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RESUMO: A atuação do profissional de Produção Cultural é abrangente, adquirindo seu 
conhecimento de várias maneiras, tanto na teoria como em atividades práticas. O projeto consiste em 
capacitar o público com as noções básicas da função de direção de palco, de equipamento de 
audiovisual presente no Campus e em espaços culturais locais, a fim de que o futuro profissional seja 
capaz de identificar as competências e a atuação de cada integrante presente na produção técnica de 
um evento, treinando o olhar e o tornando mais atento ao uso correto do equipamento, ao uso do 
espaço e a postura da possível permanência ou não de pessoas que não são ligadas ou 
familiarizadas com a produção técnica e o uso do espaço, mas que em algumas vezes tem acesso 
aos bastidores. A elaboração das oficinas realizou-se através de um questionário destinado a 
profissionais ligados ao ramo da produção técnica, musical, cultural, via internet, telefone, e 
entrevistas presenciais. Como ferramenta para a compreender melhor a funcionabilidade do espaço 
no palco, foi usado um software para criação e configuração de mapas de palco (Stage Plot Pro). As 
oficinas aplicadas com caráter de ensino reforçam a formação dos produtores culturais locais, de uma 
forma que visa dialogar com estes participantes locais, dos quais levantam suas dúvidas e trazem 
também para o projeto uma troca de conhecimento com o seu olhar e sua experiência em outras 
atividades semelhantes dos quais presenciaram, e que levaram a se interessar pela função. A Oficina 
de direção de palco foi aplicada no dia 14 de novembro de 2015, no auditório do Campus da 
Unipampa em Jaguarão, ministrada pelo autor. A atividade contou com a presença de 25 
participantes, distribuídos entre discentes do curso de Produção e Política Cultural e membros da 
comunidade. Foram abordados cuidados sobre condições adversas do clima, no caso de eventos a 
céu aberto e condição dos materiais. Percebemos a importância da oficina de direção de palco em 
Jaguarão devido a carência de informação, não só na cidade, mas dos participantes que são de 
diversos locais e regiões 
PALAVRAS-CHAVE: Oficinas de palco; equipamentos; audiovisual;  
RESUMEN: La actuación del profesional de la Producción Cultural es amplio, adquiriendo su 
conocimiento de las distintas maneras, tanto en la teoría como en las actividades prácticas. El projeto 
consiste en capacitar el público con las nociones básicas de la función de la dirección de escena, de 
equipaje de audiovisual presente en el Campus y en los espacios culturales locales, a fin de que el 
futuro profesional sea capaz de identificar las competencias y la atuación de cada integrante presente 
en la producción técnica de un evento, entrenado a mirar y tornándolo más atento al uso correcto del 
equipaje, al uso del espacio y la postura de la posible permanencia o no de personas que no son 
relacionadas o familiarizadas con la producción técnica y el uso del espacio, pero algunas veces tiene 
acceso a los bastidores. La elaboración de los talleres se dieron a través de un cuestionario destinado 
a los profesionales de la rama de la producción técnica, musical, cultural, por internet, teléfono, y 
encuestas presenciales. Cómo herramienta para la mejor comprensión a la funcionalidad del espacio 
del escenario, se utilizó un software para la creación y configuración de mapas de palco (Stage Plot 
Pro). Los talleres, fueron aplicados con el carácter de enseñanza y refuerzan la formación de los 
productores culturales locales, de una manera que intenta dialogar con estos participantes locales, de 
los cuales llevantan dudas y traen para el projecto una troca de conocimiento con su mirada y su 
experiencia en otras actividades semejantes de las cuales presenciaron, y que llevaron a s4e 
interesar por la función. El taller de dirección de escena fue aplicada en el día 14 de noviembre de 
2015, en el auditorio del Campus de la Unipampa en Jaguarão, ministrada por el autor. La actividad 
contó con la presencia de 25 participantes, distribuidos  entre discentes de curso y membros de la 
comunidad. Fueron abordados cuidados sobre condiciones adversas del clima, en el caso de eventos 
a cielo abierto y condiciones de los materiales; Percibimos la importancia del taller de dirección de 
escena en Jaguarão debido a la carencia de la información, no solo en la ciudad, pero de los 
participantes que son de diversos locales y regiones.  
Palabras-llave: Talleres de escena; equipamentos; audiovisuales  
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1. INTRODUÇÃO 
A formação acadêmica em Produção Cultural é uma forma de institucionalizar 

e legitimar a profissão que está em evidencia devido à importância do mercado 
cultural e sua expansão. Compreende-se a necessidade dessa formação, de forma 
mais completa, onde o profissional seja aquele que tenha conhecimento com a 
organização e gestão, seja de eventos na área da cultura, ou de órgãos púbicos ou 
privados ligados à política cultural. 

