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Casa de Teatro Musical – Teatro Nove Musas 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A despeito de ser ainda uma cidade relativamente nova, Brasília possui considerável atividade 

no setor cultural. Muitos são os trabalhos realizados e de natureza variada: shows, teatro, 

dança, concerto… A população interessa-se por programas culturais e a cidade oferece muitas 

opções e eventos; apenas para citar: a orquestra sinfônica que se apresenta no teatro 

Nacional, o espaço CCBB que sempre recebe eventos, exposições de arte e peças teatrais; o 

festival de cinema; o Clube do Choro, com sua plateia já fiel; além da Esplanada, palco de 

muitos eventos populares. Enfim, não há como negar que as expressões culturais têm lugar em 

Brasília e são acessíveis.  

 Dentro desse universo, o Teatro Musical está encontrando o seu espaço. Porém, por 

ser uma forma de arte relativamente nova em Brasília, a cidade não conta com espaços 

adequados para receber essa atividade (como é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo), que 

precisa se dar num auditório específico para obedecer às peculiaridades da sua natureza. 

 

 O Teatro Musical possui parentesco com a ópera, pois ambos unem encenação e canto 

numa só arte, e poder-se-ia afirmar que o primeiro deriva do segundo. Mas as semelhanças 

acabam por aí, pois se o Teatro Musical veio da Ópera, ambos se desenvolveram por caminhos 

bem distintos desde então. Dizer que o Teatro Musical dá mais ênfase ao diálogo do que a 

ópera não explica, pois há musicais que são de início a fim todo apresentado por musicas 

(Evita é um deles), a diferença está mesmo na forma de apresentação.  

Enquanto a ópera se utiliza do canto lírico, o Teatro Musical se dá de uma forma muito 

mais popular, além de trazer a dança muito mais incorporada do que a ópera. Na ópera os 

atores são preparados para cantarem sem auxílio de microfones e aparelhos de ampliação da 

voz, pois na época em que surgiu não havia essa tecnologia; o Teatro Musical é bem mais 

flexível nesse sentido: por ser popular, ele se adequa à época em que se encontra, segue o 

estado da arte, enquanto a ópera mantém-se mais tradicional. Outra diferença muito 

importante é que as obras de ópera não são traduzidas, sendo que uma montagem de uma 

ópera italiana será em italiano em qualquer parte do mundo; enquanto que o musical pode ser 

adaptado e traduzido da forma como o dramaturgo bem desejar. 

O Teatro Musical remonta a antiguidade clássica, quando, na Grécia, as obras de 

comédia e tragédia por vezes eram acompanhadas por uma trilha sonora. Aeschylus e Sófocles 

eram dois dramaturgos que compunham músicas para acompanhar suas peças e 

coreografavam a participação do coro (figura 1). Essa era uma época em que as expressões 

artísticas eram oferecidas às musas, que regiam todas as artes, e por isso era comum que elas 

se misturassem: tragédia, comédia, dança, canto, música, poesia, tudo podia coexistir em 

harmonia.  
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Figura 1: coro de Electra, fonte: http://www.caleidoscopio.art.br/cultural/teatro/historia/teatro-grego-

parte2-sofocles.html 

 

Os romanos também tiveram sua participação, quando inovaram ao instalar pequenas 

peças de metal nos calçados dos atores para que tornassem os passos da dança mais audíveis 

em teatros abertos, de onde surgiu o sapateado. Na Idade Média o teatro consistia 

basicamente de apresentações de menestréis que viajavam de corte em corte cantando suas 

histórias de comédia ou tragédia ou dos grupos itinerantes de atores e bardos, e, portanto, 

não se davam em um local próprio. 

 Mais tarde, na Renascença, a ópera tornava-se popular; e no século 17, na Inglaterra, 

começava-se a introduzir músicas às peças teatrais já previamente montadas, chamadas 

óperas inglesas e precursoras do musical moderno. A Tempestade foi a primeira peça de 

Shakespeare que recebeu um tratamento musical e que foi posteriormente adaptada em uma 

ópera. No final do século, as óperas inglesas começaram a ver seu declínio e óperas populares 

passavam a surgir. No decorrer dos séculos, essas óperas populares ganhavam corpo e 

território. As operette, operetas francesas, e os musicais burlesque eram os mais exportados 

para a América, onde eram traduzidos para o inglês. A primeira obra musical produzida na 

América só teve sua estreia em 1866: The Black Crook. O musical moderno emerge. 

Com o desenvolvimento e a evolução das importações, a pobreza na Inglaterra e na 

América diminuíram, as cidades iluminavam-se e muitas casas de teatros surgiam para abrigar 

os musicais, o que aumentou o número de patronos dessa arte. Agora, as peças podiam durar 

mais e continuar atraindo a mesma audiência faminta por musicais, pois as ruas eram mais 

seguras. E o musical moderno assumiu sua forma com a influência de Gilbert e Sullivan, na 

Inglaterra, e Harrigan e Hart, nos EUA, no século de 19, que foram os primeiro a conseguir unir 

musica e diálogo de forma a conduzir uma história coerente. 

 Desde então o Teatro Musical encontrou seu lugar permanente na cultura do mundo 

ocidental, sendo que as bases incontestáveis são a Broadway (Nova Iorque - Estados Unidos) e 

Piccadilly Circus (Londres – Inglaterra). Mesmo na grande depressão de 29, quando o Teatro 

Musical sofreu grande perda de audiência e muitos teatros fecharam as portas porque as 

pessoas já não tinham dinheiro para irem ao teatro, alguns auditórios da Broadway e de 

Londres mantiveram-se firmes ainda que com um número reduzido de 500 apresentações 

durante a década apresentações. Reconquistou, porém, seu lugar de destaque na vida urbana 

com a recuperação da economia (figuras 2 e 3). 
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Figura 2: Broadway; 

Fonte: http://www.smh.com.au/travel/broadway-your-way-20120629-2165c.html  

 

 
Figura 3: Piccadilly Circus; 

Fonte: http://www.tumblr.com/tagged/piccadilly%20circus?before=1342286929  

 

 O Teatro Musical não é exclusividade do mundo ocidental. No oriente, essa expressão 

artística remonta a épocas tão antigas quanto o ocidente, ou mesmo mais, assumindo formas 

como as operas chinesas, entre outras (figura 4). A forma como os orientais se relacionam com 

as artes é completamente diferente daquela dos ocidentais, mas isso é material que só poderia 

ser justamente abarcado em outra pesquisa devido à sua natureza tão singular. 

