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INTRODUÇÃO:

A tele série brasileira infanto juvenil Castelo Rá-Tim-Bum, produzida na década de noventa pela

TV Cultura (SOUZA, 2016. p. 21), foi vencedora de diversos prêmios nacionais e internacionais1 dada

sua notoriedade audiovisual.

Idealizada por Carlos Império Hamburguer (Cao Hamburguer) e Flávio de Souza, a série de

noventa e um episódios tem seu caráter educacional explícito e continua presente no imaginário

popular brasileiro até os dias atuais. (SOUZA, 2016. p. 43) O enredo principal descreve a história de

um menino bruxo de trezentos anos chamado Nino que vive em um castelo com seu tio e sua tia avó

também bruxos. Nino recebe a visita de três amigos, Pedro, Biba e Zequinha, que interagem com os

demais personagens da casa e com alguns outros visitantes, que variam a cada episódio. (TV

CULTURA, 2014 - a) A interação de todos com a casa acaba tornando a edificação, para além de

cenário, um outro personagem da série.

O castelo se situa em uma região urbana e se sobressai na paisagem dada sua forma e

monumentalidade. Inspirados no arquiteto Catalão Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926 (GUELL, 1994. p.

8; 210)), a equipe cenográfica buscou a estética do Art Nouveau remontando uma atmosfera alegre e

misteriosa para a obra. (TV CULTURA, 2012)

Sendo assim a pesquisa visou estabelecer uma relação entre conceito e espaço, através de

análises bibliográficas e empíricas, considerando o contexto histórico em que se insere tanto o

1

● Prêmio APCA (1994) Melhor Programa Infantil. Disponível em:
<http://teledramaturgia.com.br/premios/apca-2/> Acesso em: 27 jul. 2022

● Festival de Nova York (1995) Medalha de Prata – Melhor Programa Infantil. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/1/21/ilustrada/4.html > Acesso em: 27 jul. 2022

● Prêmio Sharp de Música (1996) Álbum Infantil. Disponível em:
<https://www.premiodamusica.com.br/o-premio/historia/> Acesso em: 27 jul. 2022

● Troféu Imprensa (1999) Melhor Programa Infantil. Disponível em :
<https://www.imdb.com/event/ev0002531/1999/1/> Acesso em: 27 jul. 2022
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planejamento da série, quanto às obras de estilo único do movimento Art Nouveau, em especial as de

Gaudí, que se desenvolveram com cerca de um século de diferença.

O objetivo específico está em analisar o processo criativo presente no desenvolvimento de um

conceito cenográfico a partir de uma inspiração, e analisar projetualmente as obras envolvidas e suas

especificidades.

OBJETIVOS E METODOLOGIA:

A partir de uma revisão bibliográfica com os livros disponíveis nas bibliotecas da Universidade

Estadual de Campinas, que se relacionavam com Gaudí, em especial:

GUELL, Xavier. Antoni Gaudí. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1994. 219p., il. (Arquitetos).

ISBN 8533603231 (broch.).

GUELL, Xavier. Guia Gaudí. 2. ed. Barcelona: G. Gili, 2002. 336p., il. ISBN 8425218721

(broch.)

NONELL, Joan Bassegoda. Casa Batlló, Gaudí: Llum i color = luz i color = light & colour.

Coautoria de Jaume Sanmartí Verdaguer, Daniel Giralt-Miracle. Fotografia de Pere Vivas, Ricard Pla,

Biel Puig. Barcelona: Triangle Postals: Casa Batlló, 2012. 287 p., il. ISBN 9788484784777 (broch.).

BASSEGODA NONELL, Juan. Antonio Gaudí: master architect. Coautoria de Melba Levick.

New York, NY: Abbeville, 2000. p. Includes bibliographical references and index. ISBN 0789202204.

CONTRI, Tiziana. Antoni Gaudí. Tradução de Gustavo Hitzschky. São Paulo, SP: Folha de S.

Paulo, 2011. 80 p. , il. (Folha Grandes Arquitetos, v.4). ISBN 9788563270467 (enc.).

Compreendeu-se parte do Modernismo Catalão, a cronologia e as referências do arquiteto.

Para cada obra foi feito um fichamento a fim de observar as diferentes análises e descrições de

cada autor sobre o mesmo monumento histórico. Partindo do repertório fotográfico e projetual ali

absorvidos pode-se definir um escopo de paralelo.

Foram observadas as plantas baixas e cortes disponíveis de todas as obras de Gaudí

registradas nas cronologias profissionais do arquiteto, algumas foram redesenhadas a fim de se obter

um melhor material de comparação empírica, além de contribuir para a absorção e análise de seus

pormenores.

