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Espaço Cénico: entre a figuração e o realismo

Da realidade do mundo à realidade da ficção

Os cenários situam-se numa fronteira: ficção ou realidade? Uma fronteira que se 

estende à nossa experiência quotidiana: 

“Nas nossas memórias, o mundo real em que pensamos viver mistura-

se com o mundo da ilusão.”1

A realidade imitada é a criação de uma realidade que funciona como uma imagem 

de realidade semelhante à do mundo real, com alterações subtis mas totalmente 

controladas, que tornam esse mesmo mundo real o suporte da realidade ficcional 

que pretendemos criar. 

O cenógrafo León Barsacq, no seu filme Gates of Paris, construiu uma série de ruas 

e vielas, de cuja realidade pouco espectadores duvidariam. Mas quando tentou 

filmar alguns planos das reais ruas de Paris para montar nos planos efectuados no 

cenário, teve que desistir. Os estilos eram muito diferentes. 

Dir-se-ia que a realidade era pálida ao lado da imitação: por vezes só 

reconhecemos uma personagem do cinema se devidamente enquadrada, 

iluminada e caracterizada. 

A imagem criada da suposta realidade vai mais de encontro à imagem e conceitos 

mentais que temos desses espaços do que à imagem deles próprios. 

A realidade criada é, portanto, uma síntese dos nossos conceitos, estereótipos, 

símbolos e sinais convencionados, e por isso a sentimos mais próxima da 

realidade do que a própria imagem do real.

Os cenógrafos são caracterizadores da realidade2.

No teatro, o cenário é aceite como uma ficção. Seja pintado, esquemático ou 

construído, ele representa, está por, mas não reproduz fielmente. 

O arco do proscénio e a luz da ribalta lá estão para recordar ao espectador que 

não está perante uma realidade mas uma ficção consentida e cúmplice. 

1 René Clair, in Léon Barsacq, 
Caligai’s Cabinet and other 

grand illusion - An History of 
Film Design, New York Graphic 

Society, 1976, p. viii.

2 “...reality paled alongside its 
imitation, (in scenery of) this

great make-up of reality, the film 
set designers”. René Clair, in Léon 

Barsacq, Caligai’s Cabinet and other 
grand illusion - An History of Film 

Design, Boston, New York Graphic 
Society, 1976, p. viii.



O espectador entra num jogo com regras convencionadas, em que está 

convencionado o limite do espaço real e o da ficção, em que os elementos 

do cenário não têm de parecer reais, mas apenas figurarem os objectos que 

representam, para que o espectador possa inclui-los nesse jogo de “faz de conta”, 

sem o qual não poderia haver representação teatral.

Mas quando no cinema foram introduzidas filmagens de exteriores reais, decidia-

se o futuro dos cenários: estes não poderiam entrar em colisão com o resto do 

filme, e teriam de ser bem sucedidos no recriar de uma organização e estrutura 

que equivalessem à realidade. Ao fazê-lo, o cenário estava a seguir na linha 

evolutiva técnica e estética do cinema em geral. Um cenário não pode entrar em 

choque com o filme, porque é no espaço cénico que o filme existe e acontece. 

Compreende-se, assim, a afirmação de René Clair:

“Muitos filmes tendem a apresentar uma acção exactamente como teria 

sido, se tivesse realmente tido lugar e tivesse sido fotografada”.3

Os cenários de Chaplin apareciam por vezes em esboço, em fundo, uma base 

semi-abstracta e bidimensional, sem carácter ou importância em si própria, sobre 

a qual se desenrolava o sketch humorístico. Eram um suporte visual para a acção, 

sendo apenas muito bem definidos os elementos e adereços que participavam da 

acção e do enredo, relacionados normalmente com as personagens principais. 

Nos cenários em fundo havia uma atitude de cenografia teatral, que contrastava 

com o realismo dos objectos em primeiro plano.

Fig.1 Easy Street de Charlie Chaplin - 1917

3 René Clair, in Léon Barsacq, 
Caligai’s Cabinet and other grand 
illusion - An History of Film Design, 
Boston, New York Graphic Society, 
1976, p. vii.



