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O Constante Diálogo 

Há tantos diálogos 

Diálogo com o ser amado 

o semelhante 

o diferente 

o indiferente 

o oposto 

o adversário 

o surdo-mudo 

o possesso 

o irracional 

o vegetal 

o mineral 

o inominado 

Diálogo consigo mesmo 

com a noite 

os astros 

os mortos 

as ideias 

o sonho 

o passado 

o mais que futuro 

Escolhe teu diálogo 

e 

tua melhor palavra 

ou 

teu melhor silêncio. 

Mesmo no silêncio e com o silêncio 

dialogamos. 

 

Carlos Drummond de Andrade (2014, p. 128) 
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participante sobre mediação teatral no cenário portenho. 2018. 341 f. Tese (Doutorado) - 
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RESUMO 

 

Nesta tese apresento os resultados da pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-

graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia sobre os procedimentos 

metodológicos de mediação teatral utilizados com espectadores adultos no ensino não formal, 

especialmente na Escuela de Espectadores de Buenos Aires (EEBA). A EEBA, fundada em 

2001, dirigida por Jorge Dubatti e coordenada por Nora Lía Sormani, é um espaço onde os 

assistentes estudam e refletem sobre parte dos espetáculos em cartaz na cidade onde está 

sediada, sob a mediação de um especialista e com a presença de diferentes artistas convidados 

(atores, diretores, cenógrafos, entre outros) envolvidos nas obras recomendadas pela escola. A 

EEBA tem se destacado no cenário teatral latino-americano, pois, desde o seu surgimento, vem 

servindo de modelo para criação de espaços semelhantes em diversos países, como México, 

Uruguai, Bolívia, Colômbia, Peru e Brasil. A metodologia da pesquisa, cuja análise dos dados 

é prioritariamente qualitativa, está inserida na perspectiva da etnografia. Assim, esse trabalho 

foi construído não só com uma ampla pesquisa bibliográfica sobre os temas que atravessam 

esta investigação, que está ancorada nos estudos de autores como Flávio Desgranges, Jorge 

Dubatti, Marie-Madeleine Mervant-Roux, Nadia Champesme, entre outros, mas também 

pautado no trabalho de campo efetuado em diferentes etapas em Buenos Aires e Porto Alegre, 

em 2015 e 2017. Especialmente a partir desse trabalho de campo, constatei que na EEBA o 

principal procedimento de mediação teatral é uma entrevista realizada pelo mediador com o 

teatreiro (ou grupo) convidado e o enfoque das aulas está na escuta desse convidado, sendo que, 

esse exercício de escuta pode motivar a ida dos assistentes aos espetáculos recomendados; pois, 

sem dúvida, a escola estimula o desejo por teatro e influencia tanto o acesso físico como o 

acesso linguístico do espectador ao teatro. Considerando a longevidade e o potencial da EEBA, 

concluo que seja válido que ela seja tomada como modelo e/ou inspiração para a criação de 

outras escolas de espectadores, desde que esses projetos sejam adaptados aos contextos nos 

quais estão inseridos. 

 

Palavras-chave: Escola de Espectadores. Formação de espectadores. Mediação teatral. Teatro 

latino-americano. Teatro contemporâneo. 

 

 

 

 



 
 

  

ROMANO, Olívia Camboim. School of Spectators of Buenos Aires: a participant research on 

theatrical mediation in the porteño scenario. 2018. 341 f. Thesis (Doctorate) - Programa de 

Pós-graduação em Artes Cênicas, Universidade Federal da Bahia, Salvador – BA, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis I present the results of the doctoral research developed in the Programa de Pós-

graduação em Artes Cênicas of the Universidade Federal da Bahia about methodological 

procedures of theatrical mediation used with adult spectators in non-formal education, 

especially in the Escuela de Espectadores de Buenos Aires (EEBA). The EEBA, founded in 

2001, directed by Jorge Dubatti and coordinated by Nora Lía Sormani, is a space where the 

assistants study and reflect about part of the spectacles in the city where it is based, under the 

mediation of a specialist and with the presence of invited artists (actors, directors, set designers 

etc.) involved in the works recommended by the school. The EEBA has stood out in the in the 

