Entende? Então, é… eu hoje sou… Gil Vicente me fez o convite pra eu 

começar a assumir todas as operações do Teatro Nu, então eu meio que tô com ele 

desde 2016. Todas as coisas eu vou assumindo pra que eu tenha também… eu 

conheço, melhor a operação etc. e tal. É um lugar de carreira, mas esse viés, essa 

lógica, essa visão de carreira a gente não tem na área, entende? 

Cláudia: Eu por exemplo fui parar na técnica por uma lacuna que existia, nunca, 

jamais na minha vida eu pensei em ir enveredando pra técnica, mas a lacuna que 

existe na área técnica ela é tão grande que parece que ninguém enxerga. Você vê 
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por exemplo, você começa a se tornar um profissional diferenciado porque você tem 

seus cuidados que você falou aqui… de produtores que não sabem de nada, que 

não sei o quê… e você começa a assumir um espaço que você nunca imaginou. 

Mariana: Sim. 

Cláudia: Porque existe uma lacuna tão grande, talvez agora as coisas tenham 

piorado um pouco mais, nesse momento eu acho que eu peguei uma janela porque 

eu fui construindo as coisas assim, eu não chegava e as pessoas me convidavam, 

as coisas iam acontecendo, né? 

Mariana: Sim! Porque tem uma coisa também, o lugar que é possível, tem um lugar 

que é, quando a gente fala de carreira, a gente precisa entender também que ok, 

que a carreira é possível, é possível ficar carregando refletor até os meus 60 anos, 

até eu me aposentar? 

Cláudia: Não. É impossível! E isso dentro do Estado como exemplo, não existe mais 

plano de carreira, inclusive o Estado está a partir de muito em breve já não vai mais 

reconhecer essas carreiras. Por exemplo, são muito poucos maquinistas, muito 

poucas camareiras, muito pouco contrarregras dentro do universo quando se passa 

pra esse esquema REDA, de terceirização, isso é uma forma de você extinguir 

essas funções dentro da máquina. É o momento que a máquina nos engole, 

entendeu? 

Mariana: Sim! 

Cláudia: Porque a gente não tem como chegar lá na porta e bater e dizer "olha, eu 

quero x de salário", não existe, é uma estrutura muito grande. 

Mariana: Sim, é isso que eu tô falando de carreira, ok! Como continuar? Porque por 

exemplo você vê essa galera aí que tá fazendo show, não sei o quê… o plano de 

carreira deles é juntar dinheiro pra comprar equipamento pra alugar. 

Cláudia: É. 

Mariana: Então pra onde a gente vai além daí? 

Cláudia: Sim! 

Mariana: Qual é esse futuro? Qual é essa possibilidade? Porque tem a possibilidade 

de futuro nos permite o presente e aguentar o presente. Se a gente não vê futuro, a 

gente não sabe o que fazer com o presente, o presente se torna obsoleto. Então, o 

fato da gente não ter carreira, não ter futuro dentro dessa área faz com que a gente 

tenha… diminua o tesão, de fazer, de trabalhar, de tratar bem cliente, tratar bem 
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chefe, de continuar… pra quê? Saca? Se você mudar de área você vai… 

telemarketing tem carreira. 

Cláudia: É, eu acho que a carreira dentro da técnica seria… essa, você galgar, por 

exemplo de iluminotécnico, você vai passar pra um supervisor, pra um coordenador 

técnico, pra um chefe de palco… uma carreira que Pedro fez digamos, mas é 1 em 

10, só podia ter um chefe de palco. Sim, mas depois eu me bati pra conseguir ter 

outro chefe de palco aqui. Você olhava o universo de pessoas e você não via 

ninguém com o perfil. 

Mariana: Mas aí que tá, você vem, se você tem faz um investimento em você, que é 

uma graduação, você vai e chega pra ocupar um espaço que não precisa de uma 

graduação, você não se valoriza e aí começa a depressão, processos depressivos e 

aí você não quer ocupar, então a gente começa a entrar nos embates, entende? 

Cláudia: Mas aí é que tá, porque tá acontecendo essa questão, porque pessoas 

muito mais qualificadas que poderiam estar em outros postos tão migrando pra 

essas funções. 

Mariana: Exato! E essas pessoas qualificadas pra essas funções acabam não 

querendo assumir essas funções porque elas são restritas, limitantes. Entende? 

Cláudia: É. 

Mariana: E aí você tem os que… essas pessoas que "ah, massa! Eu gosto de fazer 

isso e eu gosto desde montar" e que podem virar chefia de palco elas não investem 

porque pra elas essa limitação já… a cabeça já é limitada, né? Então, você tem os 

que seriam bons não querem porque paga pouco e os que poderiam ocupar e teriam 

que se investir não querem porque já tá acomodado. 

Cláudia: Você vê por exemplo, no caso do Teatro, Luís foi iluminotécnico, hoje ele 

tá na posição de supervisão, né? Porque quando surgiu a oportunidade você olhou e 

poh, quem tá mais preparado, tem mais perfil, tem mais garra, mais vontade de 

assumir a responsabilidade maior por um salário um pouco maior? É fulano. 

Mariana: Sim! 

Cláudia: Já teve situações, por exemplo, que pra gente ter uma pessoa pra chefe de 

palco da Concha foi um parto. Até dentro do universo das pessoas que estavam 

aqui, você olhava assim e dizia "essa pessoa não tem perfil pra assumir… tem um 

salário melhor e assumir a responsabilidade maior", porque nunca demonstrou. 

Mariana: É o ovo e galinha também, saca?  
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Cláudia: Agora o que eu acho é que… é uma coisa que a gente não vê aqui na 

questão da tabela, por exemplo em outros estados seguem rigorosamente a tabela 

de sindicato, pra músico, pra isso… 

Mariana: Mas é o ovo e a galinha. A gente tem os atores como abrem mão dos 

cachês deles, os diretores abrem mão dos cachês deles então tem que passar o 

"leso", o ônus pra alguém, entendeu? E os que não aceitam… a gente acaba 

levando o ônus menor, porque a gente tá baixando o nosso preço. 

Cláudia: É! 

Mariana: Eu depois que eu entendi que a gente tem que pagar… eu parei de pedir 

desconto, veio! Se você tá me dizendo que seu preço é esse, tem que ser… 

Cláudia: Eu tenho uma dificuldade muito grande de barganhar preço. 

Mariana: Eu hoje não… até tenho facilidade… 

Cláudia: Entendeu? É igual uma hora de técnico de não sei o quê, o aluguel de um 

studio, "poh! é 100,00 o período", e a energia, o gás e o ar-condicionado e não sei o 

quê… 

Mariana: É entender os valores, porque se a gente não valoriza o coleguinha a 

gente não tá se valorizando, aí depois fica aí nessa pendenga. 

Cláudia: Então, Mari, pra arrematar porque a gente pode continuar essa conversa 

tomando uma cerveja depois, pois isso é… 

Mariana: São muitas as questões… 

Cláudia: Então, eu acho que a gente... o que você arremataria aí, eu acho que a 

gente tá carente de uma… 

Mariana: Perspectivas. 

Cláudia: Perspectivas. 

Mariana: É, nossas perspectivas dentro da área técnica são limitadas, a gente 

enquanto não tem plano de carreira, primeiro porque os nossos clientes não tem 

plano de carreira. Quando você pára pra ver as… eu acho que antigamente na 

época dos grupos, né? Os teatros de grupos que eram mais fortes você tinha um 

lugar de virar um técnico de um teatro, de um grupo e assim o grupo tá criando 

carreira, tá seguindo carreira e você vai junto. Cada vez com mais individualização 

da carreira, você não tem como virar eu sou iluminador daquela pessoa, não tem 

vínculo direto. 
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Cláudia: E quando os nossos principais contratantes que eram o Estado também e 

a prefeitura, eles não tem um plano de cargos e carreira, que você com o tempo… 

Mariana: Eles não entendem nossa função. 

Cláudia: A gente é minoria dentro dessa máquina. 

Mariana: Minha mãe, eu tive que explicar pra minha mãe meu trabalho. 

Cláudia: É. Meu pai e minha mãe também sempre meio confusos assim, não 

entendem muito. 

Mariana: É, minha mãe "me explica o que você faz", mãe, aquelas luzes que estão 

acendendo ali, elas não são fixas, eu que digo onde é que elas vão. Foi quando ela 

começou a entender. Então, as pessoas não entendem o nosso trabalho e um dos 

princípios do marketing é isso, se você não entende o que você tá pagando você 

não entende… você não valoriza aquilo. 

Cláudia: Você não valoriza aquilo. 

Mariana: Então a gente não tem uma valorização, a pessoa não entende o que é 

que a gente faz, acha que o refletor é leve, que é fácil entender a lógica da coisa. 

Quando você faz… 

Cláudia: Que os espetáculos surgem assim… 

Mariana: Exato! Que os espetáculos surgem assim… eu lá na casa, inclusive 

quando chegam produtoras eu sento e explico "olhe", tem que explicar, tem que ser 

didático. 

Cláudia: Didático. Você além de trabalhar no Boca de Brasa, você também quando 

tem demanda no TGM vai pro TGM? 

Mariana: É, isso. Eu agora, inclusive tô emprestada porque tá sem dois técnicos, tá 

chegando, tô emprestada do TGM agora. 

Cláudia: Tá chegando. 

Mariana: Tô emprestada do TGM agora. 