Sabe-se que a atuação do profissional é abrangente, em um curso com uma 
grade ampla que abarca conhecimento teórico em várias formas de entender e fazer 
arte e cultura, o graduando pode direcionar seu conhecimento, absorver aquilo que 
está mais próximo do seu perfil, concluindo a sua formação, seja por afinidade ou 
por oportunidades no campo profissional que vai surgindo ao longo de sua 
graduação na instituição de ensino. Dessa forma o futuro produtor cultural vai 
adquirindo seu conhecimento de várias maneiras, tanto na teoria como em 
atividades práticas, participações em eventos acadêmicos, oficinas, da qual supre 
algumas experiências que não lhe são ofertadas em sua instituição, ou localidade. 

Dado a experiência e caminhada ao longo da graduação, é notada a 
necessidade de suprir a ausência de disciplinas que contemplem o conhecimento 
básico, especificamente ao que diz respeito a equipamentos de áudio e a linguagem 
técnica usada nos bastidores de um evento seja ele musical ou teatral. Com isso o 
presente projeto aplicado visa abordar questões técnicas básicas do uso de 
equipamentos de áudio do laboratório de audiovisual do curso de Produção e 
Política Cultural, em forma de oficinas de introdução a direção de palco, com 
perspectivas de ser realizado nas dependências do Teatro Esperança, simulando 
situações de um dia de espetáculo no local, desde a pré-produção técnica e 
montagem de equipamento, passando pelo evento, até a pós-produção, contando na 
ação com o equipamento do local juntamente com os da Instituição. 

Em eventos realizados na cidade ou na instituição de ensino, sejam eles de 
pequeno ou de médio porte, é percebido, em grande parte dos graduandos, 
habilidades nas questões burocráticas de um evento ou projeto, mas também é 
notado em grande parte a ausência de conhecimento técnico mínimo e noções 
básicas do uso de equipamentos de áudio, de suas finalidades, e até mesmo a 
dificuldade de levantar possíveis problemas e necessidades que possam ocorrer em 
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um evento. Isso pode acarretar em um planejamento conturbado na pré-produção de 
um evento quando se trata de áudio e de todo equipamento a ser utilizado e do 
espaço também. Lembrando que a cidade conta com aparelhos culturais que em 
breve estarão em funcionamento, fica clara a necessidade desse complemento na 
formação, para o aluno que fixar residência por aqui, estar apto a se dedicar a essa 
função na cidade e nas cidades próximas, ou para aquele que levará a vivencia da 
graduação para outras localidades podendo exercer seu conhecimento e suas 
práticas.  

Para isso, a proposta consistiu em capacitar o público com as noções básicas 
da função de direção de palco, de equipamento de audiovisual presente no Campus 
e em espaços culturais locais, a fim de que o futuro profissional fosse capaz de 
identificar as competências e a atuação de cada integrante presente na produção 
técnica de um evento, treinando o olhar e o tornando mais atento ao uso correto do 
equipamento, ao uso do espaço e a postura da possível permanência ou não de 
pessoas que não são ligadas ou familiarizadas com a produção técnica e o uso do 
espaço mas que em algumas vezes tem acesso aos bastidores. O projeto teve o 
propósito também de que o aluno de Produção Cultural reflitisse sobre 
possibilidades de atividades extra-curriculares, colocando conhecimento empírico 
em prática, difundindo sua experiência associando a produção cultural, onde o 
conhecimento e a prática extra-classe lhe proporcionasse habilidades de reconhecer 
possíveis demandas, solução de problemas, métodos eficazes na concepção de 
atividade ou projeto. 