Latin American theatrical scenario, because, since its emergence, it has served as a model for 

the creation of similar spaces in several countries, such as Mexico, Uruguay, Bolivia, Colombia, 

Peru and Brazil. The methodology of the research, whose analysis of the data is primarily 

qualitative, is inserted in the perspective of ethnography. Thus, this work was constructed not 

only with an extensive bibliographical research on the themes that cross this investigation, that 

is anchored in the studies of authors like Flávio Desgranges, Jorge Dubatti, Marie-Madeleine 

Mervant-Roux, Nadia Champesme, among others, but also based on the field work carried out 

in different stages in Buenos Aires and Porto Alegre in 2015 and 2017. Especially from this 

field work, I found that in the EEBA the main procedure of theatrical mediation is an interview 

conducted by the mediator with the invited artist (or group) and the focus of the classes is 

listening to this guest, being that, this exercise of listening can motivate the attendance of the 

assistants to the recommended spectacles; because, without a doubt, the school stimulates the 

desire for theater and influences both the physical access and the linguistic access of the 

spectator to the theater. Considering the longevity and potential of the EEBA, I conclude that it 

is valid that it be taken as a model and / or inspiration for the creation of other schools of 

spectators, provided that these projects are adapted to the contexts in which they are inserted. 

 

Keywords: School of Spectators. Formation of spectators. Theatrical mediation. Latin 

American Theater. Contemporary theater. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta investigação de doutorado surgiu de minha inquietação sobre as motivações que 

levam o público ao teatro, nos últimos 26 anos de dedicação ao teatro, como estudante, artista, 

professora e pesquisadora. Assim, o impulso inicial desta pesquisa foi refletir sobre o que 

provoca o desejo por teatro.  

Em 2013, casualmente, em buscas aleatórias na internet sobre trabalhos de formação de 

espectadores, me deparei com a Escuela de Espectadores de Buenos Aires (EEBA), fundada em 

2001 na Cidade Autônoma de Buenos Aires (CABA) - Buenos Aires (Bs. As.) pelo professor e 

crítico de teatro argentino Jorge Dubatti. Cabe destacar que o acaso, em tais buscas, não foi tão 

casual assim. Como nos diz o psicólogo canadense Albert Bandura, “[...] Existem maneiras em 

que as pessoas podem capitalizar o caráter fortuito da vida, fazendo o acaso acontecer, buscando 

uma vida ativa que aumente o nível e o tipo de encontros fortuitos que terão. [...]” (2008, p. 81). 

Desde esse encontro fortuito, a ideia de uma escola de espectadores me pareceu muito 

interessante e percebi certa correspondência com o projeto de extensão O jogo teatral na escola, 

vinculado ao Programa Institucional Arte na Escola (PIAE) – Polo Universidade Regional de 

Blumenau (Furb), que eu coordenei entre 2010 e 2014. O desejo de conhecer mais a escola e a 

carência de pesquisas específicas sobre o assunto, me instigaram a elaborar um projeto de 

Doutorado Acadêmico sobre as Escolas de Espectadores latino-americanas. 

O aceite no PPGAC da UFBA demandou, em 2014, meu afastamento remunerado da 

FURB e a vivência em outras cidades, como Salvador - BA, Porto Alegre - RS, Buenos Aires - 

