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Resumo 

A comunicação visual é um componente fundamental do espetáculo cênico. 

Por meio de cenários, figurinos, maquiagem, etc estabelece-se uma comunicação 

com o expectador que complementa e transcende o próprio texto. Esta pesquisa tem 

por objetivo o conhecer um pouco mais estes elementos por meio da análise de um 

estudo de caso, o espetáculo “A Dama do Mar” (de Henriqk Ibsen), dirigido pelo 

diretor Robert Wilson. Com este propósito, realizamos levantamentos bibliográficos 

sobre os conceitos que norteiam o tema e buscamos identifica-los na análise do 

espetáculo selecionado. Os resultados evidenciaram a multiplicidade simbólica e a 

relevância da visualidade na concepção original do diretor americano. Embora 

tenhamos focalizado uma única montagem, consideramos que estes resultados 

podem estender-se aos demais espetáculos cênicos, auxiliando na identificação e 

concepção da comunicação simbólica de seus elementos visuais.  

 

1) Introdução 

Um espetáculo cênico resulta da interação entre o texto, elementos humanos 

e cênicos. Em um espetáculo toda a comunicação deve ter coerência e 

funcionalidade. Além da obra teatral, atores e diretor, a condução dos meios 

semiológicos de comunicação se dá também por meio de uma série de elementos 

visuais (cenários, figurinos, cores, etc).  

Um palco vazio equivale à uma folha em branco. Para a organização de uma 

narrativa visual, devemos considerar, o que denominas aqui de “componentes 

básicos da comunicação visual”: espaço, linha, forma, tonalidade, cor, movimento e 

ritmo.  

O propósito de contar determinada história, motiva uma série de pesquisas e 

de referências visuais que contribuem construtivamente no processo criativo de um 

espetáculo cênico. 

2) Objetivos  
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Análise do espetáculo “A Dama do Mar” dirigido pelo diretor norte americano 

Robert Wilson, sob a ótica da comunicação visual e semiótica Peirciana.   

3) Métodos  

Primeiramente realizamos um levantamentos bibliográficos que busca  traçar 

um paralelo entre os elementos do teatro e da comunicação visual.  

No segundo momento, aplicamos os conceitos pesquisados na análise de um 

estudo de caso. O espetáculo escolhido é a peça teatral A Dama do Mar, dirigida por 

Robert Wilson. A escolha se deu em função da contemporaneidade e forte apelo 

visual do espetáculo.    

4) Desenvolvimento 

4.1 Componentes Visuais Básicos de Comunicação 

Consideramos componentes visuais básicos:  

a) Espaço: Também conhecido como “caixa preta” de uma sala de espetáculos. 

Assim observado o palco de taro italiano.  
b) Linha: Fator perceptivo que só existe na mente do espectador. A linha é o 

resultado de outros componentes visuais, que uma vez reunidos, possibilitam 

a percepção de uma forma complexa. No palco as linhas podem ser 

expressas por diversos elementos visuais, seja no movimento dos atores, na 

iluminação, etc.  
c) Cor: Um dos mais poderosos componentes visuais, a cor é imediatamente 

percebida e compreendida. Ela determina a temperatura visual do espetáculo 

construindo atmosferas coerentes com a narrativa pretendida. O 

conhecimento de psicologia das cores é fundamental para os profissionais 

envolvidos.  
d) Movimento: É o primeiro componente visual que atrai o olhar. O movimento 

ocorre na interação dos atores com o palco e entre si.  
e) Ritmo: É o pulso que rege a métrica de um espetáculo e determina a 

velocidade com que o espectador recebe a comunicação. A variação do ritmo 

determina o gênero de um espetáculo, seja drama, comédia, farsa, tragédia, 

etc. 
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4.2 Elementos visuais que comunicam no espetáculo  