Também foi da competência desse projeto a necessidade de proporcionar ao 
público participante práticas introdutórias às noções básicas de áudio e seus 
equipamentos e usos, podendo familiarizar-se com as praticas e bastidores, 
praticando a linguagem mais técnica utilizada na pré-produção e durante a execução 
do evento. Com isso, esperou-se possibilitar ao participante a formação na função 
de diretor de palco, vindo a se tornar um interlocutor entre a produção executiva e 
artística, com a produção técnica do espetáculo, onde dialogará com a produção 
técnica ou executiva de um grupo musical, de teatro, ou orquestras. Tendo como 
produto final um manual básico descritivo, das noções básicas de uso de 
equipamentos, funções do diretor de palco e os profissionais que o cerca, 
nomenclatura dos diversos equipamentos encontrados nos bastidores de um 
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espetáculo.  
2. PRODUÇÃO CULTURAL 
A Universidade ao se inserir na comunidade tem como finalidade intervir na 

realidade local, ao contribuir na formação de profissionais, dos quais irão atuar em 
diversas áreas no mercado de trabalho, porém não seria apenas esse o seu 
objetivo, como instituição educacional tem o comprometimento de busca pelo saber, 
e da difusão do mesmo. ASSIS e BONIFÁCIO (2011) destacam que a Universidade, 
como geradora de conhecimento e formadora de profissionais, tem a necessidade 
de propiciar ao aluno a oportunidade de adquirir conhecimento mais amplo em sua 
formação, e isso se torna possível através das três bases que compõe a formação 
acadêmica, o ensino, a pesquisa e a extensão, dos quais devem coexistir durante 
toda a formação. 

A extensão, uma das bases do tripé da formação universitária, tem como 
objetivo um trabalho de relacionamento entre a universidade e a comunidade, onde 
teria a capacidade de tecer saberes mútuos, entre o acadêmico e o popular, 
havendo uma troca em que o conhecimento científico seria difundido ao popular, e o 
popular levado para os estudos na academia. BUFFA e CANALLES (2007) aponta 
para o que se vê em alguns casos uma extensão desforme na qual ocorre atividades 
assistenciais, cuja população atendida se torna um pretexto para a prática de certas 
teorias do lado de fora da academia. Em alguns casos se confunde essas práticas 
com boa ação, por ser gratuito, e acredita-se numa prestação de favor, quando ao 
fazer da atividade essa prestação a extensão torna-se assistencialista, e isso pode 
provocar uma dependência, tornando-se uma relação de mão única, impossibilitando 
o aprendizado bilateral. Assim, se torna necessário que se tenha o dialogo aberto 
com a comunidade onde se está inserido. No caso das atividades culturais, 
identificar não apenas as necessidades locais na apreciação destas atividades 
culturais e de lazer, mas compreender que o conhecimento de determinada área de 
atuação pode ser difundido e somado de ambas as partes, como ao identificar no 
local agentes culturais que se profissionalizaram apenas na prática, dos quais não 
tiveram um aprendizado de forma institucionalizada. Com uma melhor comunicação 
poderia aperfeiçoar a pouca troca de experiências que ocorre entre a instituição e a 
comunidade. Na formação de Produtor Cultural, especificamente em um curso novo 
como o de Produção de Politica Cultural, existe a falta de práticas, seja em projetos 
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independentes ou de projetos de extensão acadêmicos, e a pouca disponibilidade 
existênte não fornece a rotatividade de participantes aptos a desenvolverem novas 
competências, e a discutir possíveis novas funções. 

Através da diversidade de experiências durante a formação acadêmica na 
produção cultural, a vivência do aluno nas atividades da Universidade e na 
comunidade, é possível visualizar as funções que venha a desempenhar como 
profissional, provocando a reflexão sobre as suas possibilidades. RODRIGUES 
(2012) menciona as diferentes nomenclaturas utilizadas para designar os 
profissionais e suas funções no campo da organização e da gestão da cultura. 
Convém destacar três terminologias mais próximas da realidade local da formação 
em Produção Cultural em Jaguarão, onde o projeto visa à interlocução entre estes 
profissionais, que seriam; o Produtor Cultural, que tem um cunho mais operacional e 
executivo, mediando à produção e fruição dos bens culturais; o Gestor Cultural, com 
o perfil de formulador e propositor de politicas culturais; e o Agente Cultural, do qual 
tem um cunho mais comunitário, ele viabiliza e estimula práticas culturais locais, 
sendo um dos alvos que o projeto de extensão espera uma maior comunicação, 
abrangendo a reflexão sobre os saberes e fazeres nas práticas culturais. 