Argentina e Paris – França. Essas mudanças e o empenho para obter os melhores resultados de 

pesquisa sem medir esforços em relação ao custo, implicou um considerável investimento de 

reservas pessoais, pois ao longo dos quatro anos de doutoramento contei apenas com uma 

modesta ajuda de custo do PPGAC na primeira etapa do trabalho de campo e com quatro meses 

de bolsa de estudos do Programa Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) na segunda etapa. Entretanto, todos os 

esforços foram válidos e, para além dos resultados da presente investigação, foram essenciais 

para a ampliação do meu olhar sobre o fazer teatral atual. 
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Meus primeiros contatos com o teatro portenho, campo desta investigação, ocorreram no 

final da década de 1990 em atividades paralelas aos estudos regulares na graduação e nunca 

cessaram. Participei de cursos com vários diretores e atores argentinos e estive em Buenos Aires 

em mais de uma ocasião para participação em seminários, congressos etc. Assisti a inúmeras 

palestras e demonstrações técnicas de teatreiros argentinos em eventos nacionais e 

internacionais, como o Encontro Mundial de Artes Cênicas (Ecum) em 2000 em Belo Horizonte 

- MG, e entre os anos de 2003 e 2014, assisti a muitos espetáculos que me impactaram bastante 

provenientes do antigo Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), atual Universidad 

Nacional de las Artes (UNA), no âmbito do Festival Internacional de Teatro Universitário de 

Blumenau (Fitub). O teatreiro argentino, no caso, caracteriza-se pela multiplicidade de funções, 

na medida em que ocupa dois ou três dos papéis: atuar, escrever e dirigir, por exemplo. 

Minha primeira vez na capital argentina, em janeiro de 2002, foi muito marcante, 

especialmente do ponto de vista político; pois o país atravessava uma tremenda crise iniciada 

no início dos anos 2000 e temas relacionados aos direitos humanos e à ditadura militar (1976-

1983) vinham à tona com bastante intensidade. Assim, semanalmente, a população ia às ruas 

realizar um “panelaço” - rebelião popular auto convocada que levou, inclusive, a queda do 

governo do presidente De La Rúa, que se despediu com o decreto de um estado de sítio em 

dezembro de 2001. Nessa estada em Buenos Aires, pude participar de um desses “panelaços” e 

ainda me emociona a lembrança daquele fim de tarde ao lado do monumento em homenagem 

ao Cid Campeador (no cruzamento de Avenidas Gaona, San Martín e Dr. Honorio 

Pueyrredón), perplexa com a dimensão daquela convocatória, ao som das palavras de ordem 

de centenas de pessoas que bradavam: A ver, a ver, quien maneja la batuta, si el pueblo unido, 

o el gobierno hijo de puta [Veremos, veremos, quem comanda a batuta, o povo unido ou o 

governo filho da puta!]. 

De 2002 em diante retornei a Buenos Aires seguidamente e o número de espetáculos em 

cartaz apontado nos jornais, a quantidade de pessoas nas filas de entrada dos teatros na Av. 

Corrientes e as salas dos teatros independentes lotadas, muitas de segunda a segunda, sempre 

me impressionaram e me provocaram questionamentos como: O que atrai toda essa gente para 

o teatro? A produção teatral argentina é melhor do que a brasileira? Por que isso não acontece 

no Brasil? Como posso contribuir para gerar esse movimento no teatro brasileiro? 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta tese apresento os resultados da pesquisa sobre os procedimentos metodológicos de 

mediação teatral utilizados, sobretudo, na Escuela de Espectadores de Buenos Aires [Escola de 

Espectadores de Buenos Aires] (EEBA), dirigida por Jorge Dubatti1 e coordenada por Nora Lía 

Sormani2 para a formação de espectadores das artes cênicas. Para tal, exponho dados sobre o 

perfil dos assistentes, aponto elementos sobre o funcionamento e a gestão da escola, comparo 

alguns procedimentos e as estratégias empregados nas aulas da EEBA com outras escolas de 

espectadores e mostro possíveis desdobramentos e filiações da mesma na América Latina, com 

atenção especial para a Escola de Espectadores de Porto Alegre (EEPA), primeira escola de 

espectadores, que se tem notícia, aberta no país, dentre as escolas de espectadores latino-

americanas 

Estudar as práticas de mediação desenvolvidas por essa escola corresponde ao seguinte 

critério: a EEBA é a primeira dentre as escolas de espectadores latino-americanas e desde o seu 

surgimento (2001) serve de modelo e/ou inspiração para criação de espaços semelhantes em 

diversos países, além da própria Argentina, como México, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia, 

Brasil, Costa Rica, Venezuela e Equador. 