 

 
Figura 4: Opera Chinesa; Fonte: http://lindaflake.com/gal_china1.htm  

http://www.smh.com.au/travel/broadway-your-way-20120629-2165c.html
http://www.tumblr.com/tagged/piccadilly%20circus?before=1342286929
http://lindaflake.com/gal_china1.htm
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 Com o advento do cinema, o musical sofreu uma mudança de formato e foi 

transportado para as telas, e o que talvez pudesse representar uma divisão de audiência (já 

que cinema era novidade em comparação a teatro), isso não enfraqueceu o Teatro Musical, 

que continuava a cativar as pessoas. O oposto acontece em vez: o teatro alimenta o cinema e 

o cinema, o teatro. Muitas obras escritas para Teatro Musical se tornam filmes musicais ou 

mesmo filmes normais, como acontece com Hairspray, Les Miserables, Chicago dentre outros 

tantos; outras são antes feitas para o cinema e depois são adaptadas para o palco com incrível 

sucesso, como é o caso d’A Bela e a Fera, A Pequena Sereia, O Rei Leão, etc. Isso tudo 

demostra como a mobilidade e a facilidade de adaptação é grande por isso trata-se de um 

campo artístico bem acessível.  

   A popularidade e a facilidade de adaptação do Teatro Musical são tão grandes que as 

peças, principalmente da Broadway, são adaptadas e readaptadas no mundo inteiro, por 

grupos profissionais e amadores. O Brasil não fica de fora. Mas muito se enganam aqueles que 

pensam que o Teatro Musical no Brasil é uma cultura importada da Broadway. 

 Essa arte também acompanha o brasileiro ao longo da História, desde o início. Muito 

da cultura do brasileiro foi trazido da Europa pelos colonos, mas mesmo à época do 

descobrimento, os europeus se depararam com um povo já musical que ocupavam as terras 

futuras brasileiras. Os indígenas, como não poderia deixar de ser, apresentavam grande 

afinidade com a música, e a mistura das batidas dos instrumentos tribais com a música 

portuguesa deu espaço para uma forma de teatro catequético criada pelo padre Anchieta que 

extrapolava os limites da linguística ao introduzir a música em cena. Não estamos falando, 

claro, de Teatro Musical, mas aqui o terreno começa a ser preparado para uma forma de 

teatro brasileiro chamado Teatro de Revista (figura 5). 

 

 
Figura 5: Teatro de Revista; 

Fonte: http://cifrantiga3.blogspot.com.br/2006/03/teatro-de-revista.html  

 

 Passando por re-encenações de operetas francesas e romances venezianos, pela 

fundação do Teatro nacional por Martins Pena que, no século XIX assimilava várias referências 

brasileiras às peças importadas e, ainda que não fossem o tema central, a música e a dança 

embalavam a narrativa, eis que surge o Teatro de Revista, dando nova força ao teatro musical 

http://cifrantiga3.blogspot.com.br/2006/03/teatro-de-revista.html
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nacional. O estilo aqui é diferente do Teatro Musical moderno: anualmente lançava-se uma 

revista contendo os fatos importantes do ano e esses fatos eram encenados e suas histórias 

contadas ao público por meio de música e dança. Era uma forma de aproximar a sociedade 

brasileira à sua própria história. Também havia as Revistas Carnavalescas, que deram origem a 

muitas marchinhas de carnaval. 

 Todas essas expressões musicais foram preparando terreno para o Teatro Musical 

moderno, que encontrou no Brasil um público interessado pelo assunto. Hoje são muitas as 

produções que ocorrem no país, principalmente nos polos culturais: Rio e São Paulo. Muitas 

peças da Broadway já ganharam montagens nacionais, profissionais e amadoras, por vários 

diretores e dramaturgos, dentre os quais podemos citar Miguel Falabella, responsável pelas 

montagens de Hairspray, os Produtores, dentre outras. 

 E ainda o Brasil conta com seu acervo cem por cento nacional, em que se encontram 

obras como A Ópera do Malandro e Gota D’Agua, ambas de Chico Buarque; e vale a pena citar 

também aquelas destinadas a um público infantil como O Grande Circo Místico, Os 

Saltimbancos, A Arca de Noé… 

 Um dos grandes auditórios que foram construídos para receber esse tipo de teatro foi 

o Teatro Abril (figura 6), em São Paulo, construído em cima das ruínas do antigo Cine-Teatro 

Paramount. O prédio já era um edifício tombado, mas que não tinha uso, então o espaço foi 

reformado em 2000 de forma a proporcionar um espaço ideal ao Teatro Musical. 