Cláudia: Eu acho as formas de contratação, via terceirização, via… quando é 

terceirização você ainda tem o FGTS, as garantias trabalhistas, mas o REDA pra 

mim é uma coisa, pra mim que não… mas isso aí tudo bem. 

Mariana: É, o REDA é complicadíssimo! Enfim, então arrematando é essa 

necessidade de perspectiva dentro do campo a gente entra dentro de um salvar, né? 

Que se mantém porque gosta. 

Cláudia: Claro! 
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Mariana: Gosta do meio de ver aquilo, de fazer aquilo. Tem um lugar de liberdade 

maior, a gente por ser outra dinâmica, a dinâmica das artes é outra dinâmica, então 

tem um lugar, mas por exemplo, as pessoas quando entraram, os meus colegas 

quando entrei dentro da proposta de Moisés eu achei perfeito, coube como uma luva 

porque eu venho das artes, mas os que vieram de empregos mais formais… 

Cláudia: Não e essa proposta de Moisés era qual? De vocês flutuarem entre os 

espaços?  

Mariana: Somos flutuantes diante da demanda. 

Cláudia: De demanda. 

Mariana: A gente não bate ponto. 

Cláudia: Não bate ponto. 

Mariana: A gente vai se tem montagem, tem visita técnica a gente vai. Não tem 

porque a gente ir lá não fazendo nada. Então, que é a ideia formal. 

Cláudia: Sim! 

Mariana: Os meus colegas demoraram um… inclusive teve  atrito porque o lugar de 

escala, de trabalhar sobre demanda é… foi difícil pra ele. Então, você quer uma 

alternativa e o novo sempre é novo, dá medo. 

Cláudia: É porque têm pessoas que têm outras coisas, precisam saber que horas 

vai buscar o filho na escola, precisam saber que horas vão pra aula, tão estudando, 

é doido. 

Mariana: Então esse lugar de perspectiva, de valorização. 

Cláudia: É a coisa do perfil que eu tava te falando, quando eu falo em perfil é meio 

isso é ter essa disponibilidade de saber que têm dias que você vai sair daqui uma 

hora da manhã, mas no outro dia você pode não vir. 

Mariana: Mas Claudinha, você não pode ter um perfil e pagando pouco por ele, 

entende? 

Cláudia: Sim. 

Mariana: Se quer ter um perfil… eu sei, eu sei… as pessoas querem pagar pouco 

por esse perfil. 

Cláudia: É. 

Mariana: Entendeu? E a gente acaba se sujeitando porque tá na escassez. 

Cláudia: Não, com certeza! Ou é esse ou é nada. Aí que é a loucura! 

Mariana: É esse ou é nada. 
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Cláudia: Bom, Mari, super obrigada! Adorei o papo, acho que em outros momentos 

a gente ainda pode conversar mais. 

Mariana: De nada. 
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10 MOISÉS VICTÓRIO CASTILLO, 2019, CHEFE DE PALCO DO TGM 
Entrevista realizada em 06 de dezembro de 2019. 

 

Cláudia: Tua função é chefe de palco mesmo, né Moisés? 

Moisés: Sim, eu faço a chefia de palco do teatro e a coordenação técnica dos 

espaços. 

Cláudia: Você chegou aqui em 2015? 

Moisés: Cheguei em 2015 na FGM pra fazer a chefia de palco do teatro. Tinha 

muita coisa, tinha o Barroquinha que tinha inaugurado, eu procurei saber a data, 

mas foi inaugurado mais de uma vez. 

Cláudia: Exatamente! 

Moisés: Aí tem a confusão. 

Cláudia: É isso. Eu vim procurando, procurando… esse projeto da Barroquinha 

existia junto com um projeto do Gregório. Isso tudo aqui começou 1986, em 88 eu 

trabalhei aqui, na sala ao lado, essa era a sala de Waly, era a sala do diretor da 

FGM… (áudio cortando) depois é que vem uma reforma, depois fecha, então não 

achei muita coisa. O meu recorte tá muito no Gregório e no TCA, entendeu? Mas, 

importa esse conjunto da FGM porque eu comecei a ver essa coisa de ter muita 

mulher na equipe e a Barroquinha é tudo junto, né?  

Moisés: Sim, sim. 

Cláudia: Vai acabar entrando. Mas existia essa dúvida mesmo. Você não achou a 

data, né? 

Moisés: Chico não soube responder, tava em dúvida entre algumas datas, na 

dúvida não dê nenhuma. 

Cláudia: Eu acho que eu vou pegar alguma data de reinauguração... 

Moisés: Talvez até no diário, se você colocar lá na tegue digital "inauguração da 

Barroquinha..." pela tegue ele ache. 

Cláudia: Eu dei umas buscas, aparecem algumas coisas no Jornal A Tarde, umas 

coisas assim… 

Moisés: Você vai encontrar. É isso, em 2015 eu cheguei aqui pra fazer isso, eles já 

estavam reabrindo o Gregório depois de passar oito anos fechado. Virou 

basicamente depósito de material da FGM, tava bem feia a situação aqui. Daí rolou 

esse convênio com o Itaú,  do Itaú adotar o equipamento, assim como eles fizeram 
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com o Cinema Glauber Rocha, adotou o teatro com uma grande reforma hidráulica, 

elétrica e refrigeração predial, equiparam minimamente, mas já com bastante 

dignidade e entregaram o espaço para a FGM. Nesse momento já era nos primeiros 

anos da gestão de Fernando, ele ficou meio que nessa coisa de agregar pessoas 

que tivesse mais a ver com o perfil que ele quisesse que o teatro tinha, ele fez esse 

mapeamento, daí Chico se aproxima, Manoela se aproxima e vai construindo a 

equipe aqui para o Gregório. Na verdade é uma reestruturação, porque a equipe 

anterior do Gregório foi toda designada pro Espaço Cultural da Barroquinha que era 

o equipamento cultural em funcionamento que a FGM tinha durante o fechamento do 

Gregório. Alguns foram relocados para Casa do Benin, como Jorge e Sandro, que já 

não prestam mais serviço técnico. São apenas apoio. O restante foi designado para 

o Espaço Cultural da Barroquinha, na reabertura do Gregório teve até uma rixa 

interna por conta disso, você trabalha num espaço, o espaço fecha e você vai pra 

outro, quando o espaço reabre o que você pensa?  

Cláudia: A expectativa é que você vai voltar. 

Moisés: Que eu vou voltar pro meu lugar de origem. Então foi feita essa formação 

nova da equipe, a gente entrou, eu e Manuela e junto com Chico a gente selecionou 

a nova equipe, a gente fez entrevistas, a gente entrevistou na época uma média de 

19 pessoas pra duas vagas só, a gente sabe que o trabalho técnico em teatro não é 

todo mundo que quer porque tem essa coisa do compromisso diário, a galera que tá 

acostumada a trabalhar como freelancer que é a grande janela de trabalho mesmo 

prá quem trabalha nessa área. Trabalhar com empresa em prestação de serviços, 

com shows e tal não é trabalhar em um espaço cultural. Quando foram montar essa 

equipe nova a equipe anterior ficou obviamente ressentida e falou "como assim a 

gente não vai voltar?", aí isso deu muito trabalho pra gente que não sabia de nada, 

que tava chegando como novidade pra começar o trabalho, que sempre foi a 

intenção da gestão da FGM de integração dos espaços. Teve o primeiro ano, posso 

dizer com propriedade, no primeiro ano a gente teve dois espaços que não 

conversavam. Daí todas às divergências que batem na gente até hoje pela diferença 

gritante na condução dos espaços, porque são individuais, a administração é 

individual, aqui tem uma gestora, lá tem outra gestora, são espaços com 

especificidades diferentes, são especificidades muito singulares. Tanto o Gregório, 

por ser um vão livre que não tem formatação de palco específico, como o 



 

 

228 

Barroquinha que tem as especificidades dele, ne?. Então isso já imediatamente já 

deixa uma unicidade de gestão, mas difícil de acontecer. 

Cláudia: Comprometida, né? Mas a gente observa que isso é natural nos espaços, 

quando nesses momentos que têm as reformas físicas, são momentos de 

reestruturação de administração técnica administrativa. O TCA passou por isso, 

muito embora boa parte da equipe ficou, mas muita gente da equipe antiga saiu, até 

mesmo por não se sentir acolhido ou pertencente e disposto para encarar a nova 

realidade que imprime uma nova marca, de mais comprometimento. Às vezes você 

vem num caminho de desgaste, meio que de decadência, entre aspas, do espaço 

que vai ficando tudo meio largado, até fechar, meio que uma prática, os espaço 

fecham, alguns reabrem e aí reabre às vezes com outra realidade. 