No Brasil, tanto quanto em todos os continentes, existem inúmeros outros exemplos de 

trabalhos de formação de espectadores, para além das iniciativas das escolas de espectadores 

latino-americanas, trabalhos sérios, mas que não são objetos de pesquisa desta tese, dentre eles: 

Encontro com o Espectador, uma ação do Teatrojornal - Leituras de Cena (site criado em 2010 

pelo jornalista Valmir Santos e que desde 2016 conta com a colaboração de Beth Néspoli) com 

apoio do Ágora Teatro em São Paulo - SP, Rodas de Espectadores propostas pelo iNerTE 

(Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral) da Universidade de São Paulo (USP), 

                                                           
1 Jorge Dubatti (Buenos Aires, 1963-) é professor na Universidad de Buenos Aires (UBA), diretor do 

Instituto de Artes del Espectáculo (IAE) desde 2016, crítico e historiador teatral. Doutor na Área de 

História e Teoria da Arte (UBA). Autor de inúmeros artigos em revistas e livros argentinos e 

internacionais, já editou obras de dramaturgos como: obras de Daniel Veronese, Rafael Spregelburd, 

Ricardo Bartís, Eduardo Pavlovsky, entre outros nomes do teatro argentino contemporâneo.  
2 Nora Lía Sormani (Buenos Aires, 1965-) é licenciada em Letras pela Faculdade de Filosofia y Letras 

da Universidade de Buenos Aires e especialista em estudos sobre teatro, literatura e cultura para 

crianças e adolescentes. 
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comandadas por Flávio Desgranges e Giuliana Simões, o Programa de Formación de 

Espectadores do Ministério de Educação do Governo da Cidade de Buenos Aires, existente 

desde 2005, sob a coordenação de Ana Durán e Sonia Jaroslavsky, Como mirar teatro: taller 

de análisis teatral, com as jornalistas e críticas de teatro Jazmín Carbonell e Mercedes Mendez, 

no El Camarín de las Musas em CABA - Bs. As., entre muitos outros. De todo modo, pelo que 

tenho percebido, a maioria dos trabalhos de formação de espectadores se dirigem aos jovens e 

adolescentes em idade escolar. Não me parece que são tão comuns os trabalhos com 

espectadores adultos, como é o caso das escolas de espectadores latino-americanas, o que lhes 

conferem um diferencial, com exceção da escola chilena que será comentada de maneira breve 

no decorrer desta tese. 

Os estudos sobre a formação de espectadores na América Latina, especialmente no Brasil, 

estão em pleno curso; assim, a realização desta pesquisa justifica-se por contribuir com o 

preenchimento de lacunas nesse campo do conhecimento. O professor e pesquisador Claudio 

Cajaiba afirma que “[...] a necessidade de refletir sobre o teatro do ponto de vista de sua 

recepção tem se tornado urgente e não se pode dizer esse seja um tema muito presente no âmbito 

acadêmico das artes cênicas.” (2013, p. 52). 

Esse trabalho foi efetuado, inicialmente, com o fim de fornecer as respostas adequadas à 

solução da seguinte problemática proposta: quais são os procedimentos metodológicos de 

mediação teatral utilizados pela Escola de Espectadores de Buenos Aires e em que medida a 

EEBA contribui para a formação de público em Buenos Aires? 

A EEBA, de acordo com levantamento efetuado, promove encontros semanais e é um 

espaço onde os participantes estudam parte dos espetáculos em cartaz na cidade onde está 

sediada, sob a condução de um especialista e com a presença de artistas envolvidos nos 

trabalhos examinados. Trata-se de um local aberto para qualquer interessado, mas não gratuito, 

que propicia o contato do espectador com as ideias que estão por trás da criação dos espetáculos 

assistidos; além disso, ela abre a possibilidade dos artistas escutarem as impressões, os 

questionamentos e os interesses de seus frequentadores. Tais trocas entre os assistentes e os 