 

 
Figura 6: Teatro Abril; 

Fonte: http://www.sempretops.com/informacao/teatro-abril-telefones-e-programacao/  

 

 Mas Rio e São Paulo não são os únicos lugares onde o Teatro Musical tem vez. Em 

Brasília essa expressão também se encontra em franco desenvolvimento, ainda que esteja 

numa fase um tanto embrionária. Não há de fato grupos profissionais que façam montagens 

de peças da Broadway, mas há vários grupos que trabalham com teatro e música e realizam 

shows musicais e autorais. Há também outros tantos grupos que mexem com montagens 

acadêmicas desses musicais mais populares, dentre os quais podemos citar a Escola de Teatro 

Musical de Brasília (ETMB), criada em 2007 com o intuito de formar atores de musicais, que 

produzem tanto peças autorais como adaptações da Broadway; e grupos como a Actus 

Produções, que trabalham com montagens acadêmicas de musicais populares, por meio de 

oficinas e workshops. 

http://www.sempretops.com/informacao/teatro-abril-telefones-e-programacao/
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 Brasília, porém, ainda é uma cidade nova e, para além do problema já identificado da 

falta de um auditório especialmente desenhado para receber peças musicais, os grupos 

supracitados e outros mais enfrentam o problema de não possuírem um espaço físico próprio 

para realizarem suas aulas e ensaios. A ETMB possui parceria com a escola de dança Claude 

Debussy e podem então explorar esse espaço para aulas e ensaios, os outros grupos viram-se 

com as parcerias que podem encontrar. Geralmente juntam-se a escolas que possuem uma 

estrutura maior ou um auditório, mas ainda assim é muito difícil de encontrar espaços 

adequados para a produção dessa atividade. Para além da questão da dança e da encenação, o 

Teatro Musical envolve também uma produção cenográfica que demanda muito espaço, não 

só para a confecção do figurino e do cenário, mas também para guardar o acervo, e envolve-se 

também de forma íntima com equipamentos tecnológicos de sonoplastia e iluminação. 

Enquanto a cidade não oferece um espaço adequado, esses grupos de alunos e professores 

precisam usar toda a criatividade que possuem para fazer a arte funcionar de forma 

satisfatória. Essa criatividade, porém, poderia ser potencializada caso algumas dessas barreiras 

(se não todas) pudessem ser evitadas. 

 

 

 Como, então, que numa cidade tão cultural quanto Brasília, agraciada com tantos 

teatros e casas de shows, não consegue abarcar uma atividade como o emergente Teatro 

Musical? 

Cada expressão, artística ou não, que utiliza salas de auditórios possuem natureza 

diferenciada; a citar: ópera, teatro, dança, concerto, orquestra, palestra, aula magna… Dessa 

forma, uma sala de teatro projetada para receber peças teatrais convencionais não funciona 

bem para óperas, que necessitam de um tempo de reverberação específico; o mesmo 

acontece com salas de palestras, concertos e todo o resto. É custoso construir um auditório e 

por isso muitas vezes um setor menos utilizado acaba sendo negligenciado, como é o caso do 

Teatro Musical em Brasília. 

 Brasília conta com bons auditórios para apresentações teatrais, ótimas salas para 

concertos, dança, shows. Mas o Teatro Musical possui a peculiaridade de juntar tudo isso 

numa mesma expressão artística. De modo que seu auditório ideal teria de abarcar todas essas 

naturezas e não apenas uma.  

Estratégias podem ser utilizadas para que um mesmo auditório possa receber 

atividades parecidas, para que se otimize seu uso. Para isso, a preparação acústica da sala deve 

ser pensada juntamente com a arquitetura, desde as primeiras fases de projeto, pois a 

qualidade do espaço será definida principalmente pela geometria, pelo desenho. Um 

tratamento acústico posterior não é eficiente para consertar os defeitos acústicos do projeto 

em si. Porém, um projeto bem realizado e que harmonize desenho, arquitetura e acústica, 

pode ser trabalhado no sentido de conferir ao auditório a possibilidade de se receber mais de 

uma atividade. Ponto que seria vantajoso para o Teatro Musical, que une numa mesma 

expressão artística música, dança e teatro.  

Bons exemplos para auditório seriam aqui os Teatros de Multiuso: são teatros de 

proscênio, flexíveis, como o Belk Theatre, na Carolina do Norte; e o Lyric Theatre, em Salford, 

Reino Unido. Salas assim acomodam de 1200 a 2400 lugares, com limite máximo de 2800. 

Aqui, a geometria da sala é desenhada obedecendo às necessidades acústicas para sinfonias, 

enquanto que o palco é desenhado para óperas e musicais. Esse tipo de sala tende a ser 
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flexível quanto às suas configurações, para ajustar-se melhor ao que estiver acontecendo no 

palco.  

 

Colocado este panorama, este trabalho objetiva projetar um Teatro Musical para a 

cidade. Encerra-se num espaço, cuja principal finalidade seria justamente oferecer um 

auditório para apresentações de Teatro Musical. Essa facilidade contaria, não só com o 

auditório, mas com salas de ensaio e toda a infraestrutura de uma academia de artes 

performáticas, para que sirva de apoio aos grupos e empresas que se estão formando nesse 

ramo. A ideia é que esse teatro possua seu próprio corpo de baile e funcione como uma escola 

profissionalizante para atores, bailarinos e cantores; dessa forma, o auditório não veria seu 

espaço restrito apenas a dias de apresentações e espetáculos, mas estaria em constante uso. 

Teatro esse que será batizado de Teatro Nove Musas. 

 

 

 

ESTUDO DE CASO E REFERÊNCIAS 

 

As especificidades de uma casa de teatro não se relacionam somente com as dimensões e 

características da área da platéia, que vai interferir principalmente na visibilidade do palco e na 

acústica; mas a própria estruturação do palco vai delimitar o uso do teatro. 

 O palco é onde a magia do espetáculo acontece e precisa oferecer todas as condições 

físicas para a peça de desenvolver. Como todo bom ilusionismo (e o espetáculo teatral não 

deixa de ser uma ilusão) a parte visível do palco muitas vezes não é nem a metade de toda a 

sua dimensão e todo o seu tamanho. De acordo de como o palco se desenvolve, o edifício 

teatral se classifica de diversas formas, as mais comumente utilizadas são: 

 Teatro de arena: esse teatro pode ser coberto ou não. O palco situa-se abaixo da 

plateia que o envolve parcialmente ou totalmente. Seus tipo são: circular, semicircular, 

quadrado, ¾ de círculo, defasado, triangular e ovalado. Não possui coxias e bastidores, nem 

tem espaço para a instalação de infraestrutura cenotécnica. (figura 7). Ganhou notoriedade 

com os teatros greco-romanos (figura 8). 