Moisés: Mas a decadência às vezes não é só sistêmica e estrutural, às vezes ela é 

humana, né? É o serviço prestado, às vezes a equipe consegue se desgastar antes 

mesmo do sucateamento do espaço acontecer. Eu vejo muito isso, como iluminador 

de espetáculos, de Cia que circula pela cidade, não só pela cidade ou pelo estado, 

mas tem sempre essa coisa do serviço técnico é marcado pela dificuldade que ele 

acontece, como que o serviço acontece, isso sempre me incomodou. Eu fui aluno do 

Liceu também, eu basicamente começo minha formação técnica num grupo de 

produção cultural local na Federação, imediatamente ligado ao Liceu. Depois esse 

grupo virou outra coisa, que a gente conseguiu apoio da FAPEX, através do Fórum 

Comunitário e aí começa a febre dos pontos de cultura, dos institutos, aí eu comecei 

a participar do Instituto Cultural da Casa Via Magia e daí tudo se misturou… e eu 

faço a mesma coisa desde que tenho 13 anos de idade. Então, nunca foi… e essa 

coisa de começar o trabalho fazendo curso de produção, produzindo eventos, 

eventos locais, depois você vai pra instituição como a Casa Via Magia que produziu 

o Mercado Cultural que era um dos maiores festivais que aconteciam no estado e eu 

não era técnico do espaço eu era técnico do instituto, então eu tava perto das coisas 

acontecendo, compartilhando um ponto de vista muito macro das coisas e aí na 

realidade do dia a dia você vai no teatro x, y, z aí você chega lá e é maltratado pelo 

seu próprio colega de trabalho. Maltratado por que assim, pedir para a pessoa fazer 

o trabalho dela não deveria ser um favor, deveria ser uma obrigação e uma 

obrigação por pura consciência dela, ela entrou aqui para esta função eu vou 

desenrolar esta função. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou 
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drasticamente, porque eu tenho… já misturando os assuntos, eu sendo de Oxalufan 

eu tenho uma questão muito grave com as injustiças. É realmente algo que eu não 

tolero, sou absurdamente paciente, quase bobo, mas quando me pega pelo lado da 

injustiça eu fico possesso eu perco quase o controle da coisa e isso sempre foi uma 

coisa que me atravessou muito, eu escolhi trabalhar na área técnica. Escolhi 

enveredar por aí e quando rolou esse convite aqui da FGM a primeira coisa que eu 

falei com Chico e Manuela, eu só topo se for diferente, eu só topo se a gente quiser 

realmente debruçar um tempo pra formar uma equipe que trabalhe com a mínima 

responsabilidade sobre o trabalho que ela vai ter e aí a gente fez essa seleção, que 

inicialmente a gente escalou um profissional mais experiente que já tinha uma 

experiência de mais de 10, 12 anos de trabalho, já tinha passado pelo Jorge Amado, 

tinha mais habilidade com cenografia e entendia um pouco de tudo, com um outro 

rapaz que só tinha trabalhado com Fernanda Mascarenhas, na empresa dela que 

era Tácio. Daí a gente juntou os dois e foi um encontro perfeito; logo que a gente 

precisou se alinhar internamente, porque um espaço reabrindo não têm diretrizes. 

Têm diretrizes que é da própria fundação, mas é preciso desenhar que gestão é 

essa. Nessa desenho a gente gastou muito tempo e energia discutindo como seria a 

presteza do trabalho técnico e a gente meio que pensou um estrutura, mas entendeu 

fazendo, é natural. Entender fazendo, vimos "olha, isso aqui não vai rolar mais", aí a 

gente foi meio que criando um jeito de trabalhar no "Gregui". Em pouco tempo de 

funcionamento, com um ano e meio, dois anos depois a gente já era uma equipe 

bem quista, às pessoas queriam voltar, às produções ficavam felizes, elogiavam 

bastante o trabalho, a maneira como eram atendidas. A medida que a FGM foi 

crescendo  ao longo do tempo implementando e abrindo mais equipamentos 

culturais foi naturalmente rolando um convite, Chico era subgerente de 

equipamentos, virou gerente, criou uma gerência própria, nesse momento ele 

reestruturou a organização dessa subgerência que virou gerência, reestruturou a 

equipe. Eu saí da chefia direto do Gregório de Matos e fui pra essa coordenação de 

espaços culturais, justamente para ter essa possibilidade de implementar esse 

pensamento, não só do serviço técnico com uma ética profissional na área técnica 

que deu certo numa escala menor do Gregório e implementar isso nos outros 

espaços. Daí se eu sou convidado para pensar essas coisas, todas às coisas que 
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me atravessam que eu já observava tal qual à má recepção dos espaços, tô 

generalizando, é uma máxima. 

Cláudia: É uma máxima. Eu acho que isso vem um pouco da falta de conhecimento 

técnico que se tem de modo geral, até por parte dos produtores, você vê produtores 

muito experientes que não tem interesse em saber nada. Não digo que não é meter 

mão para fazer, mas ter um conhecimento sobre, até para poder pedir, saber exigir. 

É um meio da técnica ainda muito amador de um modo geral. Hoje temos muitos 

recursos, a internet tá aí… de modo geral é o aprender fazendo… É priorizado 

gastar uma fortuna na reforma de um prédio mas não se pensa a mão de obra, as 

equipes são pensadas e… isso eu tô falando no macro. Nos maiores equipamentos 

públicos do Estado da Bahia "ah vamos gastar não sei quantos milhões na reforma. 

E a equipe? Quantos vamos ter?", você faz listas e listas dimensionando o que seria 

necessário e é o último quesito a ser visto, depois diz "que pena né? Não vai dar pra 

contratar, não vai dar pra fazer um REDA". E vai puxando uma série de outras 

coisas. Pessoas que se sentem detentoras daquele conhecimento e que... 

Moisés: Tenho coisas boas para dizer sobre isso, quando rolou essa coisa de abrir 

mais espaços e rola essa reestruturação na gerência… disse assim “Moisés, vamos 

criar uma coordenação técnica para olhar para esses equipamentos todos de uma 

maneira uníssona, pra tentar ter uma conversa e uma fluidez no trabalho. Minha 

primeira pergunta foi "e a equipe?", e a resposta é a mesma que a gente já sabe 

"talvez não possa contratar, talvez o número não seja esse, não seja aquele", aí falei 

"vou poder decidir com vocês? Vou poder decidir porque eu já tinha interesses em 

sair…" daí falei oh "a gente vai abrir, são muitos espaços, não tem como estar em 

todos os lugares ao mesmo tempo, a gente precisa fazer uma cartilha..." 

Cláudia: Uma cartilha, fazer os procedimentos… 

Moisés: Exatamente, a gente vai precisar criar essa cartilha do ABC. E aí das 

coisas que me atravessavam eram olhando ao longo desses anos todos que a 

maioria dos profissionais que tinham nos teatros já eram pessoas que já estavam 

chegando numa certa idade. Todos fazem parte de uma mesma geração de 

formação, de aprendizagem, de várias coisas, majoritariamente homens. Então, 

tinha uma coisa de conversar muito com Manu, a gente tem que mapear e entender 

onde estão essas mulheres na área técnica pra gente se aproximar. Nos interessava 

muito que as equipes da FGM tivesse um quantitativo feminino, não por nada, mas 
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pra mudar o estigma e empregar essas pessoas. Todo mundo precisa de emprego, 

mas quando você vai contratar um técnico para o teatro você absolutamente 

descarta a possibilidade de contratar uma figura feminina. Não passa pela sua 

cabeça, ao menos que você esteja ali se policiando. Quando você vai pensar nos 

homens, você vai dizer "tem fulano que trabalhou ali, tem não sei quem… todos são 

homens", pela falta de referência, pela falta de verem profissionais mulheres 

chegando dessa maneira mais incisiva. 

Claudia: Têm áreas hoje que mulheres são predominantes. A iluminação, por 

exemplo, né? Produção, está menos ligada diretamente a técnica, exceto a 

produção técnica, que a gente vê também algumas produtoras técnicas, mas a área 

de iluminação… quando eu penso na área de iluminação muitas vezes me vêm 

várias mulheres na cabeça, não estou nem falando de Irma, que é de uma geração 

que foi pioneira, né? 

Moisés: Tem crescido sim. 

Cláudia: Agora áudio, por exemplo, não. 

Moisés: É mais complicado. 

Cláudia: Cenografia, na parte do cenógrafo. Na cenotecnia… 

Moisés: Exato! 

Cláudia: A gente teve mulher maquinista lá no teatro. Ficou um tempo, mas de 

verdade, como ela vinha de cinema, que é um tipo de trabalho totalmente diferente, 

é muito difícil você adaptar. É aquela questão do freela, é perfil, quem tem perfil 

muito livre e de freela, de não ter horário tem dificuldade. Verdadeiramente eu não 

sei se por parte da equipe ela sofreu algum tipo de… aparentemente não, de 

preconceito, mas talvez na interna sempre tem aquela… 

Moisés: Desconforto… 

Cláudia: Embora, às equipes que eu trabalhei sempre tiveram muitas mulheres na 

técnica mulher eletricista de espetáculo, luminotécnica… Fora as chefias. 

Moisés: Eu busco sempre… eu comecei mais na coisa de olhar e pensar sobre 

equipe coordenando festival. Eu trabalhei muito tempo com o pessoal do Dimente, 

trabalhei um tempo com o pessoal da plataforma internacional de dança. Alguns 

festivais no Piauí, no Mato Grosso do Sul e tinha sempre essa coisa de fazer a 

coordenação técnica que precisa montar sua equipe, né? A equipe que vai atender 



 

 

232 

os espaços. Eu comecei a reservar internamente, sem discutir com ninguém, sem 

dizer pra ninguém, uma cota feminina pro trabalho acontecer. 

Cláudia: Você criou uma cota. 

Moisés: Eu criei uma cota. Eu falava não "se a gente vai ter doze técnicos, 1/3 pelo 

menos, tem que ter 4 mulheres, eu vou correr atrás dessas". Cheguei muitas vezes 

a convidar pessoas que eram assim… nunca fez um serviço técnico, mas era 

musicista e ela mesma montava a bateria e sabia operar o som da banda dela. Aí eu 

falei "venha cá, você não se interesse não? Venha matar essa cachê". Essa figura 

especificamente, hoje ela é engenheira de som da banda que ela tocava antes e faz 

som com várias bandas por aí e tem essa coisa de "algo brilhou pra ela". 

