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Resumo 

Este trabalho descreve o processo de concepção e 

materialização cenográfica do programa "Pau A 

Pixel", projeto de extensão da Unesp em 

experiência televisiva e distribuição audiovisual. 
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Abstract: 
 

This work describes the scenography creative 

process of the TV program "Pau A Pixel", 

extension project of Unesp in television experience 

and audiovisual distribution. 
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Introdução 

A cenografia televisiva possui estética própria, 

diferente dos modelos do cinema e do teatro, que 

decorre do formato televisivo em si, do meio de 

transmissão que é a televisão e do tamanho de sua 

tela, que tende a valorizar enquadramentos 

fechados e, portanto, que captam apenas uma parte 

da construção cenográfica.  

O espaço representado contribui para definição da 

identidade visual do programa, seu conteúdo e seu 

gênero, e também na forma como se comunica com 

o público. Desta forma, o processo de criação 

cenográfica televisiva tem características singulares 

para cada gênero de programa, público-alvo e 

conteúdo programático. 

A definição do estilo cenográfico se deve à 

disposição dos elementos arquitetônicos e 

cenográficos (fundo, logotipo do programa, mobília 

etc. ), à escolha das cores, à iluminação 

(disposição, temperatura cromática, direção 

fotográfica etc. ) e as características das superfícies 

materiais empregadas na construção do cenário 

(desde materiais utilizados, a relação com a luz, 

texturas, etc. ). Além disso, o figurino e a 

maquiagem são importantes elementos na 

construção da estética plástica da produção 

audiovisual e necessitam de certa coesão com a 

cenografia do programa. 

Dado estas características que abrangem a 

produção cenográfica televisiva, o projeto de 

extensão "Pau A Pixel", série de programas 

veiculados pela TV Unesp e produzida pelo corpo 

discente do curso de Radialismo da Unesp de 

Bauru, propõe-se a criação de linguagens a partir da 

experimentação nas diferentes áreas da produção 

televisiva.  

O programa possui dois apresentadores e abrange 

o formato de entrevista, conteúdo educativo sobre 

temas do audiovisual e mostra de curtas-metragens 

realizados pelos alunos do curso. Deste modo, 

proporciona aos estudantes um laboratório de 

criação televisual, de modo que, possam aplicar e 

desenvolver conhecimento em diferentes áreas do 

audiovisual.  

Este trabalho propõe-se a descrever o processo 

criativo de concepção e realização da cenografia 

dos programas Pau A Pixel do ano de 2014, 

passando por todas as fases do seu processo de 

criação. 

Objetivos 

A realização da temporada 2014 dos programas 

Pau a Pixel tem como objetivo possibilitar que os 

estudantes do curso de Radialismo se envolvam 

com a criação de um produto que será veiculado por 

uma televisão real e, portanto, se configura como 

uma excelente fonte de experimentação criativa e 

direcionamento da realidade do mercado 

audiovisual. Tem como finalidade ampliar os 

estudos práticos nas diversas áreas da televisão, 

com enfoque, neste trabalho, na cenografia 

televisiva. Além disso, busca proporcionar a 

compreensão dos mecanismos necessários para a 

materialização do programa de televisão, a partir de 

dissolução de problemas práticos, testes e 

pesquisa, finalidades que o desenvolvimento do Pau 

a Pixel visa direcionar ao corpo discente envolvido 

na produção do projeto. 

Ademais, o projeto Pau A Pixel tem como principal 

objetivo a divulgação de curtas-metragens 
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realizados por alunos do curso de Radialismo e o 

acesso da comunidade aos trabalhos desenvolvidos 

na Unesp. 

Material e Métodos 

A partir dos roteiros e do projeto de programa 

idealizado, estruturou-se um cronograma específico 

da equipe de arte para o desenvolvimento da 

concepção e realização do cenário.  

Esse processo iniciou-se com o estudo de material 

bibliográfico, com base em Edward Stascheff, Cyro 

del Nero, Casetti e Chio, Vera Hamburguer e José 

Carlos Serroni. Estabeleceu-se então os métodos 

de realização da produção cenográfica que 

envolveram sucessivas reuniões criativas, fichas de 

organização de produção cenográfica e experiência 

com diferentes materiais. Foram 3 reuniões de 

criação coletiva da equipe de arte, dessa forma, 

chegou-se ao desenho de conceito do cenário, a 

paleta de cores e a concepção de maquiagem e 

figurino. Assim, foi possível realizar a produção de 

arte, objetos e figurino necessários para a 

materialização do cenário, que verificou-se na 

montagem e no resultado final do produto. 