COSTA (2011) afirma que a formação autodidata na área cultural tem uma 
predominação entre os agentes de organização da cultura, no qual desempenha 
essa função de forma amadora, culminado em projetos mal formulados, mal 
executados. Por mais importante que essa formação autodidata possa ser e tenha 
um vasto conhecimento na prática, devido ao aprendizado obtido entre erros e 
acertos, e tenha valor reconhecido na área cultural, ela não vem suprir as 
necessidades totais que o mercado especializado requer, do qual sempre busca 
profissionais qualificados com formação específica a fim de uma melhor produção 
cultural. 

3. PRODUÇÃO MUSICAL 
COSTA (2011) ainda afirma que pode-se considerar que algumas das formas 

de entrada de determinados profissionais na área cultural ocorrem no momento em 
que se profissionalizaram no cotidiano do trabalho. Esses sujeitos refletiram e 
aprenderam sobre o ofício exercido durante a rotina estabelecida, aonde alguns já 
se encontravam no mercado de trabalho um tanto quanto complexo e estruturado, e 
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a partir dai com a perspectiva de se profissionalizar há a busca por uma formação 
específica. E há aqueles que optam por fazer um curso acadêmico, por mais que 
não se tenha experiência anteriormente na área, buscando, também, essa formação 
específica.  

Conforme os indivíduos envolvidos na área cultural vão se profissionalizando, 
acabam por tomar consciência das necessidades que compõe a produção cultural 
em suas variadas formas. No caso de um espetáculo, seja de música, dança, 
apresentação teatral. SAWITZKI e ANTONELLO (2011) indicam que se deve 
compreender que para a realização, além dos elementos humanos, tais como 
atores, produtores, diretores, há vários outros elementos envolvidos no processo, 
como a matéria prima, que consiste em equipamentos de cenografia, sonoplastia, 
iluminação. Um produtor ou agente cultural precisa estar atento às necessidades de 
pré-produção e bastidores e à possível aquisição de equipamentos necessários que 
compõe o espetáculo e saber qual profissional contratar como mão de obra técnica, 
dos quais irão diagnosticar juntamente com o responsável pela produção do evento 
cultural. Um desses profissionais responsáveis pela produção seria o Diretor de 
Palco, no teatro conhecido como Diretor de Cena, no ramo da música também 
conhecido como Produtor Técnico, e/ou Executivo. 

Uma função exercida e reconhecida é a de Direção de Cena, nomenclatura 
usada em Portugal e derivada do “stage manager”, termo usado comumente em 
países Anglo Saxões. Em outros países como na França, por exemplo, ele se 
distingue do encenador, e ambos se complementam em suas funções. SOARES 
(2011) ressalta que neste caso o Diretor de Cena, voltado ao teatro, se configura na 
função que vai além do conhecimento técnico de equipamentos necessários, como 
também na elaboração e criação do espetáculo, ele tem uma formação mais 
artística, se diferenciando um pouco do produtor técnico, ou gerente de palco, diretor 
de palco. O diretor de cena participa mais da elaboração cênica, juntamente com 
atores e diretores, tendo a capacidade e percepção para tal, com sensibilidade na 
direção da peça. No Brasil não é encontrado essa nomenclatura, que no caso se 
pode chamar apenas de produtor técnico, de palco, diretor técnico ou artístico. 

São necessárias práticas voltadas para as mais diversas atividades em 
funções das quais os graduandos tenham o mínimo de contato e informação. De 
certo modo, essa iniciativa deve partir de quem tem mais familiaridade com a 
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questão de modo a abrir oportunidades para que mais alunos possam adquirir os 
conhecimentos básicos e a formação de equipes de trabalho no curso com maior 
diversidade de competências individuais. 