artistas contribuem para a ampliação do desfrute das obras, o entusiasmo pelo teatro e permitem 

que as artes cênicas sejam de fato uma atividade socialmente enraizada. Tenho como hipótese 

que a EEBA estimula o desejo por teatro. 
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A metodologia desta pesquisa está inserida na perspectiva da etnografia. O método 

etnográfico, desenvolvido inicialmente pela Antropologia e depois utilizado em diversas áreas 

do conhecimento, segundo o antropólogo estadunidense Clifford Geertz (1926-2006), 

sucintamente, consiste em uma “descrição densa” (1989, p. 15). A experiência etnográfica 

requer a interlocução entre o pesquisador e o pesquisado; isto é, o diálogo, a interação, a 

comunicação entre agentes ativos. Como estudo etnográfico, a análise dos dados é 

prioritariamente qualitativa e a minha implicação na realidade estudada foi fundamental.  

De acordo com o trabalho da professora María Teresa Sirvent junto à matéria 

Investigación y Estadística Educacional I [Pesquisa e Estatística Educacional I] na Faculdade 

de Filosofia e Letras da UBA, a lógica qualitativa ou intensiva, dentre outros aspectos, 

 

[…] É aquela que busca construir os esquemas conceituais mais adequados às 

realidades em estudo a partir da informação empírica mais do que verificar 

hipóteses pré-determinadas de relação causal entre variáveis. Não busca 

explicar; busca compreender, holisticamente, em um sentido de totalidade, 

dialeticamente, porque um feito social se torna ou é de uma maneira e não de 

outra. [...] É aquela que trabalha com a implicação do pesquisador na realidade 

estudada; é aquela que não fala de neutralidade valorativa mas pelo contrário 

da existência de suposições ideológicas que devem se explicitar, de emoções 

que são parte da construção do dado científico. É aquela que busca 

compreender através de técnicas que não produzem dados medíveis, como as 

histórias de vida, a observação participante, os diários íntimos, as entrevistas 

abertas, as reuniões grupais [...]. Se busca compreender as ações de um 

indivíduo ou de um grupo inseridas em uma trama da totalidade de sua história 

e de seu entorno social. Se opera em um processo em espiral de combinação 

de obtenção de informação empírica e análise. [...]3 (2004, p. 24, tradução 

nossa). 

                                                           
3 “[...] Es la que busca construir los esquemas conceptuales más adecuados a las realidades en estudio 

a partir de la información empírica más que verificar hipótesis predeterminadas de relación causal 

entre variables. No busca explicar; busca comprender, holísticamente, en un sentido de totalidad, 

dialécticamente, por qué un hecho social deviene o es de esta manera y no de otra. Se busca la esencia 

por detrás de las apariencias. Es la que trabaja con la implicación del investigador en la realidad 

estudiada; es la que no habla de neutralidad valorativa sino por el contrario de la existencia de 

supuestos ideológicos que deben explicitarse, de emociones que son parte de la construcción del dato 

científico. Es la que busca comprender a través de técnicas que no producen datos medibles, como las 

historias de vida, la observación participante, los diarios íntimos, las entrevistas abiertas, las reuniones 

grupales […] Se busca comprender las acciones de un individuo o de un grupo insertas en una trama 

de la totalidad de su historia y de su entorno social. Se opera en un proceso en espiral de combinación 

de obtención de información empírica y análisis. […]”. 
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Para além da interlocução entre os integrantes das escolas de espectadores e eu, esta 

investigação demandou a observação direta e participante, enquanto principal tipo de fonte de 

informação. A técnica de observação participante, conforme Marina de Andrade Marconi e Eva 

Maria Lakatos, “consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele 

se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo 

que está estudando e participa das atividades normais deste.”  (2003, p. 194).  