No cinema primitivo, os cenários eram uma hábil fusão de objectos com 

aspecto realista e elementos cénicos pintados em trompe l’oeil simulando 

tridimensionalidade. Esta técnica aprisionava a câmara e a luz: para que 

corresponderem à ilusão do cenário teriam de estar em localizações e direcções 

específicas, rigorosamente determinadas. Como só havia um espectador para 

este “cinema teatral”, a câmara, este processo podia ser utilizado no cinema com 

um efeito de ilusão melhor ainda que no teatro:

Fig.2 Easy Street de Charlie Chaplin - 1917

Fig.3 Easy Street de Charlie Chaplin - 1917



“É, portanto, necessário que os cenários sejam pintados como fundos 

fotográficos. A pintura é extremamente cuidada, ao encontro dos 

cenários teatrais. A finalidade é a exactidão da perspectiva, o trompe 

l’oeil habilmente executado unindo a pintura aos objectos reais como 

nos panoramas; tudo é necessário para dar a aparência de verdade a 

coisas inteiramente fictícias e que o aparelho irá fotografar com uma 

precisão absoluta. Tudo o que estiver mal será fielmente reproduzido 

no aparelho.” 4

Em poucos anos os cenários adquiriam um realismo convincente de que é exemplo 

paradigmático o filme Cabíria (1914), de Giovanni Pastronne, o apogeu do 

cinema monumental Italiano, que nos dá a ver um espaço fílmico tridimensional, 

com o poder de evocar e estimular a imaginação de um público que agora 

reconhece novas virtudes espectaculares; monumentalidade, exotismo e detalhe 

garantem o impacto emocional do cenário e a criação de uma ambiência que 

marca a atmosfera em que o filme e a sua acção decorrem. A preocupação com 

a simulação de forma exaustiva da realidade ficcional, em vez de simplesmente a 

figurar, confere ao filme uma autenticidade intrínseca.

Num outro nível, é espantosa a qualidade dos efeitos especiais, dirigidos por 

Segundo de Chomon, que envolviam os cenários figurando de uma forma 

convincente a devastação dos templos romanos sendo arrasados pela erupção 

de lava e cinzas do Etna, ou a destruição de toda a frota romana graças ao 

engenho de Arquimedes. Aqui, os efeitos especiais ocupavam um espaço próprio 

no filme, descrevendo acções no tempo de forma autónoma e auto-suficiente, 

mas com narrativas que se integravam na narrativa global do filme: os efeitos 

não mostram fantasias impossíveis, que conscientemente o espectador saiba não 

poderem ser reais, antes descrevem acontecimentos e ambientes que começam a 

4 Les vues cinématogaphiques, in 
Annuaire Général et International 
de la Photographie, Plon, 1907, 
citado em La Revue du Cinéma, 
Outubro de 1929, segundo 
Jean-Pierre Berthomé, Le Décor 
au Cinéma, Paris, Cahiers du 
Cinéma, 2003, p. 22.Fig.4 Cabíria de Giovanni Pastronne - 1914



ser convincentes e credíveis.

Um dos aspectos que conferem realismo a uma reportagem ou um documentário 

é o de os elementos no cenário não estarem “arranjados” para a câmara, 

de parecerem – ou serem – espontaneamente filmados com uma acentuada 

componente de casualidade. 

Existe uma oposição entre esta casualidade, ligada a um neo-realismo ou um 

cinema-verité, e o realismo de espaços perfeitos e ideais, materialização da 

síntese dos nossos conceitos sobre as características desses espaços.

Fig.5 Cabíria de Giovanni Pastronne - 1914

Fig.6 Cabíria de Giovanni Pastronne - 1914



A realidade surpreendida no acto de filmar, a aparência espontânea e autêntica 

de imagens que nos emocionam num filme que relata acontecimentos reais, não 

é um factor determinante se o filme retratar um conflito de emoções ou situações 

ficcionais, presentes no drama. O drama ou a ficção exigem cenários ficcionais 

à medida desse drama, mesmo que materialmente nos pareçam “reais”. Surgem, 

portanto, diversos “realismos” como o romântico, o poético ou fantástico. 

O estúdio ou uma localização modificada são essenciais para compor estes 

elementos de “realidade”.

Os cenários constituem num filme um fundo ou envolvente, ocupando os actores 

e a acção a nossa atenção. No cinema não é dado ao espectador tempo para 

analisar as suas sensações dessa envolvente cénica, pelo que esta deve constituir 

uma síntese dos aspectos essenciais da realidade a retratar, enfatizando as 

características dominantes, suprimindo ou minimizando detalhes inúteis. 

Devem, portanto, ser seleccionados os elementos mais significativos, dispondo-

os numa composição visual que indique onde irá decorrer a acção e exprima a 

atmosfera do lugar. Do ponto de vista de um filme, o cenário de um filme deve 

melhorar a realidade.