 

 
Figura 7: Tipos de teatro de arena; 

Fonte: http://papodebastidor.blogspot.com.br/2011/10/tipos-de-palco.html 
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Figura 8: Teatro greco-romano de Segesta; 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Segesta,_Teatro_greco_%282%29.jpg 

 

 Palco elisabetano: é um espaço fechado retangular com ampliação de proscênio 

(parte frontal do palco), como um apêndice que avança na plateia. O público o circunda em 

por três lados (figuras 9 e 10). 

 

 
Figura 9: Palco elizabetano; 

Fonte: http://papodebastidor.blogspot.com.br/2011/10/tipos-de-palco.html 

 

 
Figura 10: Teatro dos Bancários - Brasília; 

Fonte: http://www.sinprodf.org.br/os-saltimbancos-no-teatro-dos-bancarios-010710/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Segesta,_Teatro_greco_%282%29.jpg
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 Palco italiano: dos três tipos de palco, esse é o mais comum, pois é o que mais oferece 

infraestrutura para um espetáculo acontecer. É um espaço retangular, fechado por três 

paredes e aberto ao público, que se estende à sua frente. Também chamado de caixa cênica, 

permite a fuga dos atores pelos lados (coxias), por cima (urdume) ou por baixo (porão). A boca 

de cena é também chamada de quarta parede, ou parede invisível, pois separa o público do 

restante do palco, e pode assumir a forma retangular, semicircular, de ferradura ou mista. O 

Palco acontece todo dentro dessa caixa que se comunica com os bastidores através das coxias 

(figuras 11, e 12).  

 
Figura 11: Palco italiano; 

Fonte: 

http://papodebastidor.blogspot.com.br/2011/10/tipos-

de-palco.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Teatro Bradesco – São Paulo; 

Fonte: http://revistaquem.globo.com  

 

O tipo de teatro que mais se adequa à proposta do Teatro Nove Musas é, então, o 

palco italiano, pois apresentações de teatro musical exigem muita estrutura de apoio para 

acontecer e para isso é melhor que a área de apresentação esteja bem servida pela 

infraestrutura do palco: coxias, caixa-cênica, porão. No caso do palco italiano, toda essa 

infraestrutura possui ligação direta com a boca de cena.  

O espaço cênico divide-se em três áreas principais: o urdume, o palco propriamente 

dito e o porão (figura 13) e estrutura-se por vários outros elementos denominados de 

vestimenta de palco (figura 14), que cria o envoltório do espaço cênico e auxiliam o 

http://papodebastidor.blogspot.com.br/2011/10/tipos-de-palco.html
http://papodebastidor.blogspot.com.br/2011/10/tipos-de-palco.html
http://revistaquem.globo.com/
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espetáculo: pano de boca, é a cortina principal que cobre a boca de cena; bambolina, 

cortinado de arremate do pano de boca, que evita o vazamento visual do urdimento e define a 

altura do palco; bambolina mestra, bambolina suspensa, rente à boca de cena, que serve 

como regulador da altura; regulador, bastidor ou painel utilizado para definir a abertura da 

boca de cena, tanto lateral quanto superior; perna, cortinado vertical estreito utilizado em 

fileira que determina o limite do palco e da coxia; rotunda, cortinado de fechamento do fundo 

do palco; ciclorama, telão montado após a rotunda, utilizado como fundo infinito; corta-fogo, 

cortina à prova de fogo ou painel metálico que veda a caixa cênica em caso de incêndio, 

isolando-a do público; linóleo, tapete móvel que cobre o piso do palco, usado especialmente 

para danças. 

 

  
Figura 13: corte longitudinal;                                         Figura 14: vestimenta de palco; 

Fonte: http://cenoagrafiadacena.wordpress.com     Fonte: Manual de cenotecnia, por João Acir 

 

 

O urdume, ou urdimento, situa-se na porção superior do palco (figura 15). É formado 

pela grelha – uma espécie de estrado por onde se descolocam os técnicos de instalações de 

equipamentos, e por onde passam as cordas e as varas que vão suportar os cenários e 

elementos cênicos – pelas varas, contrapeso e pelas varandas de manobra (figura 16). O 

urdume começa quando termina a boca de cena e precisa ter no mínimo uma vez a altura da 

boca de cena mais 2,10m de altura sob a grelha para garantir que o cenário que está sendo 

utilizado durante o espetáculo permaneça totalmente escondido até que seja a sua hora de 

aparecer em cena (figura 17).  

 

http://cenoagrafiadacena.wordpress.com/
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Figura 15: Vista do urdume a partir da boca do palco; 

Fonte: Manual de cenotecnia, por João Acir 

  
Figura 16: varas e contrapesos; 

Fonte: Manual de cenotecnia, por João Acir 
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Figura 17: estrutura do urdimento; 

Fonte: Manual de cenotecnia, por João Acir 

 

O piso do palco é um grande tablado, geralmente de madeira, onde apoiam-se os 

cenários, os elementos cênicos e os atores. Ele situa-se logo acima do porão e pode 

comunicar-se a ele por meio de plataformas levadiças que vão auxiliar na movimentação de 

atores e cenários durante a apresentação (figura 18). Outro elemento que pode ser 

encontrado no palco é a quartelada (figura 19) que são tampos removíveis. 
 