4. ELABORAÇÃO OFICINAS 
A elaboração das oficinas realizou-se através de questionário destinado a 

profissionais ligados ao ramo da produção técnica, musical, cultural, via internet, 
telefone, e entrevistas presenciais. Contribui com uma entrevista o técnico de áudio 
Ewerton Leandro Manca, funcionário da empresa de locação de áudio Gabi Som, 
atuante em grandes eventos, como nas últimas edições do Rock In Rio, Rodeio 
Internacional de Barretos, recente Tour em 2015 do grupo norte americano Pearl 
Jam, e também uma entrevista com o graduando em Produção e Politica Cultural 
Gabriel de Ávilla Duarte Webber, radialista, produtor cultural, músico, diretor de palco 
em diversos eventos, o mais recente foi o Festival de Música Nativista de Arroio 
Grande Expo Canto, realizado em Outubro de 2015. 

No questionário foram abordados os temas: formação na profissão, 
conhecimento teórico x autodidata, preocupações básicas da função durante um 
evento. Na entrevista, Gabriel Webber conta como trabalhou dedicado a diretor de 
palco em duas ocasiões, em um festival de música nativista em Porto Alegre no ano 
de 2013 e mais recentemente no último festival em outubro de 2015, mas vem 
desde 2007 trabalhando nos bastidores auxiliando a produção técnica do evento. 
Webber afirma que as experiências extra curso auxiliam na formação do produtor 
cultural, acredita que deveria haver uma oferta maior de atividades extra-classe em 
várias áreas, porém cabe ao aluno também procurar atividades daquilo que é da sua 
afinidade, pois a Universidade não tem como abarcar todos os desejos e não 
caberia a diversidade de especificidades no Plano Pedagógico do curso. Uma 
formação mais completa não dependeria somente da universidade, mas do aluno 
também. Aponta que falta estrutura na Universidade, mesmo para as atividades mais 
básicas. 

Na entrevista, Ewerton Manca destaca que em um evento o diretor de palco 
“deve pensar em tudo, desde a chegada do material da banda, equipos de som, luz 
e vídeo, ate a saída de todo esse material, passando entre esse tempo por toda a 
necessidade dos artistas e músicos”. Essa é uma forma simples de exemplificar o 
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papel do diretor de palco no evento e através dessa afirmação se começa a 
desenhar como pode ser o plano de ensino para a oficina. 

Como critério de consulta e complementação do material, serviu de base o 
Manual Aprenda a Organizar um Show, formulado pelo Produtor Cultural Alê Barreto, 
disponível em seu blog profissional. Também no campo virtual uma das referências 
foi a página do Stage Roadie Átila Ferreira Gomes, que conta em seu currículo 20 
anos de trabalho dedicado a artistas diversos de âmbito nacional e Diretor de Palco 
em uma grande diversidade de festivais de música, como o Video Music Brasil da 
MTV Brasil, Festival Promessas, dedicado a música gospel. A consulta do conteúdo 
dessa página, em formato de audiovisual, possibilitou compreender procedimentos 
que são restritos aos olhos da maioria, e demonstrar através de inserts realmente 
como é na prática, como uma revelação do que acontece nos bastidores, com toda a 
tensão e atividade que é exercida na execução do evento. 

Como ferramenta para compreender melhor a funcionabilidade do espaço no 
palco, foi usado um software para criação e configuração de mapas de palco, (Stage 
Plot Pro), ferramenta de fácil uso para a confecção de diferentes montagens em um 
palco, possibilitando uma visão mais ampla das possibilidades de usos. Dessa forma 
simplificando a linguagem do backstage, também para uma melhor visualização das 
funções em bastidores, foram usados trechos de vídeos produzidos e divulgados 
pelo roadie Atila Gomes, do canal na internet Roadie Tv Atila, canal esse que tem a 
função de mostrar os bastidores de um evento, mostrando as diversas situações de 
bastidores. 