Cláudia: O áudio a gente teve até algumas meninas começando por aqui e depois 

se afastaram. 

Moisés: O áudio tem essa relação direta com o business, né? O áudio aqui tem 

essa relação direta com o business e o business é cruel, nesse sentido dá menos 

oportunidade a figuras femininas do que as artes cênicas, assim, o teatro, a dança, o 

circo… tem sempre muita mulher operando o som de teatro. 

Cláudia: O áudio está muito ligado a música que é um meio extremamente 

machista. A música de modo geral. Nem estou falando do business… Por exemplo, 

as orquestras, embora sempre tenha muita mulher, é um meio muito machista. 

Moisés: Absurdamente. É isso, é a primeira tentativa da gente olhando para um 

espaço foi o Subúrbio 360º. Eu cheguei a fazer, porque eu trabalhei muito tempo 

com o pessoal da Casa Preta, já conhecia Marina Fonseca, que se formou em 

interpretação no curso do FIBA, não sei se você lembra, que era Tudella que dava 

aula lá… 

Cláudia: Não lembro não. 

Moisés: No ISBA , tinha um curso de teatro. 

Cláudia: Ah! No ISBA. 

Moisés: Aí ela saiu dessa turma lá do ISBA. E depois ela ficou trabalhando com o 

pessoal da Casa Preta e eu comecei a observar o trabalho de Marina acontecendo 

lá. Ela fazia muitas assistências de luz para Luís Guimarães. Aí eu falei "Oh! fica de 

olho em Marina". Em alguns festivais ela trabalhou comigo e a primeira oportunidade 

que rolou no Barroquinha, eu falei "Oh! Precisamos de alguém na equipe", falei "já 

tenho quem chamar". Conversei com Chico, ele ainda era gestor do espaço da 
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Barroquinha, dei todas as minhas justificativas… é isso só tem uma pessoa que 

trabalha com luz no Barroquina, que é ela. Eu tinha ainda, mesmo sendo pessoas 

abertas e atentas à questão da inclusão, eu tive que fazer a defesa, dizer: "não, eu 

conheço, o trabalho é excelente, é experiente. 

Cláudia: Não basta ser mulher tem que tá preparada para trabalhar. 

Moisés: Aí tive que construir a justificativa toda para dizer que ela era tão preparada 

quanto outra pessoa qualquer. Ela está aí prestando um serviço de excelentíssima 

qualidade aqui no espaço da Barroquinha, é um diferencial na lida com ela e com os 

técnicos que já estavam lá com muito mais tempo, e automaticamente tem já uma 

postura imediata de assumir mais responsabilidade e naturalmente ganhar mais 

notoriedade. O que num universo absurdamente machista gera seus problemas de 

conflitos internos. Então, ela também precisa matar os leões dela quando são 

necessários dentro do próprio trabalho dela. 

Cláudia: Agora dentro desse universo de contratação, de escolher A, B, C tem uma 

coisa que engessa muito a gente, dentro do espaço público, que é a forma de 

contratação. Quando você está lidando com terceirização e tudo mais você ainda 

pode escolher, indicar, mas quando você está lidando com concursado, seja REDA, 

você não tem controle. 

Moisés: Sim, sim. Não tem controle. Não sei quais são as medidas, até hoje a gente 

só viveu o REDA no estado, ou na prefeitura, a gente quase teve REDA para 

contratação de equipe, mas não vingou. Não deu certo. Chegamos até a construir o 

referencial dos perfis para poder… mas acabou não rolando. Eu acho que a coisa 

tem que ser de dentro para fora, não dá pra ser de fora pra dentro. A gente não pode 

espera que mais pessoas com perfil  se inscrevam. 

Cláudia: Esta questão, foi uma questão jurídica a nível de estado. O estado 

praticava a terceirização nesse setor que é a área fim, que o objeto fim do teatro, 

que é a realização do espetáculo. Só que aí veio uma determinação da PROJU, da 

procuradoria jurídica que a área fim não poderia mais. Só a área meio, que era 

limpeza, segurança, manutenção e aí a gente perdeu essa possibilidade. Outro 

obstáculo que a gente tinha era que algumas empresas não eram tão idôneas, e às 

vezes a empresa saía devendo, deixava o colaborador na mão. De modo geral tem 

uma flexibilização, né? 
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Moisés: Sim. A gente que precisa se policiar para determinar quantitativos de 

contratação, acho que precisa ser um investimento da máquina, entende? Assim 

como existem cotas étnicas, precisa ter cotas de gênero, porque isso é uma 

realidade. Por exemplo, a gente conversa muito com Chico aqui, quando a gente vai 

dar um passo sobre alguma coisa importante, tipo construir um termo que determina 

como procede o trabalho na área externa do Barroquinha. Uma coisa que não 

existe, mas a gente vai documentar isso, e o documento vai ficar e a gente se 

declina sobre essas coisas pra pensar qual a melhor forma. Alguém já escreveu 

sobre isso? Tem alguém da Escola de Teatro, da FACOM, algum artigo, alguma 

dissertação que respalda isso em algum lugar? Eu acho que o que você está 

fazendo é absurdamente importante, entende? 

Cláudia: Eu tenho me debatido muito pra achar material, eu achei até algumas 

coisas, mas às vezes vai indo para outro caminho. 

Moisés: A gente sempre pensa nisso, se já existiu alguém que escreveu sobre isso, 

tá legitimado em algum contexto… a gente pode usar escrita, esse texto e essa 

fonte pra dizer "olhe, precisamos de cotas para mulheres dentro do trabalho técnico 

de teatro", porque aí a gente consegue justificar até juridicamente… isso sempre foi 

uma questão interna pela facilidade que a gente teve na contratação, como você 

bem disse, porque a terceirização facilita. A gente sempre faz uma série de 

entrevistas, uma triagem. 

Cláudia: Você pode até botar na TR e criar uma cota se quiserem. Me interessa 

saber até onde as mulheres estão interessadas verdadeiramente, continuam 

interessadas em… porque nas áreas que as mulheres tiveram realmente e abriram 

caminho na iluminação, por exemplo. Já no áudio eu não vejo muitas mulheres 

interessadas, eu vi Cintia como roadie começando lá na Pracatum. Hoje ela já está 

se espalhando por outras áreas, mas era uma coisa como roadie que estava 

diretamente ligada ao som e a banda, a música… e poucas outras meninas se 

aventurando… 

Moisés: Eu tenho sempre o senso de mapear, sempre que tem uma vaga como eu 

te falei, eu reservo essa cota interna, para evitar discussões, evitar ter que justificar 

outras coisas. Tem hora que a gente precisa do profissional. Eu sempre ligo e 

pergunto, tipo Larissa Lacerda, eu ligo pra Fernanda Mascarenhas que dá aula, que 

tem formação de turma. Tem alguma mulher que você indica? Que tá prestando 
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serviço, que tá ajudando você na empresa? Ela me indicou algumas, Larissa 

Lacerda indicou umas, Fernanda Mascarenhas, outras. As pessoas que chegam pra 

mim, meio que eu já sondei e algumas não se interessam e tá tudo bem, mas a 

gente precisa buscar… 

Cláudia: Mas tem muita gente nova chegando aí… 

Moisés: Exatamente! Como eu não estou acompanhando exatamente a galera que 

chega, porque tem a Escola de Teatro que forma bastante gente da técnica. 

Cláudia: Não sei se tanto… 
Moisés: Não, não forma, mas de lá saem pessoas interessadas… 

Cláudia: Saem interessadas, principalmente esse pessoal que fez a luz, que passa 

como assistente do Tudella, pessoas que se encaminham. 

Moisés: Exato! Fica fisgado. Marina Fonseca, que trabalhou aqui fez muitas 

assistências de Tudella no ISBA, na graduação. 

Cláudia: Mariana… 

Moisés: Mariana Passos, tá aqui, é técnica da gente hoje. Ruan e Dominique 

também fizeram assistência lá na Escola. Ruan foi estagiário do Martin, na época 

que tinha as bolsas de estágio no teatro… 

Cláudia: É uma coisa que me incomoda muito, passar trinta anos, de quando eu 

comecei efetivamente a trabalhar, são trinta e um anos, trinta contados quando eu 

comecei no Gregório, e os problemas eles continuam a existir, os mesmos, assim, 

deficiências de quantitativo, uma formação adequada. Hoje pelo que eu conversei 

com Manu e tal eu percebo que hoje você têm pessoas até muito mais preparadas, 

capacitadas a nível de graduação e tal. À vezes nem tão experientes mas com 

habilitações. 

Moisés: Sim, sim. 

Cláudia: Então isso já é um avanço bastante considerável. 