 
Figura 18: tablado; 

Fonte: Manual de cenotecnia, por João Acir 
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Figura 19: quartelada; 

Fonte: Manual de cenotecnia, por João Acir 

 

 

O palco divide-se geralmente em 6 zonas: boca de cena, 1º plano, 2º plano, 3º plano, 

4º plano e fundo (figura 20). O proscênio é a porção do palco mais próxima ao público e serve 

como ampliação do palco, geralmente a cena não acontece ali, pode ser usado para a 

instalação de iluminação ou aparelhos sonoros ou para abrigar os músicos. O proscênio pode 

ou não ser levadiço. Outra parte do palco muito importante para o teatro musical é o fosso da 

orquestra, que deve ser localizado de tal forma a não atrapalhar a visibilidade do palco pela 

platéia, geralmente encontra-se abaixo do nível do palco e da platéia (caso localize-se no 

proscênio, geralmente ele é levadiço) (figura 21). No palco podem ser instalados trilhos para a 

melhor movimentação de cenários e elementos cênicos, recurso muito utilizado hoje em dia 

para auxiliar nos efeitos especiais de grandes produções musicais. 

 
Figura 20 zoneamento do palco; 

Fonte: Manual de cenotecnia, por João Acir 
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Figura 21: proscênio e fosso; 

Fonte: Manual de cenotecnia, por João Acir 

 

O porão é um espaço de muitas possibilidades. Contribui muito para movimentação de 

atores, cenários, elementos cênicos; deslocamentos verticais, por meio de alçapões, quartelas 

e plataformas, e horizontais, por maior de trilhos; também pode abrigar aparelhos para efeitos 

luminotécnicos e sonoros (figura 22 e 23). 

 

 
Figura 22: porão; 

Fonte: Manual de cenotecnia, por João Acir 
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Figura 23: relação palco x porão – Foxwood Theater, Broadway; 

Fonte: http://stlouistheatresnob.blogspot.com.br/2010/12/spider-man-turn-off-dark-preview.html  

 

 

 

  
 

 

Além da área do auditório em si e suas muitas zonas de apoio, uma casa de teatro 

deve ainda contar com outras áreas de apoio ao público e ao artista, tais como foyer, 

bilheteria, sanitários, espaços gourmets, espaços multimídia ou de exposições, biblioteca, 

depósito de materiais camarins, salas de ensaio, salas de administração. E essas áreas se 

organizam de acordo com suas funções e limitações. 

Os espaços destinados à audiência geralmente encontram-se na parte comunal do 

edifício. O foyer é o principal espaço comunal, dele acessam-se o auditório, os espaços de 

exposições e salas de estar e demais espaços de apoio ao público; é uma ampla sala que 

geralmente se abre para a parte externa e funciona como uma recepção. 

Os espaços administrativos encontram-se numa porção mais reservada no corpo do 

edifício, ou na porção superior ou inferior. O importante é que seja um lugar limitado ao 

público externo. Já os espaços de apoio aos artistas, tais como salas de ensaios e ateliês, 

geralmente localizam-se numa porção posterior do edifício, e possuem entradas e 

funcionamento independentes. Os camarins localizam-se nos bastidores do auditório e 

também são lugares interditados ao público externo. Existem também os depósitos e áreas de 

carga e descarga, que devem funcionar de forma independente das demais áreas do edifício, 

possuindo suas próprias vias de acesso e de escape. 

Para analisar a disposição das áreas, foi tomado como exemplo o Dolbeau-Mistassine 

Theatre, em Québec, Canada, projetado em 2008 (figura 24). 

 

http://stlouistheatresnob.blogspot.com.br/2010/12/spider-man-turn-off-dark-preview.html
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Figura 24: Dolbeau-Mistassini Theatre; 

Fonte: http://www.archdaily.com/129800/dolbeau-mistassini-theatre-paul-laurendeau-architecte-jodoin-lamarre-

pratte/dolbeau-laurendeau-mg_9809_b/  

 

 

 

 

 

 

 

Esse teatro, localizado no centro da cidade e projetado para ser um novo centro 

cultural, serve como dois usos: um auditório com palco italiano, que abriga 491 pessoas, e 

como um espaço de exposições, que se dá no seu amplo foyer, coração do projeto (figuras 25 

e 26). 

 

 
Figura 25: Dolbeau-Mistassini Theatre - auditório; 

Fonte: http://www.architecturetheatre.com/photos/112008-as-built/ 

 

http://www.archdaily.com/129800/dolbeau-mistassini-theatre-paul-laurendeau-architecte-jodoin-lamarre-pratte/dolbeau-laurendeau-mg_9809_b/
http://www.archdaily.com/129800/dolbeau-mistassini-theatre-paul-laurendeau-architecte-jodoin-lamarre-pratte/dolbeau-laurendeau-mg_9809_b/
http://www.architecturetheatre.com/photos/112008-as-built/
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Figura 25: Dolbeau-Mistassini Theatre - foyer; 

Fonte: http://www.archdaily.com/129800/dolbeau-mistassini-theatre-paul-laurendeau-architecte-jodoin-lamarre-

pratte/ 

 

 As áreas administrativas do prédio encontram-se na fachada principal no nível 

superior. O foyer encontra-se no cruzamento de dois eixos: o longo eixo que vai até o auditório 

e o eixo transversal que guia até o bar e o jardim. A entrada do auditório é posicionada no 

centro do longo eixo. Suas portas são os únicos acessos. Os bastidores encontram-se num 

bloco separado e ligam os camarins às áreas de serviço e conectam também os três centros: 

palco, foyer e exterior. O teatro foi projetado com o intuito de se tornar um espaço que o 

público possa se apropriar e realizar uma miríade de atividades (figuras 26 a 30). 