Como Dubatti (2014) e Sirvent (2004), entendo o “pesquisador participativo” como:  

 

[...] aquele pesquisador [...] que sai de seu escritório, de sua cabine 

universitária ou da sala de aula e trabalha dentro do próprio campo teatral, seja 

como espectador, jornalista, pesquisador de campo, gestor, político cultural, 

ou seja, que participa estreitamente no fazer do campo teatral e que em muitos 

casos produz, além da sua pesquisa específica (que se verá concretamente em 

informes, artigos, livros, comunicações), contribuições no plano da pesquisa 

‘aplicada’ ao social, à política, ao institucional, ao legislativo, à docência e 

muito particularmente à formação de público, etc. [...]4 (DUBATTI, 2014, p. 

83-84, tradução nossa). 

 

Buscando vivenciar a rotina dos participantes da EEBA, me integrei ao grupo, sem omitir 

meu papel de investigadora. Desta maneira, parte da coleta de dados foi efetuada in loco, 

descrevendo, interpretando e interagindo com os mesmos. Os relatos verbais nesta pesquisa 

foram importantes fontes de informação e produção de conhecimento, pois os testemunhos dos 

assistentes, da coordenadora e do diretor da EEBA e dos artistas convidados por ela dão 

visibilidade para os procedimentos de mediação adotados e sobre suas contribuições para a 

formação de espectadores na cidade. Cabe enfatizar que na perspectiva de um modo de operar 

participativo, os sujeitos deste estudo não foram tomados como meras fontes de informação, 

                                                           
4 “[...] a aquel investigador (científico, académico, ensayista, teórico o pensador en un sentido general) 

que sale de su escritorio, de su cubículo universitario o del aula y trabaja adentro mismo del campo 

teatral, ya como espectador, periodista, investigador de campo, gestor, político cultural, es decir, que 

participa estrechamente en el hacer del campo teatral y que en muchos casos produce, más allá de su 

investigación específica (que se verá concretada en informes, artículos, libros, comunicaciones), 

contribuciones en el plano de la investigación ‘aplicada’ a lo social, lo político, lo institucional, lo 

legislativo, la docencia y muy particularmente la formación de público, etc.” 
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mas também como produtores de conhecimento.  

A pesquisa de campo foi dividida em duas etapas, a primeira em 2015 e a segunda em 

2017. A primeira incluiu duas viagens para Porto Alegre, cidade onde está sediada a Escola de 

Espectadores de Porto Alegre (EEPA), e uma para Buenos Aires e a segunda compreendeu uma 

viagem para Buenos Aires.  

Nesta investigação recorri aos dados qualitativos e quantitativos. Segundo Minayo, “O 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos [...] não se opõem. Ao contrário, se 

complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage dinamicamente [...]” (1994, p. 22). 

Alguns dados quantitativos foram produzidos por mim, por meio de enquetes, por exemplo, 

aplicadas junto aos participantes da EEBA e da EEPA. 

Em 2015, durante a primeira etapa do trabalho de campo, com a intenção de conhecer o 

perfil dos estudantes ex-estudantes da EEPA e os participantes da EEBA, apliquei três 

questionários compostos por perguntas abertas e fechadas, dois na EEPA e um na EEBA. Esses 

questionários geraram diferentes dados quantitativos, e, posteriormente, foi efetuada a análise 

estatística dos dados. Por questões éticas, os nomes dos respondentes desses questionários são 

confidenciais; portanto, não serão revelados na tese suas iniciais e tampouco seus sobrenomes. 

Com exceção de um questionário eletrônico aplicado com assistentes e ex-assistentes da EEPA, 

os demais foram aplicados em papel (impresso). Todos os dados obtidos foram, posteriormente, 

trasladados para o Formulários Google para facilitar a tabulação dos mesmos. Sendo que, as 

questões e os textos escritos pelos respondentes transcritas no corpo do trabalho foram 

traduzidas por mim. 

A maioria dos demais dados quantitativos apresentados nesta tese é fruto de estatísticas 

efetuadas por órgãos públicos e se referem ao consumo cultural nas Cidade de Buenos Aires e 

em Porto Alegre, por exemplo. Lidar com tais dados estatísticos oficiais foi trabalhoso, porque 

para garantir que a minha tese estivesse atualizada, a cada ano tive que verificar se não havia 

sido publicado uma pesquisa de público mais recente. 