Moisés: Com certeza e eu creio que não é por acaso, tinha muita gente observando 

essa mudança acontecer de maneira muito consciente. A gente tinha uma 

brincadeira que, só pra contextualizar, a gente, digo são outros profissionais da área 

técnica, Marcos Fernandes, Luiz Guimarães, Anderson Rodrigo, a própria Marina em 

algum momento... Fernanda Paquelet que se aproximou, aí a gente começou a ir em 

busca do sindicato com uma esperança de gerar algum tipo de normatização do 

trabalho que a gente prestava. Em algum momento a coisa ficou insustentável, foi 
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quando caiu a ficha que estamos há 10 anos recebendo o mesmo cachê, a mesma 

diária de operação, a mesma de montagem, 10 anos que os festivais pagam a 

mesma coisa aos técnicos e isso é um dado e não podemos ignorar isso. Estamos 

falando efetivamente do ganha pão das pessoas e um salário que está congelado há 

10 anos, não é um salário. Daí, a gente pensando nestas questões, isso foi só um 

exemplo, a gente começou a se aproximar do sindicato e de outras possibilidades de 

articulação. Daí que surgiu o que gente chama de Encontro de Técnicos da Bahia, 

que era a gente sair convidando gente de outros espaços culturais, técnicos de 

empresa, pra vir para Salvador em algum momento discutir sobre a nossa lida. Isso 

aconteceu por quatro anos, com sede na Casa Preta e isso desenvolveu muitas 

coisas, absurdamente positivas. No primeiro ano, fizemos um encontro interno 

mapeou problemas, possíveis soluções pensando em onde as articulações deveriam 

ser feitas, se era diretamente na delegacia do trabalho, se era com intervenção do 

sindicato, se era da gente pra gente? Começamos a entender isso no segundo ano, 

nós inauguramos o que a gente chama de semana da Valorização do Técnico, 

técnico em diversão e aí aproximou Fernando, ele fez uma palestra pra gente, 

basicamente explicando organicamente como se dá a Lei que baliza a profissão da 

gente. 

Cláudia: A Lei 6.533 de 1978. 

Moisés: Exatamente! Fernando além de ser presidente do Sindicato ele é 

advogado, tem todo um traquejo pra explicar e passear pelos assuntos. Ele é artista, 

diretor de teatro, músico… Aí convidamos ele e ele foi lá fazer a palestra e uma roda 

de conversa. Foi muito bom, porque até aquele momento eu não tinha participado, 

mesmo eu sendo um técnico bastante ativo nessas questões de… eu quero saber o 

que tá acontecendo comigo, com meus colegas da minha classe de trabalho. Eu 

nunca tinha participado de uma reunião, de um encontro com a comunicação de 

algo tão aberto com representante desse Sindicato. 

Cláudia: Eu levei Fernando já em dois semestres pra falar com os meninos, para 

eles entenderem um pouco, lá na UFRB. 

Moisés: Sim, é super importante, ele é quase o pai desses Bacharelados 

Interdisciplinares em artes. 

Cláudia: Exato! Ele tem um projeto de Bacharelado dentro da UFBA que não andou, 

né? Ficou parado. 
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Moisés: Isso, ficou parado. Virou outra coisa que é o BI de Artes, eu me formei lá, 

virou outra coisa. Mas é isso, a gente trouxe Fernando, no mesmo ano trouxemos 

Valmir Peres, que é um cara referência no Laboratório de Iluminação Cênica e na 

pesquisa de fonte de luz, é um grande projetista. Ele fez um workshop na Casa 

Preta pra quase 50 pessoas, foi super bacana, com dinheiro do nosso bolso, na raça 

mesmo, pegando contribuição de amigos, vaquinha, no ano seguinte conseguimos 

trazer Tudella pra dar uma aula. Eu dei uma oficina de Iluminação, outro deu uma 

oficina de cenografia, a gente foi fazendo a coisa acontecer. Daí, surgiu do 2º ano 

quando a gente encontra Fernando Marinho e ele atendendo aos questionamentos 

que a gente fez, ficou claro que a gente precisava de uma entidade representativa 

no Sindicato para mover coisas legalmente, seja na Delegacia, seja no Ministério, 

seja aonde for. A primeira opção era fundar uma associação, mas era uma passo 

grande até fundar uma instituição jurídica. Mas a gente se organizou inicialmente 

como um Fórum. Fundamos nesta segunda reunião e deu seguimento ao longo de 

dois anos ao Fórum dos Trabalhadores em Iluminação Cênica da Bahia, chama de 

FICBA. Começamos a tocar várias coisas à partir daí, às reuniões aconteciam uma 

vez por mês na Casa Preta, abertas a classe artística, a sociedade civil e 

interessados. Tentamos divulgar o máximo pra fazer com que as pessoas 

chegassem. Veio muita gente de Lauro de Freitas, Camaçari, Vitória da Conquista, 

Jequié, participaram ativamente da reunião dos encontros anuais de técnicos e tal, 

daí a gente moveu coisas, cumpriu em partes a sua função. Mas como a gente sabe, 

nenhuma agremiação trabalhista tem dado certo nessa área técnica, não vinga, não 

dura muito tempo. Eu acho até que durou muito, três anos produzindo coisas em 

diálogo com o sindicato, se movendo. Chegamos a fazer caravanas de formalização 

profissional, a gente pegava a galera que tava sem registro profissional, sem 

regulamentação nos interiores, juntava todo mundo, reservava um dia pra Fernando 

e levava todo mundo lá. Teve dias que Fernando atendeu 12, 15 pessoas. Daí surge 

uma coisa que depois virou uma empresa, gerida por três pessoas e dentro da 

empresa a gente tem um laboratório chamado LABCENAS, laboratório de 

iluminação e tecnologias para a cena. Esse ano nós propomos no setorial, uma 

coisa que queríamos fazer a muito tempo, chegamos a propor no edital do BNDES, 

não fomos contemplados, segundo a bancada que analisou o projeto ele descumpria 

uma das funções primordiais, mas ganhamos uma menção honrosa na escrita. 
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Nunca ouvi falar disso, disseram que o projeto estava bem escrito e tinha um 

potencial gigantesco na formação, mas que para aquele edital ele tava inapto. Mas 

foi uma maneira de dizer invistam nisso. Não deixamos a ideia morrer, esmiuçou e 

transformou ele num projeto setorial de economia criativa. Tá agora inscrito, 

andando, que é para o laboratório acontecer fora da empresa. É uma grande 

empreitada de formação técnica em área da tecnologia do espetáculo, com cursos 

de cenografia, iluminação, de sonorização, de maquiagem, de figurino, fotografia 

para espetáculo, é uma grande proposição de cursos e palestras e rodas de 

conversa. Se passar vai ter um convite pra você. Que tipos de discussões  formam 

os profissionais que estão nos bastidores? Será que seria bom ver uma roda com 

chefes de palco discutindo, uma roda de gestores de espaços culturais discutindo? 

Não as questões de gestão pública, mas as questões voltadas à condição da 

equipe, à condição de gestão de equipamento que são o que tocam esses 

profissionais. Então pensamos em toda essa… tudo isso que é um motor da 

deficiência histórica que a gente tem e da falta de formação do profissional da área 

técnica. É exatamente o que você tá dizendo, os problemas estão aí há anos, 

pensando nisso, observando essa mudança natural que foi acontecendo… tem uma 

coisa que a gente também deve analisar como um dado social, né? A partir do 

momento que as universidades passaram a abrir vagas para pessoas do interior e 

pras cotas de uma maneira macro, mais pessoas pobres dos interiores e negras e 

periféricas começaram a acessar à universidade, naturalmente o número de vagas 

aumentou em vários cursos, sobretudo, cursos de arte. O BI, tem não sei quantos 

mil alunos e daí essa galera começa a se enveredar com a primeira opção de fazer 

dinheiro para a área técnica para trabalhar. Isso foi uma coisa que eu observo e 

discuto, depois fizemos uma análise e vimos que foi isso que aconteceu. A primeira 

opção de gerar renda é o trabalho técnico, a gente sabe disso, você faz um trabalho 

hoje, na Escola de Teatro, na Escola de Dança e Música e não consegue pagar os 

artistas, mas você consegue pagar o técnico. 

Cláudia: É, isso  

Moisés:  Daí têm duas coisas assim, a primeira é pra galera que tá próximo desse 

universo, a primeira oportunidade de rentabilizar alguma coisa e se segurar , por 

exemplo temos dois técnicos aqui, Ruan e Dominique, eles são do interior do 



 

 

239 

Estado, vieram cursar teatro na UFBA, em interpretação e licenciatura e 

enveredaram para a área técnica como possibilidade de sobrevivência. 

Cláudia: É uma observação muito interessante que você está fazendo, nunca tinha 

me ocorrido isso. 

Moisés: E hoje eles continuam trabalhando na área técnica, continuam sendo 

atores, professores de teatro e tudo mais, estão aqui no teatro trabalhando, sendo 

técnicos da casa, ocupando essa função técnica tendo formação superior e 

ganhando um salário que não condiria com a formação deles, mas é esta a 

realidade. Eu conheço Ruan há uns oito anos e desde então ele faz freelas na área 

técnica para pagar as contas. A cachaça dele é ser ator. 