As escolhas de cenários, figurinos, adereços, etc. se submetem aos componentes 

visuais básicos da comunicação, acima descritos. São eles: 

a) O Palco: Local onde irá acontecer o espetáculo. Pode ser em um teatro, uma 

rua, uma casa, um bar, ou qualquer espaço onde exista um ator e uma 

plateia. 
b) Ator : É o artista responsável por entender o texto teatral e junto com o 

diretor transformar palavras e ideias em atuação cênica. O ator simula a vida 

por meio de suas emoções, sem ele, não existe teatro.  
c) Cenografia: Possui uma função técnica bem definida, organizando o espaço 

cênico. A cenografia tem a importante missão de ilustrar o espaço/tempo 

tornando tangível o imaginário e aproximando o público da história contada.  
Segundo o pensador russo, Constatin Stanilaviski, o ambiente exerce uma 

grande influencia sobre os sentimentos. Uma escolha apropriada para um 

cenário funcional é fundamental para determinada ação cênica, o 

cenário/ambiente caracteriza a “vida interior” do personagem. Essas escolhas 

podem contribuir de forma significativa no processo de comunicação e da 

semiótica.  

d) Figurino: É um elemento importante na linguagem visual do espetáculo. 

Carrega códigos de comunicação, aspectos históricos, culturais é uma série 

de simbologias. Ajuda o espectador a entender o perfil psicológico dos 

personagens. As escolhas de figurinos devem ser igualmente coerentes com 

a época em que se passa a história ou com a proposta simbólica do jogo 

teatral. 
“Se alguma coisa, no homem, revela a sua personalidade, é, sem dúvida 

alguma, o seu modo de vestir, pois a sua roupa não nos falará apenas de sua 

posição social, mas também de seus gostos e até, pelo modo que usa, de 

suas amizades mais intimas e de sua profissão” (LORENTE,1965, p. 82).  

 

e) Maquiagem: Cumpre funções técnicas e estéticas, pois pode tanto diminuir o 

brilho na pele dos atores, (intensivamente expostos á luz), quanto auxiliar na 

criação e caracterização dos personagens. Ao enfatizar linhas de expressão 
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do rosto humano a comunicação pode ser evidenciada, mesmo diante de 

grandes distancias entre palco e platéia.  
f) Iluminação: Da ênfase a certos aspectos do cenário, estabelece relações 

entre o ator e os objetos, enfatiza expressões do ator e pode limitar o espaço 

de representação à um círculo de luz, entre outros efeitos.  
g) Outros elementos que comunicam no teatro: Não nos aprofundaremos 

nestes elementos mas vale tomar nota que outras manifestações das artes 

visuais e gráficas podem compor um espetáculo, por exemplo, projeções que 

interagem com o cenários e atores.  

4.3 A semiótica nos espetáculos 

O espetáculo teatral pode ser analisado e percebido como qualquer outro objeto de 

comunicação,  já que há emissor e receptor. A noção de signo dentro do espetáculo 

perde em precisão diante de sua multiplicidade. A percepção pode se dar a partir de 

um signo mínimo, efêmero (como um gesto, um olhar, uma palavra), ou por meio de 

outros elementos ao longo da representação (um componente do cenário, figurino, 

etc). 

Todo signo teatral é passível de releituras por conta do espectador, ou de acordo 

com o contexto do espetáculo, cada signo adquire sentido dentro do código que quer 

comunicar.   

4.4 Estudo de Caso Análise do espetáculo “A Dama do Mar”   

4.4.1 Texto, autor e adaptação 

O texto é uma adaptação livremente inspirada no original do dramaturgo norueguês 

Henriqk Ibsen (1828 – 1906). A história central gira em torno do drama fictício de 

Élida Wangel, uma mulher que se casa com um médico viúvo e vai morar em uma 

pequena cidade. Apesar do amor de Dr. Wangel, a moça vive atormentada pela 

lembrança de um amor de juventude, um marinheiro estrangeiro que prometeu ir 

busca-la para que eles se casassem. A trama representa o determinismo, 

questionando a liberdade e o livre arbítrio.  Em 1998, Susan Sontag escreveu essa 

adaptação do texto especialmente para Robert Wilson. O resultado foi visto pela 
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primeira vez na Itália e, desde então, já ganhou cores locais em alguns países: 

Espanha, Coreia, Polônia e Noruega e por fim no Brasil. 