Nas duas estadas em Porto Alegre, de 21 de março a 15 de abril e de 29 de junho a 05 de 

julho de 2015, participei como pesquisadora e como aluna das aulas regulares da EEPA na Sala 

Álvaro Moreira e no Teatro Renascença no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues 
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e de uma aula especial sobre o sétimo Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre 

(FITRUPA) no Espaço Cultural Correios (Memorial do Rio Grande do Sul). Cabe informar que 

o Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre, que em abril de 2015 completou sua 

7ª edição sob a coordenação geral de Alexandre Vargas, é uma realização da Associação Rede 

do Circo das Artes (ARCA) com apoio cultural da SMC/PMPA, entre outros. 

Nesse período na capital do Rio Grande do Sul, assisti ao espetáculo-tema da aula 

inaugural de 2015 da EEPA, Oh! Os Belos Dias – adaptação de Dias Felizes” (1961) de Samuel 

Beckett, sob a direção de Rubens Ruche, com atuação do professor e diretor carioca radicado 

em Porto Alegre Luiz Paulo Vasconcellos (Willie) e de sua esposa, a renomada atriz gaúcha 

Sandra Dani (Winnie); além disso, dentre os 27 espetáculos-tema da aula especial relativa ao 

FITRUPA, todos com entrada franca, assisti 11. 

Aquelas estadas na capital gaúcha foram fundamentais, pois além de assistir às aulas, 

aplicar um questionário em papel com participantes da aula inaugural da EEPA de 2015 e um 

questionário eletrônico com alunos e ex-alunos da EEPA, também assisti a parte dos 

espetáculos-temas das aulas, conheci pessoalmente e entrevistei Renato Mendonça5, 

coordenador da EEPA, e Breno Ketzer Saul6, naquela ocasião à frente da Coordenação de Artes 

Cênicas (CAC), nos dias 29 e 30 de junho de 2015, respectivamente. 

Para garantir o recebimento de todos os e-mails da EEPA, bem como o informativo digital 

semanal da CAC, endereçados aos integrantes da escola, efetuei minha matrícula como aluna 

no primeiro semestre de 2015. Assim, nesta primeira etapa do trabalho de campo em Porto 

Alegre, eu participei como aluna e como pesquisadora. 

Na primeira etapa do trabalho de campo, realizei ainda, conforme supracitado, uma 

viagem para Buenos Aires, onde permaneci cerca de dois meses e meio, entre 16 de abril a 28 

de junho de 2015. Nesse período, conheci pessoalmente o casal Jorge Dubatti, diretor, professor 

e fundador da EEBA, e Nora Lía Sormani, coordenadora assistente. Assim, participei das aulas 

                                                           
5 Renato Mendoça (Porto Alegre, 1958-) é jornalista, escritor e dramaturgo. Bacharel em 

Comunicação Social e Mestre em Artes Cênicas pela UFRGS. 
6 Breno Ketzer Saul (Porto Alegre, 1963), ator e iluminador, graduado em Educação Artística (1993), 

especialista em Teatro Contemporâneo (2001) e Economia da Cultura (2007) pela UFRGS, atuou 

como Coordenador de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre de 2009 até 

2017. 
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regulares da EEBA no Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC), parte de suas 

aulas especiais no Centro Cultural Kirchner (CCK), assisti a 23 espetáculos dentre todos 

recomendados pela EEBA em seu programa de aula semanal (Hoja de Ruta). Além disso, 

apliquei em dois momentos um questionário em papel com integrantes da EEBA e realizei uma 

entrevista em três tempos com o professor argentino. A transcrição completa da entrevista, 

realizada nos dias 11, 13 e 27 de maio de 2015, foi revisada na língua castelhana pelo Dr. Juan 

David González Betancur, e, em seguida, enviada para o professor Dubatti para ele editá-la e 

autorizar sua publicação; mas, até o fechamento desta tese não foi feita a devolução da 

entrevista. Em trocas de e-mails com o professor argentino, em 31 de janeiro de 2017, ele 

informou que a entrevista será publicada em breve em um livro editado por ele sobre a escola 

de espectadores. 