 

Resultados e Discussão 

O cronograma específico da equipe de arte contou 

com um período de tempo de três semanas para a 

concepção, produção e montagem do cenário, um 

processo que envolveu afinação da equipe e muita 

organização.  

Na primeira semana, realizou-se uma reunião de 

criação coletiva a fim de estabelecer as 

possibilidades de cenários, de acordo com o 

referencial estético trazido de cada membro do 

grupo e do direcionamento jovem do público-alvo. 

Estabeleceu-se neste momento que as principais 

referências para o cenário do Pau A Pixel seriam as 

produções realizadas pela MTV Brasil, cujas cores 

são contrastantes e vibrantes e que proporcionam 

um tom alegre e alternativo ao programa, atraente 

ao público adolescente e jovem-adulto. 

A segunda reunião criativa determinou as 

intervenções que seriam feitas no fundo de cena, 

normalmente construídos com tapadeiras de 

madeiras do acervo da Unesp de materiais, e que 

também foram utilizadas pelo cenário do Pau a 

Pixel. Dentre todas as proposições, a intervenção 

com grafitte nas tapadeiras foi a solução mais 

rentável e interessante para a proposta colorida, 

que trazia em suas formas a idéia da arte em 

processo de construção e abstração. 

Do mesmo modo, na segunda reunião designou-se 

a paleta de cores do cenário, cuja predominância se 

encontra nas cores roxa, laranja e verde. 

 

 

 

Figura 1.  Paleta de cores número 1, que engloba 

as cores predominantes no cenário. 

 

 

 

Figura 2. Paleta de cores número 2, que delimita as 

cores de preenchimento do espaço em acordo com 

a paleta número 1. 

 

Depois de definida a paleta de cores e o 

revestimento do fundo do cenário, iniciou-se o 

processo de produção para obter o material 

necessário para a confecção. Foram adquiridas 

tintas das cores propostas e ganchos para as placas 

de madeira que não possuíam. A pintura foi 

realizada sem preocupação com o acabamento, o 

conceito estético desejava projetar a idéia de 

trabalho em construção, inacabado, em processo de 

desenvolvimento.  

Além do fundo, o piso de contact utilizado no 

programa faz parte do acervo de materiais da 

Unesp, concedido por alunos de Radialismo, ele 

tem a cor amarela alaranjada e simula a aparência 

de madeira.  

Ademais, na segunda reunião estabeleceu-se 

também o conceito de figurino dos apresentadores: 

roupas atuais e informais, dotadas de um equilíbrio 

entre cores vivas e cinzas. Para maquiagem e 

cabelo, a ordem era de manter certa sobriedade e 

simplicidade em contraste harmonioso com as cores 

exuberantes do cenário. Para a apresentadora 

Beatriz Pistola, a maquiagem trabalhou com uma 

paleta de cores limitadas de marrons cintilantes e 

outras cores mornas, enquanto os cabelos se não 

eram deixados naturalmente soltos, eram penteados 

em tranças embutidas e rabos de cavalos.   

 

PROGRAMA X - DATA/HORA 

FIGURINO MAKE-

UP 

CABELO ACESSÓRIOS 

 

 

Tabela 1. Tabela utilizada para organização do 

figurino, maquiagem, cabelo e acessórios por 

programa e por apresentador. Tabela originalmente 

composta com imagens. 

 

Devido ao baixo orçamento do produto, todas as 

roupas e acessórios utilizados nos programas foram 

selecionados e emprestados de alunos do curso de 
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Radialismo envolvidos na produção e dos próprios 

apresentadores. 

Neste processo, faltava o preenchimento do espaço 

com objetos de decoração e assentos. A partir da 

paleta de cores, selecionou-se dois puff, laranja e 

verde-limão, para os apresentadores. Para o 

convidado especial, divulgamos o trabalho realizado 

por alunos de Design no Laboratório Didático de 

Materiais e Protótipos, um banco de madeira em 

formato cúbico nas cores preto e azul. Além disso, 

uma pequena mesa de madeira moldada no 

conceito de se parecer com um polvo amarelo e 

violeta, foi utilizada na decoração e disposta com 

objetos que remetiam a produção cinematográfica, 

tema principal dos programas. Para isso, a 

aderecista confeccionou pequenos rolos de película 

que foram justapostos à uma claquete e à um balde 

de pipocas amarelo. 

A terceira reunião propôs-se a organizar os figurinos 

e a maquiagem por programa, separando uma 

combinação possível para cada um dos 

apresentadores, de acordo com o número de 

programas. Foram gravados 8 programas no total, 

para os quais havia 16 combinações de roupas, 

metade para cada apresentador, uma mulher e um 

homem.  