Cláudia: Que já é uma entrada bem diferente da minha, por exemplo, que eu fui 

enveredando pela área técnica, pela lacuna que existia. Embora nesses 30 anos a 

gente pode não ter observado uma valorização no sentido quantitativo, 

principalmente ligados aos espaços públicos. De modo geral eu observo que já 

existe um outro olhar e uma atenção maior, o fato dos festivais se preocuparem em 

ter um produtor técnico, um coordenador técnico, isso é uma atitude relativamente 

recente. Eu me lembro que quando eu comecei trabalhando em festival, a gente 

tinha que fazer tudo, naturalmente eu fui me enveredando pela técnica, era um 

universo tão grande que era impossível aquilo estar desconectado o som, da luz e 

do cenário, da logística. Hoje, de fato, se a gente fizer a retrospectiva desses 30 

anos eu observo esse olhar de coordenação. Chefe de palco eram coisas que… um 

dia eu tive um encontro com Paulo Autran, eu era chefe de palco e ele disse pra mim 

"sabe que quem criou sua função aqui dentro fui eu? Eu que disse pro diretor do 

teatro", na época não tinha chefe de palco "Como que um teatro desses não tem 

chefe de palco? Tem que ter uma pessoa" e de fato, quando o teatro passou todo 

aquele perrengue e que passou pela reforma passou a ter um gerente e um chefe de 

palco. 

Moisés: São funções absurdamente necessárias. 

Cláudia: Necessárias e as equipes cada um por si… mas eu acho  que pra isso já 

tem um olhar, você vê em todos os festivais têm responsáveis técnicos, o FIAC tem, 

o Filte tem. 

Moisés: Com certeza! E a gente ficava brincando dizendo assim… a gente tá 

cansado de ser técnico pedreiro, a gente quer ser técnico que pensa. No meio das 
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primeiras discussões a gente dizia isso, e isso já era uma maneira indireta de 

observar que as coisas estavam mudando, ou que precisavam mudar e daí vem a 

coisa de vou procurar me qualificar para fazer isso que eu quero fazer, porque 

aprender fazendo tem um preço. Quando você se qualifica para fazer… pela falta de 

escola, não tinha uma instituição que ensinava profissão. O Liceu quando chegou 

com essa proposta foi um alvoroço e há cinco anos atrás, todos os teatros tinha um 

remanescente do Liceu. 

Cláudia: Um ofício que se passava pela tradição… Eu fui monitora lá, não sei 

quanto tempo, se foi um ano… Marfuz me chamou, eu dei umas aulas lá. Foi uma 

experiência muito bacana. 

Moisés: A presença do Liceu ofertando esse tipo de formação que até hoje não 

houve formação igual na história do Estado da Bahia. Pensando em Salvador como 

uma meca da coisa toda. Lá se tinha aula de elétrica, da sua área específica, mas 

tinha que fazer uma aula de som para entender o que era, tinha que fazer uma aula 

de cenografia… então você acabava entendendo um pouco de tudo. E às vezes 

tinha a obrigação de fazer aula de teatro. Você realmente estava sendo formado 

para trabalhar com arte de uma outra maneira, precisava entender a cadeia inteira. 

Hoje uma das escolhas que tivemos na FGM é de olhar pra isso e… pensamento 

interno, não quero técnico pedreiro, eu preciso de pessoas que gerem 

comprometimento com a função, que seja minimamente crítico, precisa ser 

desenrolada, ter uma formação e também através do filtro podem ter pessoas que 

não tem a formação, mas tem expertise de vida, por outras experiências… Mas a 

gente acaba resvalando nisso, por exemplo a equipe do Gregório hoje, os dois 

técnicos têm nível superior. A equipe anterior não era assim, apesar que tinham 

habilidades para exercer a função eles tinham. A natureza aqui é que todo mundo 

faz um pouco de tudo. Tá cada vez mais interdisciplinar, por necessidade. Eu não 

vejo isso como uma coisa ruim. Aqui a gente precisa que todo mundo faça tudo 

porque aqui só são dois técnicos. 

Cláudia: Essa é uma tendência geral dos teatros, as especificidades estão 

desparecendo. Dependendo do porte do teatro nem tudo é possível, porque você 

não consegue ser bom em tudo. Têm diferenciais, mas isso é uma coisa que não 

tem volta, eu viajei muito e fui em muitos teatros de médio porte, maiores que o 
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Gregório, maiores que a Sala do Coro, menores que o TCA. Quando existia o 

ACBEU os meninos faziam tudo, os meninos faziam tudo. 

Moisés: O Chico era do ACBEU, é um dos técnicos mais velhos que a gente tem. E 

a equipe técnica hoje, majoritariamente está na faixa dos 30 anos, entre 30 e 40. 

Francisco é o técnico mais velho aqui e é o único aqui ainda que aprendeu fazendo. 

Chico trabalhou no bar do Teatro ACBEU. 

Cláudia: Lá atrás os que começaram na função era assim. Eu conversei com 

Sariga, o maquinista, mais velho do TCA, ele foi jardineiro, foi serviços gerais. Na 

época ele disse que fazia tudo, varria… cuidava do jardim… depois a coisa foi se 

separando, cada um numa área. Agora eu queria que a gente tocasse no assunto, 

eu vi no escopo do edital do Fábrica de Musicais as oficinas e também pela 

conversa que eu tive com Manu eu vi que a própria FGM não chegou a ofertar 

muitos cursos, nada assim que pudesse propiciar uma qualificação. Dentro do edital 

do Fábrica de Musicais contemplam oficinas na área técnica. 

Moisés: Na área técnica, né? Voltado para os musicais. 

Cláudia: Foi bacana, rolou, teve adesão? 

Moisés: Assim, a proposição das oficinas ficou a cargo da produção, da entidade 

que ganhou o prêmio. Então assim, eles precisavam propor uma oficina da área 

técnica. Então, não tinha especificidade sobre tinha que ser uma de luz, uma de… 

não tinha isso. Eles se organizaram da maneira que puderam, já que era o primeiro 

ano, não tinha um molde ainda deste edital, não tinha uma maneira de fazer e eles 

propuseram uma de microfonação com Andrea, uma de figurino, uma de maquiagem 

e uma de produção musical. Teve adesão, mas a maior parte das pessoas que 

fizeram já eram ligadas ao processo do espetáculo e outras que vieram por 

aproximação. Mas que não necessariamente eram da área técnica, mas queriam 

entender o que era. 

Cláudia: Mas a equipe do teatro você acha que conseguiu absorver algo? 

Moisés: A gente tava envolvido com outras coisas, mas sem nenhuma pretensão de 

ser arrogante, nem nada, o conteúdo a gente já dominava. Eu pedi pros meninos 

acompanharem as oficinas. A oficina que deveria ser de produção musical só houve 

uma troca de ideias sobre o processo da carreira do palestrante. 

Cláudia: Um bate-papo. 
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Moisés: Então não teve nada formativo, óbvio que existiu uma formação ali. Foi 

mais uma coisa de troca de ideias. A mais técnica foi a de microfonação, porque é 

do caráter da natureza de Andrea, ela trabalha muito com os estudantes da UNIRIO, 

faz muitas visitas, abre o estúdio dela para os alunos conhecerem, então ela já tem 

uma relação com a didática pedagógica e foi muito boa. Ela apresentou microfones, 

falou das especificidades dos microfones, é uma realidade absurdamente diferente, 

não tem essa gama de equipamentos a nossa disposição para fazer a microfonação 

correta. Então, acaba tudo se resumindo entre o 57 e 58. Mas foi útil. Foi mais uma 

coisa de apresentar os equipamentos e funcionalidade deles. Eu acho que essas 

oficinas que são obrigatórias do edital, elas têm um potencial grande de alcançar em 

algum momento uma instrumentalização dos profissionais que já estão aí. Esse 

primeiro momento foi bem embrionário, experimental. 

Cláudia: Eu acho que pode ser uma oportunidade mesmo, né? De qualificação. Os 

profissionais são sempre pessoas conceituadas e a oportunidade de agregar. 

Moisés: Mas por exemplo o operador de luz que fez a operação de César de 

Ramires, que foi operador de musical, foi técnico da casa, foi Ruan, então, óbvio que 

já tem uma super troca aí, então quem construiu o figurino, desenhado pela 

figurinista foi Thiago Romero. O Dominique foi o aderecista, ele construiu todos os 

adereços. Teve a troca, teve o aprendizado, não necessariamente… 

Cláudia: Um formato mais tradicional… 

Moisés: Não com o fruto dessas oficinas, mas por outros atravessamentos mesmo. 

Cláudia: Pela troca mesmo. Parece que a gente tá sempre numa relação de… isso 

é bonito também! É bonito, mas não pode ser só isso. E não é mais só isso. 

Moisés: Com certeza! Não pode ser. 

Cláudia: Não pode ser e eu acho que naturalmente já não é, mas que a gente ainda 

é muito isso, acho que é da natureza essa coisa coletiva do trabalho em teatro.  

Moisés: Existe um projeto Aprendiz em Cena, que é do Fábrica Cultural, Margareth 

Menezes e tal, que é basicamente o Jovem Aprendiz, que é uma determinação da 

Lei, uma empresa que atinge um número tal de funcionários precisa ter no seu 

quadro um número de jovens aprendizes. Fizeram um compilado de algumas 

empresas e esses jovens aprendizes foram destinados ao fábrica de musicais, 

perdão, ao fábrica cultural, que fica ali na Ribeira, pra estudarem arte. Então, eles 

ganham por uma empresa como o jovem aprendiz e eles dedicam seu tempo de 



 

 

243 

trabalho pra se formarem artisticamente e aí essa empresa que eu faço parte, esse 

coletivo, chama-se Bogum Ambiente Criativo, somos eu, Fred Alvim e Luis 

Guimarães. Fomos convidados por Gordo Neto, que é quem faz a coordenação 

pedagógica do projeto pra fazer algumas aulas com eles, voltadas para as áreas 

técnicas. Com aulas de teatro, com Paquelet, Circo com João Limas, dança com 

Patrícia Leitão, Jackson Costa. Eles tiveram os mentores e a gente foi se 

aproximando pra fazer esse apanhado na área técnica. Fred fez uma primeira 

introdução à cenografia e cenotecnia, ele construíram o cenário juntos da mostra 

deles lá na Ribeira. Depois eu entrei na sequência dando aula de iluminação para 

eles e tudo mais. Dando aulas pra eles, que tem uma faixa etária de até 25 anos… 

desses jovens, quatro se voluntariaram para trabalhar com a gente na nossa 

empresa, lá na Bogum, dos quatro, três são mulheres e um é homem. Foi 

espontâneo. E já estão trabalhando com a gente, já fizeram montagem na Caixa 

Cultural, na exposição que está lá eles que montaram. A feira de economia criativa 

eles estão com a gente, tem um deles que já está operando a luz do espetáculo que 

tá lá na Casa Preta. É uma formação que já tá acontecendo, por interesse deles 

próprios dizerem "Ei! A gente quer aprender um pouquinho mais, tem como?". 