Não é permitido, assim, qualquer equívoco ao olhar rápido e incompleto que o 

espectador em cinema dedica ao cenário. Evidentemente, quando um cenário 

passa a protagonista, a objecto primeiro da atenção, a questão é diferente, 

devendo ter muito mais detalhe e informação para ser lida.

O habitar dos espaços da ficção  

Também os sinais de apropriação do espaço são fundamentais para conferir 

autenticidade a um cenário. Têm de ser criados sinais do uso do espaço cénico 

pelos seus fruidores e pelo tempo e agentes da natureza. 

Em exteriores, as paredes devem ser trazidas à vida com sinais pintados, graffiti, 

utilização de uma enorme quantidade de detalhes como lâmpadas de iluminação, 

sinais, chaminés fumegantes, sinais de néon, sinais de trânsito, antenas de 

televisão, árvores e outra vegetação, janelas com cortinas, tráfego agitado e tudo 

o que se mova, destaque ou crie sombras, ou seja, que enriqueça e credibilize o 

cenário e a sua imagem.

Mesmo a aparência de uma paisagem pode ser alterada, adicionando contornos 

de edifícios de referência como castelos, igrejas ou fábricas. 

Utilizar um cenário natural tem a vantagem de termos uma paisagem animada e 

autêntica. Os cenários construídos em estúdio, apesar da utilização da projecção 

posterior e de fundos que mostram pretensos exteriores através das janelas, têm 

uma maior dificuldade em criar a ilusão de uma vida vibrante e credível para além 



das suas paredes. Talvez porque no exterior está o mundo e no interior podemos 

criar espaços de expressão criativa individual, estes reflectem mais o homem 

individual do que o mundo e a sociedade em que vivemos.

Mobilar e detalhar um cenário para um filme é diferente de qualquer outro tipo de 

arquitectura ou decoração de espaços. 

Um cenário ou local tem de se tornar parte da personalidade do actor, tal como 

as roupas que ele veste. Interessa, acima de tudo, contar uma história.

Daí, portanto, ter de se ser criativo no ambiente ou estado de espírito que se 

estabelece com os adereços e o “vestir” do cenário; por exemplo através dos 

objectos pessoais e de uso quotidiano como óculos, um livro, uma bebida, ou 

vestuário. Trata-se de criar sinais da apropriação do lugar pela personagem. 

O local passa a dizer-nos algo sobre esta e a fazer-nos sentir a sua presença, 

mesmo na sua ausência.

Fig.7 Toy Story de John Lasseter (Pixar) – 1995

Fig.8 Toy Story de John Lasseter (Pixar) – 1995



O cenógrafo e o realizador cinematográficos devem criar a mesma ilusão que 

Bertolt Brecht queria desmontar no teatro com o seu efeito de distanciamento, ao 

enfatizar os aspectos teatrais, ou seja, os artifícios com que se construía a ilusão 

e a ficção. Brecht queria que o espectador tomasse consciência desse artifício, 

revelando-o, desmontando essa ilusão. 

Em cinema pretende-se precisamente o oposto, persuadir e fazer o espectador 

viver essa ilusão, mais ainda, nessa ilusão.

O “Théâtre Libre” e as teorias de Antoine conseguiram mesmo fazer crer, durante 

algum tempo, na existência de um teatro “realista”, numa espécie de pré-cinema. 

Mas tal é uma ilusão:

“Se existe um realismo teatral, ele está ainda relacionado com um 

sistema de convenções (...) menos explícitas, mas igualmente rigorosas. 

Uma «parte da vida» não existe no teatro (...) só o facto de a expor numa 

cena a retira justamente da vida para fazer dela um fenómeno in vitro 

(...) já profundamente modificada pelas condições de observação.”5

Por muito realista que seja um cenário teatral, ele é sempre um pedaço de espaço 

completamente delimitado, que só nos faz ter maior consciência da artificialidade 

do artifício, cercado que está pela moldura da boca de cena, pela caixa cénica, 

pelos espectadores e pelo edifico teatral. Continua a ser um pedaço de espaço 

onde a ilusão é convencionada, consentida pelo público, nunca um espaço real 

que existe no seu universo próprio, verosímil e que não o nosso. 

O cenário realista teatral e as suas personagens apenas vão fazer sobressair a 

artificialidade do artifício. O espaço imagético do Teatro, consentido pela nossa 

razão e imaginação, coexiste com o nosso universo real, como todas as nossas 

imaginações e sonhos.

Fig.9 Toy Story de John Lasseter (Pixar) – 1995

5 André Bazin, O que é o cinema?,
Lisboa, Livros Horizonte, 1992,
p. 175.
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