Retornou-se aos noventa e um episódios da série (noventa episódios mais um especial) a fim

de observar a relação dos personagens com o espaço e suas reflexões arquitetônicas, focando na

cenografia e buscando as referências absorvidas durante a análise bibliográfica e projetual.

Também foram acessados vídeos e entrevistas complementares visto que parte do objeto de

estudo é nativo midiático e relativamente atual.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Ao observarmos a inserção especial e o contexto

urbano, a cenografia do Castelo se assemelha à

monumentalidade do Templo expiatório da Sagrada

Família (Figura 1), ambos se destacam na paisagem

tanto em forma quanto em escala.

Em El Capricho, com sua estilística de raiz árabe

(GUELL, 1994. p. 30) há uma torre semelhante a um

minarete (BASSEGODA N., 2000. p. 27), na obra

contemporânea a Casa Vicens, observa-se uma

volumetria de corpo alongado arrematada por um

mirante como uma torre deslocada de seu eixo central,

volumetria que se assemelha às elevações do castelo.

Em espacialidade o cenário aparenta uma influência

de fusão entre a Casa Milà e a Casa Batlló visto o

ímpeto na obtenção de uma complexidade espacial.

Evitando arestas o programa do castelo se

resolve com todos seus espaços circulares

(apesar do programa residencial em suma ser

simples, busca-se a surpresa e o

encantamento). As esquadrias do castelo

também aparentam absorver referências da

Casa Batlló (Figura 2) principalmente nos seus

remates curvilíneos, que na série são

meticulosamente desiguais entre si.

A fonte/ pia da sala principal (Hall e local da icônica árvore da cobra Celeste) parece carregar

influências dos mosaicos cerâmicos de Gaudí, também chamados de trencadís. O trencadís é uma

técnica utilizada em diversas obras do arquiteto catalão (BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA, 2017).

Há semelhanças na seleção colorimétrica deste objeto do cenário com os bancos e revestimentos do

Parque Guell, para além do uso de ícones escultóricos, que no Parque se dá com animais como

lagartos e dragões, no Castelo tomam outra forma, um pouco mais contextualizada a rotina urbana: um
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animal que a depender do ângulo se assemelha a um rato, visto suas orelhas e olhos arredondados e

seu focinho pontudo.

Na entrada do castelo, onde as crianças aguardam as orientações do Porteiro, observamos

também a intenção de um trencadís no piso.

Assim como Gaudí tentava abraçar a natureza em suas obras (BASÍLICA DE LA SAGRADA

FAMÍLIA, 2017), o castelo também é abraçado por natureza em sua entrada principal, a qual surge

logo após um grandioso jardim, assim como no Templo expiatório da Sagrada Família.

Para além do conceito cenográfico, no processo de projeto da série, utilizou-se maquetes para

concepção, trabalho primoroso e minucioso que foi utilizado também nas aberturas e gravações que

mostram o castelo em contextos externos (TV CULTURA, 2012), os modelos e maquetes também

marcaram Gaudí, em especial na Sagrada Família, ele as auxiliavam tanto no desenvolvimento do

projeto quanto na derivação de ângulos e pressões.  (JONES, 2017).

CONCLUSÕES:

Relembrada com carinho até os dias atuais, a série, assim como as obras de Gaudí, fundiram

inspirações.

O Castelo se torna uma contribuição cenográfica de agregação artística A série vai além do

entretenimento, abordando assuntos como literatura, música, etc. (SOUZA, 2016) também fala sobre

arte e assuntos pertinentes à arquitetura e ao urbanismo, principalmente através de seu vilão, o Dr.

Pompeu Pompílio Pomposo (Dr. Abobrinha (TV CULTURA, 2014 - b)) com este personagem,

implicitamente se discute especulação imobiliária e a preservação de edifícios históricos no espaço

urbano.

O processo criativo na arquitetura foi e ainda é um assunto amplamente discutido na academia,

pois se diverge em metodologias e aspirações, porém forçar a mente a fazer relações de semelhança

e contradição é segundo Trichez (2012, p.139 - 140) fundamental para pesquisas e estudos de caso na

criação de repertório e no surgimento de soluções mais ousadas e criativas.

Com este exercício comparativo percebeu-se que a partir de uma referência consegue-se

concernir qualquer cenário, sendo as comparações mais ou menos correlatas a depender das

escolhas de análise e do repertório previamente absorvido.
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