Cláudia: Já vai se inserindo. 

Moisés: E a gente é trabalho imediato. Trabalho tem, só procurar que trabalho tem. 

Mas eu acho que em pouco tempo eles já vão conseguir voar por conta própria. 

Duas das meninas são inclinadas para o trabalho com áudio. Uma delas era 

contrabaixista do Neojibá. Tem essa relação com a música e ela quer aprender mais 

sobre áudio. Ela já tá lá desenrolando esse trabalho. Estagiam com a gente, sabem 

fazer uma assistência… eu olho para o Fábrica de Musicais, eu oriundo do Liceu, o 

Fábrica Cultural, o Jovem Aprendiz e penso, é um novo Liceu. É o mesmo formato, 

são 118 jovens em formação recebendo, sendo atravessados por diversos tipos de 

formação artísticas. Em pouco tempo vamos ter uma grande oxigenação de gente 

trabalhando, de mulheres, sobretudo, trabalhando na área técnica. 

Cláudia: Isso é muito bom! Se fala muito em transformar o TCA numa OS 

(Organização Social). Acho que se isso acontecer vai ser uma oxigenada… muito 

boa, no sentido de poder contratar pessoas, escolher…A OSBA passou por isso, 

você viu o perfil, a galera tá trabalhando lá, muita gente nova, nada contra os mais 

velhos não. Mas, assim, tem muita gente com vontade de trabalhar e você vê uma 
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garotada chegando junto mesmo, eu acho que é por aí… esse modelo engessado 

de não poder mudar, trocar… não repõe. Olha, esse REDA que foi feito agora já tá 

na sétima chamada, tem uma monte de função que não foi preenchida. Maquinista 

mesmo até a última chamada. As pessoas se inscrevem, fazem a prova e não tem a 

DRT que é um dos primeiros requisitos. Às vezes vai no último da lista aí aquele 

entra, se aquele não ficar, tiver que dispensar não repõe, porque não tem. 

Moisés: É uma deficiência da máquina. Precisa ser revisto. 

Cláudia: Precisa ser revisto. 

Moisés: Urgentemente. É isso, a máquina prejudicando ela própria. 

Cláudia: Tem que mudar a forma de contratação. 

Moisés: Muda o vínculo, muda tudo. Seria ótimo! 

Cláudia: Nesse sentido, parece que tem pessoas legais, os meninos de áudio 

mesmo, que às vezes fazem freela lá no teatro, eu saio mandando whatsapp pra 

todo mundo. Não sei, eu acho que a burocracia é muita. Agora mesmo, um menino 

que tá operando um som, você não se inscreveu no REDA, tinham duas vagas para 

técnico de som. Uma pro Balé, uma pra Sala do Coro. Nenhuma das duas foi 

preenchida, aí o menino ótimo… "eu perdi a data". Não sei também se o salário… é 

tão atrativo. 

Moisés: É tão atrativo… aqui a gente passa por isso, né? Aqui o salário não é nada 

atrativo. O Gregório tem um capital simbólico, social interessante, a própria FGM… 

aí é que acaba conseguindo agregar uma equipe interessante por isso. Quem tá 

aqui é visto, circula, aprende de outras coisas, né? Eu próprio me comprometo 

internamente a formar eles com o que eles não têm… conversar, sentar na mesa, 

explicar a estrutura, fiz isso milhares de vezes. E de tempos em tempos pega a 

equipe inteira pra ver pontos positivos e negativos, é um exercício crítico da coisa. É 

um momento de auto avaliar e avaliar o colega, né? Que a partir da avaliação do 

colega se avalia a si próprio. É uma ferramenta absurdamente interessante, botar 

eles um de frente para o outro, pra terem uma conversa franca e honesta, pra gente 

saber em que momento estamos no nosso trabalho. Têm as manutenções 

periódicas, que é um momento de aprendizado, que você bota um elipsoidal no colo 

de alguém que nunca abriu, para fazê-lo interagir com o objeto de trabalho, limpá-lo. 

É uma formação que eles não acham em outro lugar por que não tem onde. Até hoje 

às pessoas que saíram da FGM, foram para empregos melhores, com condições de 
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trabalho mais atrativa, com salários mais atrativos, não se perderam. Estão no 

mercado trabalhando… Sobre esta mudança no perfil transdisciplinar, não podemos 

ignorar que estamos na era da informação. Hoje é muito mais possível você dá um 

Google e baixar um manual de instruções e mandar um whatsapp, colocar um áudio 

e um vídeo. A informação caminha hoje por outras vias. Não tem muito tempo que 

eu comecei comparado a você, mas, logo quando eu comecei não tinha onde 

aprender a programar uma melange, não tinha. 

Cláudia: Hoje você tem tudo… 

Moisés: Antes você aprendia com o técnico que estava antes de você ou nada. Ou 

apertando botão, tentativa e erro. Hoje você consegue acessar a informação. 

Cláudia: E a máquina consegue nos engolir, a gente fez a reforma da Sala do Coro, 

quem ganhou foi a TELEM, foi contratada pela construtora para fornecer aquele 

equipamento, não passou pela gente isso… o treinamento contratual até hoje não foi 

dado. 

Moisés: É sério? 

Cláudia: É sério! Pela TELEM. Existem já 200 mil correspondências. Existe uma 

pendência financeira por parte do Estado com a construtora e da construtora com a 

TELEM. Até aí tudo bem, os meninos sabem o básico da mesa. As coisas mais 

complexas que era para o uso de movings que se esperava resolver com a vinda do 

treinamento, não veio. A mesa travou, começou a travar que normalmente é um 

problema de atualização de software. A mesa está na garantia. A gente parou de 

usar a mesa… existem muitos e-mails. Provavelmente a data de vinda deste técnico 

vai ser em janeiro, quando a sala vai parar, pra vir um cara e fazer um treinamento, 

atualizar e… a mesa mais nova tá parada, estamos usando a mesa anterior. É o 

típico caso de você ser engolido pela máquina. E que à vezes você se vê sendo… 

um técnico ou um gestor pedreiro, quando você tá naquela lida do dia a dia tem que 

se preocupar até com o básico do básico, sem poder se dedicar aos outros vôos. 

Moisés: Nem me fale, não é muito diferente aqui não. 

Cláudia: A gente inaugurou a Concha Acústica. A gente dimensionou com uma 

equipe mínima. Desta equipe mínima a gente só conseguiu contratar uma pessoa, 

que é um chefe de palco, como não temos equipamento próprio. A gente queria ter 

mais dois técnicos… mas do que a gente imaginou e concebeu… é uma loucura! É 

muito preocupante, a gente vê que algumas coisas estão avançando por um lado, 
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isso é muito bom! A gente vê uma certa oxigenação com as pessoas que estão 

chegando, de ver pessoas com formação, mas tem um entrave. Graças à Deus o 

mercado não depende só… embora o Estado seja o grande contratante, é um 

grande contratante. Você vê, saem os apoios os festivais começam a diminuir, fica 

todo mundo meio que sem trabalho, você vê o FIAC contratando menos. O festival 

de música instrumental deixou de acontecer.  

Moisés: Por muito tempo foi a principal plataforma de financiamento da produção 

artística, aqui na Bahia. 

Cláudia: Não é só aqui na Bahia não, é geral mesmo. O Estado ainda é um 

mecenas, né? Bom Moisés, foi bacana nosso papo, eu acho que não vou mais 

tomar seu tempo. Se eu lembrar de alguma coisa eu volto a te procurar. 

Moisés: Tranquilo! Pode procurar. 
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11 PEDRO PAULO ONOFRE RODRIGUES, 2020, CHEFE DE PALCO DO TCA 
Entrevista realizada em 21 de janeiro 2020. 

 
Cláudia: Pedro, como é seu nome completo? 

Pedro: Pedro Paulo Onofre Rodrigues. 

Cláudia: E a idade, Pedro? 

Pedro: 47 anos. 

Cláudia: Como você define sua profissão? Oficialmente? 

Pedro: Hoje minha profissão é chefe de palco, mas também trabalho na área de 

eletricista de espetáculo. 

Cláudia: Você tem DRT, Pedro? 

Pedro: Tenho. 

Cláudia: Tem DRT de quê? De eletricista? 

Pedro: De eletricista de espetáculo, operador de luz e iluminador. 

Cláudia: Sua escolaridade é? 

Pedro: 2º grau completo. 