4.4.2 O diretor 

Robert Wilson é uma qualificada referência para este estudo, pois segundo constata 

o jornal The New York Times: “Uma imponente figura no mundo do teatro 

experimental e um explorador nos usos dos tempos e espaço no palco”. Nascido em 

1941, em Waco no Texas, Wilson esta entre os principais artistas teatrais e visuais 

do mundo. Seus trabalhos no palco integram de forma não convencional uma 

grande variedade de linguagens artísticas, incluindo dança, movimento, luz, 

escultura, música e texto. Suas imagens são esteticamente marcantes e 

emocionalmente carregadas. Neste espetáculo o diretor assina também os cenários 

e a iluminação. É notório observar a forma precisa como ele constrói toda a estrutura 

da peça de forma que nada dentro do espaço acontece desconectado, por exemplo, 

nos gestos coreografados dos atores que interagem com a iluminação e sonoplastia.  

 

4.4.3 Os atores 

A composição visual das posturas de corpo dentro do espaço é algo anti-naturalista, 

gestos largos, movimentos lentos e precisos, como se cada um tomasse o devido 

cuidado com o tempo e assim o administra-lo com domínio e técnica.  

Elida carrega em seu corpo um enorme vestido preto, representando 

simbolicamente uma gaivota, que nos evidencia a sua inquietação e vontade de voar 

daquele lugar em direção a sua liberdade.  

 

Figura 1  Éllida se movimento com gestos largos e expressivos. 
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4.4.4 A cenografia  

 Ao entrar na sala nos deparamos com o cenário em baixa luz. Podemos observar 

uma composição pensada a partir de linhas e de um “ponto de fuga”, há um buraco 

no palco com uma aresta marcando este ponto, e duas linhas em diagonais que se 

encontram, dividindo o espaço em dois (vide fig.2): 

 

Figura 2 Imagem do palco a entrada da plateia. Linhas precisas criam a ilusão de uma profundidade 

convencionada. 

O diretor propõe o conflito entre dois mundos: o real e o desconhecido. O primeiro, o 

seguro, esta representado sobre o porto firme o cais de um navio.  Quando os atores 

são colocados nesse espaço o rosto deles se ilumina e assim podemos contemplar 

suas faces. Nesse espaço acontecem os diálogos, surge a voz. 

Já o mundo desconhecido, mais ao fundo, simboliza o passado, as histórias que já 

foram vividas, as promessas não cumpridas, os devaneios e a dúvida sobre as 

escolhas e a liberdade. Nessa parte do palco os atores sempre se tornam silhuetas, 

reduzidos a um símbolo mínimo.  



7	  
	  

 

Figura 3 Os personagens se posicionam em diagonais, na linha que divide os dois mundos metafóricos 

O chão do palco possui uma inclinação, uma subida, o que cria ilusão quando visto à 

distância.  Essas linhas marcadas são referências para os atores que sempre se 

posicionam em relação a elas . 

Todos os elementos cênicos colocam em evidência a paixão da protagonista pelo 

mar, símbolo de um amor perdido e da busca da sua felicidade, que esta longe: 

“Pensei nas formas de uma vela, pensei no encontro de linhas curvas e retas. O 

que me fascina neste texto é exatamente essa intersecção: a linha do tempo 

natural que é interrompida pela linha do tempo sobrenatural. Dois mundos que 

entram em colisão. Aquele que emerge será a naturalidade do sobrenatural”, 

afirma Wilson. 

O cenário apesar de toda a complexidade simbólica é bastante simples e remete a 

um deck de navio. Um tecido, que lembra uma vela de barco, delimita as mudanças 

de cena. 

Há uma enorme tela ao fundo (ciclorama) que interage com a iluminação, 

misturando tons de cores, e assim provocam sensações, as cores estão sempre 

relacionadas aos personagens e cada uma que surge tentando representar o 

universo interior de cada  um deles, revelando simbolicamente as suas 

inquietações. Esse tons caminham entre os pastéis, o azul, vermelho, verde, entre  

outros.  