Após o processo de produção de arte, objetos e 

figurino, a montagem foi realizada. O fundo foi 

disposto a partir do desenho de cenário, alternando 

tapadeiras roxas e tapadeiras grafitadas. Os 

assentos dos apresentadores e do convidado foram 

dispostos em meio circulo, cujo centro foi ocupado 

pela mesa de polvo, os rolos de filme, a claquete e a 

pipoca. 

 

Figura 3, no anexo 1. Desenho de conceito do 

cenário realizado pré-produção. 

 

Figura 4, no anexo 2. Cenário finalizado, 

momentos antes da gravação. 

 

Figura 5, no anexo 3. Cenário finalizado, detalhes 

dos objetos de arte decorativos. 

 

Com o fim das gravações de todos os programas, o 

cenário foi desmontado, os objetos emprestados 

foram devolvidos e o resultado do tratamento final 

do projeto ficou por conta dos editores. 

Conclusões 

Conclui-se a partir da realização do projeto de 

cenografia experimental para os programas Pau A 

Pixel 2014, a importância do trabalho em equipe e 

da divisão de produção em áreas de 

desenvolvimento, com o fim de atingir um resultado 

audiovisual conciso. O trabalho cenográfico é 

complementado pela iluminação e a direção de 

fotografia que, em desacordo, pode destruir a 

composição de cores e objetos de cenário, mas 

que, em harmonia, tem poder de realçá-lo. É 

essencial, portanto, um afinamento e comunicação 

entre essas áreas para a melhor realização estética 

do produto. Do mesmo modo, é preciso que o 

cenógrafo, o figurinista e o maquiador, estejam de 

acordo e conscientes da concepção de arte que o 

programa deve apresentar, assim, evita-se um 

confronto destoante entre os diferentes elementos 

de composição em plano e permite que se crie uma 

unidade expressiva plástica do produto e, portanto, 

uma identidade visual marcada e harmônica. 

Evidencia-se também a necessidade de se construir 

uma concepção cenográfica rica em detalhes e 

coerente com o orçamento e a proposta geral da 

produção, de modo a destacar e ambientar o 

espaço cênico televisivo e causar interesse do 

público que ao mudar sucessivamente de canais 

tem como primeira impressão a estética plástica do 

programa.  

A partir da materialização do projeto, destaca-se a 

necessidade do desenvolvimento do trabalho prático 

no meio universitário, com a finalidade de construir 

o conhecimento e aplicá-lo, como forma de 

exercício de produção. De modo que, ao evidenciar 

os problemas decorrentes do processo produtivo, 

gera-se o aprendizado pelo erro, pelas sucessivas 

tentativas, pela busca de soluções e também pelo 

sucesso na realização de ideias. Ademais, propicia 

a simulação da realidade do mercado de trabalho 

audiovisual, pois o programa é realizado para ser 

veiculado na TV Unesp e, portanto, necessita dos 

parâmetros de qualidade exigidos por qualquer 

emissora de televisão. 

Além disso, comprovou-se a eficácia de uma 

produção de arte, objetos e figurinos organizada a 

partir de fichas assistenciais e de listas 

constantemente atualizadas, de forma que toda a 

equipe pudesse ter controle do que era necessário 

para as gravações. A partir destas fichas, foi 

possível  a manutenção da organização em set de 

filmagem, da ordem de figurinos, maquiagem e 

cabelo para cada programa e do trabalho da 

produção em geral, que se manteve fiel a linha 

proposta pelo conceito cenográfico. Outra função 

importante das constantes fichas foi estabelecer e 

cumprir a proposta de acordo com o orçamento, que 

costuma ser escasso em produções universitárias, 

das quais o Pau A Pixel faz parte e teve de 

enfrentar durante seu processo de materialização. 

Conclui-se, por final, a importância imensurável do 

exercício criativo e da liberdade de criação, do 
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trabalho coletivo no desenvolvimento de idéias e 

proposições, que são ricamente complementados e 

construídos quando em grupo, o que é essencial na 

elaboração das produções audiovisuais e na 

expansão da visão estética e plástica de qualquer 

produto. 
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Anexo 1 

Fig.3. Desenho de conceito do cenário realizado pré-produção. 

 

 

Anexo 2 

Figura 4. Cenário finalizado, momentos antes da gravação. 
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Anexo 3 

Fig. 5. Cenário finalizado, detalhes dos objetos de arte decorativos. 

 

 