 

  
Figura 26: Dolbeau-Mistassini Theatre – subsolo; 

Fonte: Adaptado de http://www.architecturetheatre.com/ 

http://www.archdaily.com/129800/dolbeau-mistassini-theatre-paul-laurendeau-architecte-jodoin-lamarre-pratte/
http://www.archdaily.com/129800/dolbeau-mistassini-theatre-paul-laurendeau-architecte-jodoin-lamarre-pratte/
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Figura 27: Dolbeau-Mistassini Theatre – térreo; 

Fonte: Adaptado de http://www.architecturetheatre.com/ 

 

 
Figura 28: Dolbeau-Mistassini Theatre – 2º andar; 

Fonte: Adaptado de http://www.architecturetheatre.com/ 

http://www.architecturetheatre.com/
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Figura 29: Dolbeau-Mistassini Theatre – 3º andar; 

Fonte: Adaptado de http://www.architecturetheatre.com/ 

 

 
Figura 30: Dolbeau-Mistassini Theatre – 4º andar; 

Fonte: Adaptado de http://www.architecturetheatre.com/ 

http://www.architecturetheatre.com/
http://www.architecturetheatre.com/
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Como representante do Teatro Musical em Londres, podemos citar o tradicional 

Piccadilly Theatre (figura 31). Essa casa de teatro teve sua inauguração em 1928 e recebeu o 

título de maior teatro de Londres; encontra-se na 16 Denmam Street, logo atrás do Piccadilly 

Circus, contraparte londrina da Broadway. Foi originalmente construída para operar como 

cinema, quando recebeu a estreia do primeiro filme falado na Grã-Bretanha, The Singing Fool. 

Desde então, o teatro é um dos anfitriões mais frequentes dos espetáculos vindos da 

Broadway em Londres, sendo testemunha da expansão e evolução dos musicais, além de ter 

tradição em receber espetáculos de ballet e outras danças. 

 

 
Figura 31: Piccadilly Theatre 

Fonte: http://www.arthurlloyd.co.uk/PiccadillyTheatre.htm  

 

 

 

 

 

As informações técnicas do Piccadilly Theatre podem se encontradas na tabela 1: 

 

 

 

PICADILLY THEATRE - INFORMAÇÕES TÉCNINCAS 
 

   CAPACIDADE - PESSOAS   
 Platéia 532 
 Balcão Nobre 308 
 Galeria 336 
 Camarote 8 
 Extra 28 
 Total 1212 
 

   

http://www.arthurlloyd.co.uk/PiccadillyTheatre.htm
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MEDIDAS DE PALCO   
 Altura do chão ao palco 0,85m 
 Largura do proscênio 9,702m 
 Altura do proscênio 6,959m 
 Profundidade 11,582m 
 Linha central à parede direita 8,8m 
 Linha central à parede esquerda 11,00m 
 Largura entre galerias 11,8m 
 Altura à grelha 16,535m 
 Altura livre máxima 16,535m 
 Largura das varas 11,650m 
 Altura até galeria direita 6,731m 
 Altura até galeria esquerda 6,731m 
 Coxia - proscênio à parede direita 3,9m 
 Coxia - proscênio à parede esquerda 6,1m 
 Altura de portas de serviço, abaixo do palco 2,970m 
 Altura da porta de serviço 3,8m 
 Largura da porta de serviço 2,2m 
 Distância do último assento (platéia) ao palco 18,897m 
 

   MAQUINÁRIO DE PALCO QUANTIDADE PESO SUPORTADO 

Conjunto de contrapeso 41 324 kg 

Conjunto de cordas 2 250 kg 

Conjunto de suporte aéreo 3 1500 kg 

Corrente de guinchos e molinetes 4 1000 kg 

   GERAL   
 Capacidade dos camarins 40 
 Capacidade do poço de orquestra 25 
 largura de ascesso do cenário 2.2m 
 Lanvanderia Armários, sem equipamento 
 Tabela 1 
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SOBRE O SÍTIO 

 

Para completar a proposta do projeto de uma casa de teatro para Musicais em Brasília, a 

cidade satélite da Ceilândia foi eleita como local a receber o projeto. A decisão por essa 

localidade baseia-se em princípios basicamente de cunho cultural e social.  

Existem artistas brasilienses que dizem preferir fazer suas apresentações no Plano 

Piloto, por ser o lugar em que se encontra sua plateia. Isso ocorre porque o Plano Piloto é onde 

se encontram as principais casas de espetáculos, os centros de exposições mais bem 

preparados, os maiores teatros. Devido a isso, as cidades satélites, como a Ceilândia, acabam 

por ser deixadas de lado. As pessoas das cidades satélites que se interessam por atividades 

culturais precisam deslocar-se para o centro de Brasília; isso devido a uma grande 

centralização cultural no Plano Piloto, que acaba por torná-lo “superutilizado”. O Plano Piloto 

não tem a infraestrutura para receber atividades culturais que contemplariam grande parte da 

população. (como Rio ou São Paulo têm), e as atividades culturais ficam muito limitadas e não 

têm meios de expansão.  

E aqui cabe ressaltar a importância social imbuída nas atividades culturais, pois um 

show, uma apresentação ou mostra de cinema oferece alternativas para as pessoas 

envolverem-se no fim do dia e reservarem um momento para a apreciação. “Educação é 

cultura” e isso é um mote da cidade de Brasília, que se vangloria de suas atividades culturais, 

mas a verdade é que apenas uma pequena parcela da população da Capital tem acesso à 

cultura. E algo que deveria ser bem acessível, torna-se contido e limitado. O Teatro Musical, 

por sua vez, possui grandes possibilidades educativas, pois além de apresentar a vida de forma 

lúdica e artística com suas artes cênicas, funciona como um link a outras formas de arte e de 

fontes instrutivas, pois seus espetáculos costumam basear-se em outras obras de romances, 

poesias, cinema, ou mesmo fatos históricos e personalidades importantes. Não é uma 

expressão artística fechada em si mesma, mas devido às suas referências evoca no espírito 

humano a vontade de conhecer mais. Ou ao menos traz informação e conhecimento a pessoas 

que dificilmente teriam acesso a eles de outra forma. 