Sempre que Éllida passa por uma crise, um tom verde toma a tela. Sabemos que na 

psicologia das cores o verde significa juventude, frescor, , esperança e calma, 
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criando um sentimento de conforto. É a cor que procuramos instintivamente, , 

sempre que estamos deprimidos ou vivemos algum trauma, por sua relação com a 

natureza. O verde traduz os sentimentos desta personagem, sua vontade de  ir ao 

encontro  do mundo que ela perdeu, da juventude e da esperança.  

 

Figura 4 Éllida em crise, surge o verde ao fundo do cenário 

Na maioria das vezes a tela esta preenchida de tons azuis. Psicologicamente  esse 

matiz, acalma e tranquiliza, mas pode ser uma evasão que a longo prazo torna-se 

deprimente. Segundo o pintor Kandisky, a cor azul atrai o homem para o infinito, 

despertando-lhe um desejo de pureza e do sobrenatural. O azul é a cor da lógica e 

da ponderação. A cor que amplia os nossos horizontes. Para um nórdico, que vive 

próximo ao mar,  o azul tem grandes significados, como o verde para um brasileiro. 

Dessa forma, podemos encontrar pontos congruentes com a proposta da peça e o 

tema central discutido, personagens enfadados com suas vidas e escolhas que 

começam a ser questionadas.  

Há uma dinâmica precisa que interage com tudo que esta acontecendo. O 

personagem do médico, entra com um buquê de flores e o ciclorama recebe todos 

os tons pasteis, como se colocasse uma lente de aumento naquele pequeno arranjo.  

4.4.5 A iluminação  

Ela é controlada de forma precisa e interativa com o movimento dos atores.  e com o 

cenário, ao ser projetada e colorir a tela branca ao fundo.  Essa iluminação fria, nos 

mostra um pouco da sensação de morar em um continente cercado de água e que 

possui baixas temperaturas. A iluminação constrói as silhuetas dos personagens e 
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também os revela quando necessário. Os atores fazem a iluminação se modificar 

com movimentos marcados, como em um passe de mágica. Nas trocas de cenas, 

acontecem blackouts longos o que da respiro para a plateia. No final do espetáculo, 

uma linda cena, encerra a trama, e antes do blackout final, propositadamente a luz 

da plateia se ascende sutilmente e se apaga, como se o diretor propõe um contato 

com o publico, uma comunicação, assim ele abraça a todos na belíssima apoteose.  

 

Figura 6 Éllida em silueta ao fundo, artifício muito utilizado para compor as imagens 

4.4.6 Os figurinos 

Um dos destaques da montagem  é o figurino assinado pela estilista italiano Giorgio 

Armani, inspirado nas cores do oceano. As peças carregam tons sóbrios e ajudam 

criar contraste com a claridade do fundo. O corte estilizado evidencia a elegância 

que ajuda a construir uma postura mais rígida dos personagens. O figurino é 

majestoso, mas atemporal, pois se resume à cor preta e ao clássico.  

 

4.4.7 Maquiagem 

A maquiagem desse espetáculo é carregada deixando os atores à beira do 

expressionismo. O branco no rosto transmite palidez. As linhas da boca e dos olhos 

são destacadas, com batons vermelhos e pretos nos lábios.  

5. Considerações finais  
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Robert Wilson é uma referência,  seus espetáculos inspiram e influenciam gerações 

de artistas há décadas. Sempre inquietante, Wilson, concebe seus projetos 

privilegiando a experiência visual do espectador.  

Com esse estudo percebemos a necessidade de entender melhor as propostas 

cênicas, do ponto de vista da comunicação e programação visual.  Percebe-se 

também que design visual tem muito à contribuir com as artes cênicas, para assim 

melhorar a comunicação com o seu público. Entendesse que ambos devem ser 

complementares, pois podem quebrar paradigmas na complexidade de uma 

comunicação eficiente. A necessidade de explorar e entender todas as dinâmicas de 

comunicação é algo que enriquece resultados. Encenadores e diretores que já 

perceberam isso, estão evoluídos em seus processos de comunicação visual.    
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