As oficinas aplicadas com caráter de ensino reforçam a formação dos 
produtores culturais locais, de forma a dialogar com estes participantes locais, dos 
quais levantam suas dúvidas e trazem também para o projeto uma troca de 
conhecimento com o seu olhar e sua experiência em outras atividades semelhantes 
dos quais presenciaram e que levaram a se interessar pela função, indo ao encontro 
do sentido da extensão universitária, onde não se deve apenas levar as práticas e 
conhecimentos para a comunidade, mas deve-se também aprender com ela, 
fazendo com que a atividade se torne uma via de mão dupla na comunicação dos 
saberes, deixando de ter viés assistencialista onde apenas um lado leva o seu 
conhecimento, nesse caso a Instituição. Assim a oficina cria uma possibilidade de 
entrada para uma atuação mais técnica e prática nos bastidores de um evento, 
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formando pessoas aptas para trabalharem nos aparelhos municipais atendendo a 
demanda de mão de obra para os eventos na cidade e da região, seja de grande 
porte como musicais, festivais, ou até mesmo palestras e mesas de debates onde, 
nem sempre há profissionais disponíveis para montar um único equipamento por 
mais simples que seja. 

5. APLICAÇÃO OFICINA 
A Oficina de direção de palco foi aplicada no dia 14 de novembro de 2015, no 

auditório do campus da Unipampa em Jaguarão, ministrada pelo autor. A atividade 
contou com a presença de 25 participantes, distribuídos entre discentes do curso de 
Produção e Politica Cultural e membros da comunidade. 

Para a aplicação da oficina fez-se uso de alguns aparelhos de áudio do 
laboratório de audiovisual do curso de PPC, tais como: um amplificador de guitarra, 
um amplificador de baixo, uma bateria completa, com microfones. Foi simulando um 
mapa de palco, onde cada instrumento, equipamento tem a sua posição fixa, com 
isso exemplificando melhor algumas questões técnicas e logísticas de bastidores de 
um evento ou apresentação musical. Para guiar e seguir um roteiro de apresentação 
e auxiliar o ministrante como ferramentas de comunicação foi utilizado power point, 
baseado no plano de ensino da oficina e também vídeos de um canal da internet 
chamado 'Roadie Tv Átila', do roadie e Diretor de Palco em eventos Atila Ferreira 
Rodrigues, onde com um canal no Youtube e redes sociais demonstra os bastidores 
de festivais diversos e apresentações de artistas nacionais. 

A oficina iniciou-se com uma questão direcionada aos participantes; O que faz 
um diretor de palco? Como era de se esperar não houve reação de nenhum dos 
participantes, mas serviu para por alguns segundos pensarem sobre o que é essa 
função. Em seguida uma simples explicação do que seria a função, para ilustrar o 
que viria a se desenrolar por toda a atividade. Prosseguindo a oficina demonstrando 
rapidamente quais os profissionais ligados ao Diretor de Palco e presentes nos 
bastidores, pode se perceber para muitos, que existe carência de informação sobre 
alguns profissionais da equipe técnica e bastidores.  

De caráter informativo foi divulgado uma lista de equipamentos mais comuns 
e usados presentes no Campus e suas funções, aproveitando essa informação 
também foi passado exemplos de equipamentos de médio e grande porte, presente 
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em grandes eventos, como mixers digitais, estruturas metálicas que compõem um 
cenário, partes de equipamentos presentes e necessários em um show, uma 
apresentação, quais suas funções, como se usa, os cuidados que deve se ter e 
cobrar de sua equipe com o equipamento. 

Após essa comunicação de caráter técnico sobre os equipamentos, começou 
se a ser abordado a funcionabilidade de um palco, da função do diretor em como 
organizar esse lugar, de reconhecer e dimensionar as ações que ali serão 
executadas, tais como os espaços para se trabalhar, o que é área de uso, como 
configurá-la através de mapas de palco, e para isso uma demonstração com um 
software pago para mapas de palco STAGE PLOT PRO, ferramenta de fácil uso que 
a pessoa mesmo não tendo familiaridade consegue visualizar e ter noção de como é 
feito a disposição de equipamentos, músicos, e espaços para área de serviço em um 
palco e nomenclaturas das áreas de um palco que não são de conhecimento comum 
para a maioria do publico e até para alguns envolvidos ou com breve conhecimento 
na área. A partir dai o ministrante abordou algumas situações com exemplos de 
conhecimento empírico relacionado com a profissão exercida de 2007 a 2012, 
abordando situações do dia a dia, os erros que se aprende a identificar conforme o 
tempo, modos diferentes de concluir o mesmo trabalho com eficácia, onde em 
algumas ocasiões a falta de tempo é uma adversidade, e o profissional da equipe 
técnica precisa concluir o seu trabalho de forma segura. 

