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1. RESUMO 

Nesse artigo buscamos compreender a forma como os elementos visuais são 

empregados na cenografia virtual em programas infantis, usando como objeto específico de 

estudo o programa televisivo “Que monstro te mordeu?” que estreou em novembro de 2014 

na Tv Cultura. Em um primeiro momento, sintetizadas nesse trabalho, serão descritas as 

definições dos conceitos de cenografia, cenografia virtual e elementos visuais, para então, em 

outra oportunidade, ser apresentada a análise de algumas cenas do programa que são feitas 

a partir de cenografia virtual. 

 

2.INTRODUÇÃO 

A palavra cenografia é originada em meados do século V a.C na Grécia e seu 

significado remete a “skené, cena, e graphein, escrever, desenhar, pintar, colorir" (Mantovani 

1989, p. 13). Desde a Grécia antiga, a cenografia se adaptou às novas formas de 

comunicação e expressão, sendo empregada hoje, por exemplo, na televisão, cinema, 

espetáculos, videogames e vídeos para Internet. 

Além da adaptação midiática, a cenografia também passou por uma evolução 

tecnológica, nesse contexto, podemos dizer que ocorre o surgimento da cenografia virtual, 

que incorpora cenários que não existem no meio físico. 

Hoje, a cenografia virtual faz parte do cotidiano midiático, tendo o seu maior destaque 

no cinema Hollywoodiano, que realiza grandes produções que contam com muito capital e se 

utilizam de diferentes recursos, como o chroma key e animações em modelagem 3D. 

A utilização da cenografia virtual em programas infantis ainda é um campo sucinto, 

pois o mercado televisivo voltado às crianças é majoritariamente composto de desenhos 

animados, restando pouco espaço para outros conteúdos, mas mesmo assim, ainda há um 

vasto universo a ser explorado com a utilização de cenários virtuais em programas voltados 

para esse público. 

O programa infantil “Que monstro te mordeu? ” é um trabalho singular no mercado 

brasileiro, a produção é da Caos Produções, Primo Filmes, SESI e TV Cultura,  criado por 

Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, e pós produzido pela O2 filmes. O programa além de 

contar com um cenário fixo também utiliza cenografia virtual, através da técnica do chroma 

key e personagens feitos com a modelagem 3D.   

 

3.OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Investigar a forma como a cenografia virtual é trabalhada em programas infantis, 

especificamente na produção “Que monstro te mordeu?”, a partir dos elementos sígnicos que 

constituem as linguagens de ambientação cenográficas. 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Fazer levantamento bibliográfico sobre os conceitos de cenografia virtual; 



 Apresentar definições dos conceitos de cenografia e de cenografia virtual; 

 Categorizar o uso dos elementos visuais referentes à cenografia virtual do 

programa; 

 

4.METODOLOGIA 

No presente trabalho, a definição de conceitos será feita a partir de revisão 

bibliográfica; o estudo da cenografia virtual do programa será feito em alguns episódios, com 

uma construção de categorias para análise dos elementos visuais. Futuramente, essas 

categorias serão levantadas a partir dos elementos sígnicos que constituem a cenografia 

virtual do programa infantil e, após, serão estabelecidas análises a partir de referenciais 

estéticos e funcionais. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do trabalho começou em abril de 2016 com estudos sobre os 

conceitos de cenografia e cenografia virtual, depois houve a delimitação do objeto de estudo 

da pesquisa e a escolha do programa que seria analisado. 

As primeiras fases desse estudo se referem às definições obtidas mediante a revisão 

bibliográfica, depois de definidos os conceitos será feita uma breve apresentação do programa 

escolhido como objeto de estudo, para então ser aberta a parte prática do trabalho, com a 

formação de categorias de uso de elementos visuais nas cenas em que se utilizam cenografia 

virtual no programa “Que monstro te mordeu?”. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1. CENOGRAFIA 

Nascida na Grécia, a palavra cenografia é originada da junção de dois termos: 

graphien, que significa desenhar, pintar escrever, e skené, que significa tenda e faz referência 

ao local do teatro grego onde os atores trocavam de roupa durante as encenações. Com a 

evolução do teatro “surgiu a ideia de representar nela, com pintura, os diversos espaços da 

ação teatral. E nasceu a skenographein – pintura na tenda. ” (NERO, 2010, p.15) 

Estima-se o nascimento da cenografia grega no século V a.C (NERO, 2010, p.11) e, a 

partir esse momento, ela se torna indispensável para o teatro. Com o passar do tempo, os 

romanos passam a usar o termo para nomear desenhos que apresentassem noção de 

profundidade e, com o movimento renascentista a palavra passe a denominar 

especificamente traços em perspectiva, em desenhos para cenários teatrais. 

 “No século 20 o termo gradualmente ganhou força a partir do 

momento em que passou a chamar a atenção a forma que o espaço 

cênico pôde ser usado como um elemento dinâmico e cinestésico 

em contribuição à experiência da atuação. ” (MCKINNEY e 

BUTTERWORTH, 2010, p.3). 

A definição de cenografia atual é concebida como “conjunto de elementos de pintura, 

técnicos e teóricos que permitem a criação de uma imagem, de uma construção bi ou 

tridimensional, colocada no lugar de uma ação particularmente espetacular” (POLIERI, 1990, 

p. 9) 



6.2. CENOGRAFIA VIRTUAL 

A cenografia virtual, é uma tecnologia recente, pode-se considerar que foi “inaugurada” 

em 1964, com o filme Mary Poppins.   

Ela é fruto da evolução de três tecnologias: a evolução dos efeitos especiais no 

cinema; o desenvolvimento de softwares de modelação 3D com a evolução de hardware; e, 

finalmente, o desenvolvimento do conceito de ambiente virtual e a possibilidade de se gerarem 

ambientes e personagens em tempo real. 

“No cenário virtual é possível incluir objetos virtuais na cena e, com um ensaio prévio, 

criar a ilusão de que o ator está interagindo com eles. Ele pode circular em volta do objeto e 

ter sua sombra e reflexo projetados nele como se fosse um objeto real. ” (Cardoso, 2009) 

Especificamente no meio televisivo a cenografia virtual começou a ser utilizada nos 

anos 90 e “no caso específico da Cenografia Virtual adaptada à televisão, o processo da 

captação de imagem pelo chroma-key permitiu ao cenógrafo a utilização de imagens virtuais 

dinâmicas e estáticas, animações, gráficos e tipografia, de uma forma rotineira. ” (LEÃO, 2010, 

p.46). 
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