Cláudia: Nível médio. Como é que você começou em teatro? O TCA foi seu primeiro 

teatro? 

Pedro: É, no teatro, foi aqui no TCA foi o primeiro. Na verdade, quando eu comecei, 

eu comecei na limpeza, passei uns seis ou oito meses na limpeza, aí depois fui 

chamado por Irma pra trabalhar no palco. 

Cláudia: Teve uma passagem pelo elevador… aquela parte que vc ficou ali… 

Pedro: Isso, fiquei no elevador de carga, elevador social, isso durante uns oito 

meses. Depois eu fui direto pro palco. 

Cláudia: E quando você tava ali no elevador você se aproximou do trabalho do 

palco de alguma forma? 

Pedro: Foi quando me chamavam pra limpar o linóleo do palco, quando tava tendo 

evento do Balé.  

Cláudia: E aí você foi se aproximando… 

Pedro: Isso, fui me aproximando, fui fazendo algumas coisas que tinha lá, eu 

sempre tava junto dos meninos montando e acabou me chamando pra trabalhar no 

palco. 
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Cláudia: Você foi aprendendo algumas atividades dessa forma também. Era um 

aprendizado assim, aprender a fazer na prática mesmo… 

Pedro: Na prática mesmo. 

Cláudia: Mas você já fez alguns cursos técnicos? 

Pedro: Depois eu fiz. 

Cláudia: Que área? 

Pedro: Na área de iluminação. 

Cláudia: Mas você começou mesmo aprendendo na prática? 

Pedro: Na prática, foi. 

Cláudia: Hoje você está como chefe de palco coordenando uma equipe de mais ou 

menos quantas pessoas? 

Pedro: Umas 13 ou 14 pessoas. 

Cláudia: E já tem quanto tempo no TCA? Na área técnica. 

Pedro: Na área técnica, eu entrei em 1992, eu devo ter uns 27 anos de Teatro, 

trabalhando no palco. 

Cláudia: E hoje seu vínculo empregatício no Teatro é? 

Pedro: Cargo comissionado. 

Cláudia: O que você acha dessa profissão de técnico de palco? No seu dia a dia, 

quais as dificuldades, quais as alegrias, o que você acha dessa profissão? Primeiro 

de tudo, você gosta de trabalhar como chefe de palco? 

Pedro: Eu gosto de trabalhar como chefe de palco e como eletricista de espetáculo. 

Dificuldade todo mundo tem... lidar com o ser humano não é brincadeira, mas a 

gente sempre consegue conversar com a equipe e aí a gente vai levando… 

Cláudia: Como chefe de palco você tá chefiando uma equipe obviamente, né? 

Então essa questão do relacionamento às vezes é complicado? 

Pedro: É complicado! 

Cláudia: Ainda tem a equipe do Teatro e ainda tem a equipe que chega de fora. 

Tem que ter também um trânsito com essas equipes de fora. 

Pedro: Tem que tá sempre em comunicação com os dois. 

Cláudia: E com as equipes de fora, de modo geral é um relacionamento tranquilo? 

As pessoas são receptivas, chegam no Teatro e trazem seus pedidos bem 

formulados? Sabem o que quer? Ou é sempre uma aventura? 
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Pedro: Nunca tive problemas porque como eu já trabalhei na parte de elétrica, então 

praticamente todos já me conhecem. Quando chega aqui já sabe quem é e não tem 

muita dificuldade, às vezes mandam coisas até pra eu fazer, pra quando chegar já 

encontrar pronto, já conhecem o trabalho que a gente já faz aqui. 

Cláudia: E essa questão do uso da tecnologia no dia a dia do teatro, como é que 

você vê isso? Tem o emprego das tecnologias hoje, né? Na iluminação… isso é 

difícil, demanda mais um treinamento… e esse treinamento não existe, é tudo muito 

na prática ali, como é que funciona? 

Pedro: Na verdade aqui no Teatro a gente tem que pegar a prática, o ensinamento é 

bem pouco. 

Cláudia: A parte de treinamento não tem? 

Pedro: Não, não tem, mas como a gente conhece praticamente as mesas que vêm, 

então já trabalhando algumas vezes, então a gente tem a prática de tá usando elas. 

Não é de tá mexendo nela direto porque a gente não mexe. Mexe uma vez e depois 

leva dois, três anos pra mexer nela, mas sempre é prática mesmo, não é de 

ensinamento, essas coisas… 

Cláudia: Mas você acha que seria importante o Estado ou a administração do 

Teatro prover esses treinamentos? Em que áreas você acha que seria importante? 

Iluminação... 

Pedro: Sim, sim. Iluminação, têm muitos equipamentos novos que quando chegam 

aqui já tão um pouco defasados já, mas até melhor pra gente aqui, porque quando 

chega equipamentos novos… até o próprio Teatro comprar a gente já tá sabendo 

como ser usado. 

Cláudia: Você importante que tenha um treinamento? De idioma, segurança no 

trabalho… essas coisas? Você acha que isso seria relevante? 

Pedro: Antigamente até tinha, o Teatro tinha um… inclusive eu até cheguei a tomar 

um curso de inglês, passei uns quatro semestres tomando e aí tem esse negócio do 

Estado de vínculo, que acabou não tendo mais e a gente não pode fazer mais. 

Cláudia: Mas seria importante, né? 

Pedro: Seria importante! 

Cláudia: E tem alguma particularidade assim que você acha, alguma característica 

que seja importante nesse trabalho de chefe de palco? E no trabalho de quem lida 

no palco? No dia a dia do espetáculo? Com os artistas? Bem particularidade, bem 
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assim… desde o perfil da pessoa até aquelas característica assim, tem alguma que 

você destaca, que você acha importante? Tipo, proatividade, aquela boa vontade, 

responsabilidade, coisas desse nível, o que você acha? 

Pedro: De uma pessoa chefe de palco ter, você fala? 

Cláudia: Isso, uma característica, um perfil, o que você acha que importante pra um 

cara que quer ser chefe de palco?  

Pedro: Primeira coisa, tem que ser humilde, né? E ter perseverança no que você tá 

fazendo, se não tiver a equipe toma conta de você. Se não tiver um pulso forte… 

pensando sempre em ter uma concordância com a equipe. 

Cláudia: E dentro das características do trabalho, têm as questões de pontualidade, 

coisas assim desse nível que vão influenciar pra que o espetáculo aconteça 

diretamente.  

Pedro: Além da humildade tem que ser pontual na hora de chegada, ser pontual nas 

coisas que ele faz. De todas as maneiras, em todos os sentidos. 

Cláudia: Você gosta dessa atividade, acha prazerosa? Apesar das dificuldades… 

você falou da questão humana, mas por exemplo a questão salarial… 

Pedro: Também! 

Cláudia: Você ganha o suficiente, você gostaria de ganhar mais? 

Pedro: Antigamente não era como tá hoje, bem defasado. Quando Marquinhos era 

chefe de palco eu recebia e ele dizia que recebia um valor normal de chefe de palco. 

Hoje não é tão baixo, mas poderia ser melhor!  

Cláudia: Para o tamanho da responsabilidade é. 

Pedro: A gente passa aqui de segunda à segunda. 

Cláudia: É muita responsabilidade. 

Pedro: É muita responsabilidade. 

Cláudia: Apesar disso você gosta da profissão, do trabalho? 

Pedro: Gosto, gosto! 

Cláudia: Você se vê fazendo outra coisa? Você acha que têm pessoas interessadas 

em aprender esse trabalho? Esse trabalho pode vir a ter uma continuidade assim 

para outros profissionais? Se você se aposentar por exemplo, você vê que é um 

mercado em que as pessoas se interessam? 

Pedro: Têm pessoas que têm responsabilidade pra assumir, mas têm outras que 

não. E hoje, eu acho que tem bem poucas pessoas.  
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Cláudia: Como é que você resume suas atividades, você tem que fazer o quê? Na 

sua função de chefe de palco, você chega, você abre o Teatro, você atende uma 

equipe? O que você faz? 

Pedro: O chefe de palco chega no horário, é o primeiro que tem que tá, organiza a 

montagem quando chega equipe. O certo é se juntar todos e organizar ali o que vai 

ser feito, do início até o final. As etapas, pra não ficar ninguém baratinado sem saber 

o que vai fazer. 

Cláudia: O tempo é curto… 

Pedro: É, o tempo é curto. Organiza, chefe de palco é assim, tem que organizar a 

montagem, seja de maquinária, seja de elétrica, até mesmo a equipe de limpeza, de 

camareira. Tudo isso é organização do chefe de palco… segurança, tudo isso é a 

organização do chefe de palco. 

Cláudia: E durante o espetáculo… 

Pedro: Durante o espetáculo, é o horário que não pode ser passado. Tem que 

começar e passar as coisas que tem que ser passado, têm vídeos de patrocínio do 

teatro, da produção… 

Cláudia: Organizar para o início do espetáculo… 

Pedro: Isso! 

Cláudia: Aí o espetáculo começa e o chefe de palco continua… 

Pedro: Continua até o fim. É o primeiro a chegar e o último a sair. 

Cláudia: E depois que termina? E ainda tem mais alguma etapa? 

Pedro: Quando termina tem que esperar todo mundo terminar a desmontagem pra 

depois o chefe de palco ir pra casa, pra tá no outro dia de novo de manhã e daí 

começa tudo de novo. 

Cláudia: Tá bom, Pedro! Obrigada pela sua participação. 

Pedro: De nada. 

 