A Ceilândia abriga atualmente o Teatro Sesc Newton Rossi, onde ocorrem as principais 

apresentações da cidade, as exposições de arte ou mostras de cinema, um relevante indicador 

de atividade cultural em processo. Esse teatro é hoje a principal sede de atividade cultural da 

Ceilândia, porque a cidade não conta com um cinema sequer. Aliado a isso, Ceilândia é 

alimentada pela linha do metrô, que sai da Asa Sul e que a conecta com o Plano Piloto, Guará, 

Águas Claras e Taguatinga, sendo uma importante via de acesso à região, fácil e direta. 

Optando por usar o metrô, as pessoas encontram uma alternativa rápida e mais barata ao 

carro ou ao ônibus e que contribui para o desafogamento do trânsito. Posto dessa forma, 

conclui-se que a região administrativa da Ceilândia oferece condições favoráveis à construção 

de uma casa de teatro para Teatro Musical, e de igual forma um teatro só teria a contribuir 

para a cidade. 

A região administrativa de Ceilândia (figura 26) iniciou-se com a Campanha de 

Erradicação das Invasões, que visava acabar com as favelas que lá existiam. A pedra 

fundamental foi lançada no dia 27 de março de 1971, quando as primeiras famílias passaram 

pelo processo de assentamento. Segundo o censo de 2011, Ceilândia conta com cerca de 
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398.374 habitantes é a região administrativa de maior população do DF, sendo que sua 

população economicamente ativa é de cerca de 160 mil pessoas. 

A Ceilândia encontra-se 26 km a oeste do Plano Piloto depois de Taguatinga. Existem 

três vias principais de acesso que ligam Ceilândia ao Plano. São elas: a Estrada Parque 

Taguatinga (EPTG ou Linha Verde) e a Estrada Parque Ceilândia (EPCL ou Estrutural) Além 

dessas vias, a cidade é servida por três estações de metrô (figura 32) e por vários terminais de 

ônibus urbanos, de onde partem linhas para outras regiões do Distrito Federal, até o Plano 

Piloto. 

 
Figura 32: Acessos 

Fonte: Adaptado do Google Earth 

 

A cidade encontra-se hoje dividida nas áreas originais Ceilândia Norte, Ceilândia 

Centro, Ceilândia Sul e Guariroba, e com as expansões Setor O, P Sul, P Norte, Expansão, QNQ 

e QNR. É estruturada pelas avenidas principais: um eixo de atividades que corta a cidade 

horizontalmente e os eixos de circulação, perpendiculares a esse, que dão acesso às vias locais 

 

http://mrzieg.com/2012/10/01/teatro-abril-agora-e-teatro-renault/
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Figura 33: Zoneamento e vias estruturais 

Fonte: Adaptado do Google Earth 

 

O terreno escolhido fica na zona urbana de dinamização, justamente próximo ao eixo 

de atividades voltado para uma dessas vias de circulação (a via N Dois), no endereço: QNN 15, 

lote A, de destinação institucional (Figura 34). 

 
Figura 34: Localização do terreno 

Fonte: Adaptado do Google Earth 

  

Segundo o PDL (Plano Diretor Local) da Ceilândia, os lotes institucionais da região tem 

a finalidade de promover atividades de desenvolvimento econômico, social e cultural. As 

atividades são classificadas como incômodas e não-incômodas. Quando incômodas, 

distribuem-se em baixa, média e alta incomodidade, e a elas são destinados terrenos 

específicos. Os critérios de incomodidade estabelecidos são: ruído, poluição, riscos à 

segurança, atração de veículos, atração de veículos pesados e especial. Sendo que os terrenos 

distribuem-se em L0, L1, L2 e L3 (Lotes de maior, média e menor restrição e lotes com 

restrição a residências, respectivamente). No caso de uma casa de teatro, o PDL considera ser 

uma atividade incômoda de nível baixo (sendo responsabilizado apenas por ruídos e atração 

de veículos). O terreno eleito enquadra-se na categoria L2 (figura 35), de baixa restrição, e por 

tanto, apto a receber o projeto. 
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Figura 35: Classificação dos lotes  

Fonte: adaptado do PDL (Plano Diretor Local) 

 

Com respeito ao Coeficiente de Aproveitamento, todas as áreas edificadas cobertas 

serão computadas no cálculo, exceto: áreas de garagem e estacionamento de veículos 

localizados no subsolo, térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimentos; galerias obrigatórias 

de circulação de pedestres; e áreas do pavimento térreo ocupadas com uso comercial. 

No lote escolhido (por ser de categoria L2) é obrigatória a construção de no mínimo 25% da 

área do lote. Ainda de acordo com o PDL, o Coeficiente de Aproveitamento do QNN 15 Lote A 

é igual a 2, não é obrigatória a presença de estacionamento e o lote encontra-se isento de taxa 

de permeabilidade igual a 30% da área do lote. 

A altura dar-se-á em função da largura da rua e da distância dela ao lote, como mostra 

na (figura 36). Considerando esse parâmetro, o edifício do Teatro Nove Musas poderá atingir 
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até 43,85m de altura, uma vez que o afastamento do lote até a extremidade oposta da via é 

igual a 22,43m. 

 
Figura 36: altura da edificação  

Fonte: PDL 

 

O afastamentos obrigatório representa a distancia mínima a ser observada entre as 

fachadas e divisas do lote; calcula-se pela fórmula: af = {(h-5)/tg60}.d, onde af é o afastamento 

mínimo, h é a altura do edifício e d é a distancia entre a divisa do lote ao meio fio oposto. 

O acesso de veículos ao lote dar-se-á por via secundária, já que se trata de um lote 

com uso não-residencial com divisa para essa categoria de via, como sugere o PDL. 

O PDL permite a construção de marquises para lotes do tipo L2, com distância mínima 

de 75cm do meio fio, altura mínima de 3m e largura máxima de 3m. Também é permitido o 

avanço em espaço aéreo sobre áreas públicas para varandas em projeção. 