Foi abordado na oficina que uma das funções e preocupações do diretor de 
palco é o cronograma do evento, da ordem de apresentações e passagem de som 
quando necessários. Essa é uma questão bem delicada, pois se o diretor de palco, 
organizador do evento, produtor local, contratante, tem de estar em sintonia de 
quantas apresentações são possíveis em um determinado espaço. Em determinado 
tempo estimado, com os equipamentos disponíveis, é comum em alguns eventos de 
caráter público alguma atração de última hora, que se não for bem pensada pode 
prejudicar o cronograma e o andamento das apresentações. Após a montagem dos 
equipamentos e toda a passagem de som, o diretor de palco deve estar atento ao 
acabamento final do palco, que consiste em proteger e esconder os cabos de 
energia e sinal dos instrumentos, proteção essa pois há um fluxo de músicos, 
artistas, membros da equipe técnica. Uma boa organização e acabamento e 
sinalização evita acidentes pois há uma presença grande de fios e cabos em um 
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palco, devido a quantidade e diversidade de equipamentos que compõe uma 
apresentação. É necessário esse cuidado pois devido a iluminação cênica, que em 
alguns casos tem a luz focada em apenas alguns espaços do cenário, com uma 
sinalização no piso do palco é possível ter noção de como está a disposição de 
equipamentos, e área útil do palco. 

Finalizando a oficina foram abordados cuidados sobre condições adversas do 
clima, no caso de eventos a céu aberto, condição dos materiais, onde é preciso estar 
atento e em constante cobrança sobre a conservação do mesmo, seja ele da própria 
empresa que trabalha ou locado de terceiros, também abordado exemplos de mau 
resultado em montagens e desmontagens ocorridas em alguns eventos, como 
quando a equipe quer terminar o trabalho em menor tempo e se arrisca ao não 
efetuar as atividades com a segurança necessária. Dando uma atenção também ao 
quesito segurança em relação à presença de pessoas não autorizadas nos 
bastidores, contato desse público não autorizado com o equipamento, onde o diretor 
de palco se encarrega de emitir diretrizes para o controle desse acesso, onde a 
segurança do local e funcionários identifiquem quem pode ter acesso ou 
permanência. 

Por fim, foi feita uma avaliação geral da atividade, procurando analisar se o 
cronograma foi respeitado, onde se procurou saber o que fazer no próximo evento 
para não repetir os mesmo erros, o que foi positivo deve ser levado como exemplo, e 
absorvido pelos integrantes de uma equipe técnica. 

6. CONCLUSÃO 
Percebe-se a importância da oficina de direção de palco em Jaguarão devido 

a carência de informação, não só na cidade, mas dos participantes que são de 
diversos locais e regiões. As informações contidas na oficina e exemplificadas 
pertencem a um universo mais restrito, onde apenas profissionais atuantes na área 
têm a noção e conhecimento. Trazer essa atividade a um público específico que tem 
afinidade ao tema proporcionou uma visão mais ampla que pouco é difundida, 
mesmo que a comunicação tenha sido simples e mastigada sobre os bastidores de 
um evento. A carência de informação nesse segmento vai além da função de direção 
de palco. Pude perceber que as dúvidas vão desde questões básicas técnicas, de 
usos de algum equipamento, do por que de ser necessário tal equipamento e seu 
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uso correto, até como funcionam grandes empresas locadoras de áudio, como 
funciona uma equipe técnica de uma artista nacional, como ele é composta, o por 
que dessa composição.  

Pude constatar que o tema tem assunto ainda a ser discutido, e poderia ser 
divido em mais oficinas, cada uma focando uma atividade, uma função diferente, 
para dar ao graduando de Produção e Política Cultural uma melhor visão de como 
funciona um evento em sua execução, após a sua pré-produção, mesmo que esse 
produtor não seja um diretor de palco ou queira se tornar um, nota-se que é 
necessário que ele saiba quais os profissionais presentes nos bastidores e saiba 
também valorizar a função de cada um, que tem um profissional específico para 
cada função, que o acúmulo de funções ocorre devido a falta de mão de obra ou 
déficit orçamentário. Porém, é importante evitar esse acúmulo, para não 
comprometimento da funcionabilidade de um evento, de um espetáculo. 
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