O terreno é servido pela via arterial N Dois, que recebe as várias vias locais que cortam 

os lotes comerciais da região, pela via que passa atrás da linha de metrô e por uma ciclovia 

paralela à N Dois. A via N Dois é circuito de ônibus, cujos pontos de parada distam em média 

300 metros um do outro. A Área Especial escolhida ainda conta com a Biblioteca Pública de 

Ceilândia (que funciona de segunda a sexta das 7:30h às 22:00h, sábado das 7:30h ao meio dia, 

e fecha aos domingos), a Estação Norte de metrô, e o Centro Educacional 07 (Figura 37) e é 

servida por um conjunto de três estacionamentos bolsões. Devido ao metrô que corre na 

superfície, forma-se um talude na extremidade direita da Área Especial que dificulta o acesso 
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por esse lado, que se dá por túneis que passam embaixo d linha do metrô em determinados 

pontos. O mais próximo encontra-se na Estação Norte, logo acima da biblioteca. 

 

 
Figura 37 - sistema viário, pontos de ônibus e lotes lindeiros. 

Fonte: adaptado do Google Earth   

 

O gabarito é bem variado, pois contempla tanto edifícios mais baixos, como a 

biblioteca, o centro de ensino e a estação de metrô, como edifícios de média altura, na área 

comercial e de uso misto, e edifícios altos de residências (figuras 38 e 39).  
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Figura 38 – anexo em pdf 
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Figura 39 – anexo em pdf 
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Foto 1: biblioteca                                                             Foto 2: biblioteca e metrô 

Fonte: própria                                                                                   Fonte: própria 

 

        
Foto 3: edifícios de uso misto                                         Foto 4: edifícios residenciais 

Fonte: própria                                                                                 Fonte: própria 

 

         
Foto 5: talude do metrô                                                Foto 6: passagem sob metrô 

Fonte: própria                                                                               Fonte: própria 

 

Vizinho ao lote está o terreno do “Castelo de Grayskull” (foto 7), famoso na Ceilândia e 

que figurou num contexto ruim em seu tempo. Destinado a ser um equipamento de serviço à 

população, o edifício nunca foi completamente erigido, devido à falta de verba para a 

construção, ficando apenas um pedaço de obra abandonado que logo foi tomado como ponto 

de atividades exclusas (Figura 40).  A situação estava preocupante e a segurança do lugar 

bastante comprometida, decidiu-se por bem que seria necessário tomar alguma medida 

quanto a isso e o complexo feio a ser demolido. Existe atualmente o projeto de uma praça em 
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homenagem à juventude a ser construída em seu lugar, e essa praça foi pensada para ser um 

espaço de convivência e atividades (figura 41). 

 

 
Figura 40: “Castelo de Grayskull”  

Fonte: http://sobretudo.ceilandia.com/?p=8275 

 

 
Foto 7: terreno do “Castelo de Grayskull”  

Fonte: própria 

 

http://sobretudo.ceilandia.com/?p=8275
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Figura 41: Praça da Juventude  

Fonte: http://www.ronaldofonseca.com.br/news/emenda-de-ronaldo-fonseca-vai-construir-praca-da-juventude-

em-ceilandia/ 

 

 

 

SOBRE O TEATRO NOVE MUSAS 

 

Como epítome, a razão de ser do Teatro Nove Musas seria responder à urgência do Teatro 

Musical em Brasília, de forma a estabelecer base solida a essa expressão artística de natureza 

tão popular, capaz de unir tantas formas de arte em uma só, passando pela música, dança, 

dramatização, artes plásticas, e que toca tantos corações, seja do público ou dos trabalhadores 

envolvidos. 

O projeto buscará resgatar uma relação à maneira clássica entre o homem e arte. Não 

no sentido de retomar dogmas e conceitos obsoletos, nem de copiar um estilo clássico, mas de 

resgatar valores de beleza e lirismo no intuito de fazer valer realmente a pena a concepção de 

um elemento tão caro quanto uma casa de teatro e que possui a missão agridoce de aproximar 

homem e arte. E que seja o homem a ser aproximado da arte e não a arte do homem. É certo 

que um projeto de arquitetura não tem o poder de definir a forma como as pessoas vão se 

relacionado com alguma coisa, mas pode potencializar as urgências humanas, favorecendo, 

por exemplo, o estudo e a instrução, mas sem menosprezar as interações humanas. O projeto 

será fortemente imbuído de um espírito contemplativo da arte. 

Para tanto, não é interessante que o prédio encerre-se em si mesmo e ofereça à 

cidade nada mais que o silencio dos mosteiros. Mas ao contrário, que se abra à toda a 

comunidade num convite à contemplar aquilo que a alma humana pode fazer de mais belo, 

seja para participar de algum espetáculo, ou apenas para assistir; seja para tomar 

participações em cursos ou tão somente para passear com o cão de estimação pelas 

imediações. Por isso o projeto buscará ser permeável, estabelecendo assim certa rima formal 

com os demais espaços de Brasília. Buscará dialogar com seu entorno, principalmente com os 

serviços como a biblioteca pública de Ceilândia, com o centro educacional 07 de ensino 

fundamental e médio, com a futura praça que será erguida no terreno ao lado e, como não 

podia deixar de ser, com o Teatro Sesc. Apresentar-se-á à cidade como um edifício de 

arquitetura contemporânea, que não exibirá a opulência extravagante de uma Ópera de Paris, 

mas guardará afinação com a arquitetura de Brasília. Também fará parte do projeto um jardim 

onde as pessoas possam descansar à sombra de uma árvore, reunir-se em ensaios informais 

http://www.ronaldofonseca.com.br/news/emenda-de-ronaldo-fonseca-vai-construir-praca-da-juventude-em-ceilandia/
http://www.ronaldofonseca.com.br/news/emenda-de-ronaldo-fonseca-vai-construir-praca-da-juventude-em-ceilandia/
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ou mesmo apenas passear. E caso desejem uma atividade mais agitada, o local é bem 

guarnecido por bares e restaurantes situados nas quadras comerciais vizinhas. 
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