Além das obras recomendadas pela EEBA, assisti a outros trabalhos, dentre eles: a ópera 

Werther de Jules Massenet, com direção musical de Ira Levin, em 18 de abril de 2015, no Teatro 

Colón; The Language of the Future de Laurie Anderson, que lotou o Teatro Ópera Allianz no 

dia 09 de maio de 2015 (quase 2.500 pessoas); Foto de señoritas y esclusas de Arístides Vargas, 

sob direção de Griselda Galarza e Eduardo Graham, em 16 de maio de 2015, no Teatro Pan y 

Arte; Ignacio & Maria de Nara Mansur, sob direção de Corina Fiorillo. Ademais, acompanhei 

parte da programação da Bienal da Performance 2015 (BP.15) em que participei junto com 

meu companheiro, o músico soteropolitano Marcelo Brazil, da ação artística Eva: Volveré y 

seré Perfomers do uruguaio Martín Sastre, na qual pudemos, no dia 1º de maio de 2015, quando 

completou 53 anos do último discurso de Evita em 1952, experimentar “ser Eva Perón por um 

minuto” no balcão da Casa Rosada. 

Na segunda etapa do trabalho de campo, de 10 de abril a 30 de agosto de 2017, frequentei 

as aulas regulares da EEBA; assisti a 44 espetáculos teatrais, a maioria deles recomendados pela 

EEBA, inclusive recomendações de anos anteriores, como, por exemplo, La Pilarcita de María 

Marull e Mi hijo sólo camina un poco más lento, de Ivor Martinić sob direção de Guillermo 

Cacace, ambas indicadas no bimestre junho-junho de 2015; participei de eventos da Bienal da 

Performance 2017 (BP.17); tomei parte das reuniões do Instituto de Artes del Espectáculo (IAE) 

da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires y da Área de 

Investigaciones en Ciencias del Arte (AICA) dos Departamentos de Arte do Centro Cultural de 
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la Cooperación Floreal Gorini (CCC); compareci em diferentes encontros dos jurados do 

prêmio Teatro del Mundo que em 2017, em sua vigésima edição, apenas para mencionar alguns, 

laureou Diego Casado Rubio em direção e Raquel Ameri na categoria atriz, ambos pelo trabalho 

Millones de segundos (obra assistida por mim 27 de agosto de 2017 no El Extranjero); bem 

como, acompanhei parte da programação das Jornadas de Investigación y Crítica Teatral de 

2017 (IX Jornadas Nacionales e IV Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica 

Teatral), organizadas pela Asociación Argentina de Investigación y Crítica y Teatral 

(AINCRIT). Nesta segunda etapa do trabalho de campo, devido a porcentagem relativamente 

baixa de assistentes da EEBA que participaram da enquete em 2015 (45,58%), apliquei um novo 

questionário com algumas modificações e dessa vez consegui a adesão de 70,29% na 

investigação. Ademais, entrevistei as colaboradoras da EEBA Nora Lía Sormani, em 28 de julho 

de 2017, e Alejandra De Luna, em 24 de agosto de 2017. Além de entrevistar nos dias 06 e 13 

de julho de 2017 a psicanalista Liliana López, uma das ex participantes da EEBA, parceira 

importante (informante) nessa etapa da pesquisa, também acessei seus cadernos de anotações 

de 2002 a 2011. 

Nas duas etapas da pesquisa de campo, em 2015 e 2017, elaborei um diário, composto de 

observações no cotidiano da pesquisa, de anotações sobre as entrevistas realizadas, de reflexões 

que o trabalho suscitou e também de uma espécie de diário íntimo em que foram recuperadas 

diversas correspondências privadas (em aplicativos como Hangout, Messenger do Facebook, 

Skype e Whatsapp), nas quais, dentre outros assuntos, relato um pouco do meu dia-a-dia durante 

a pesquisa in loco. 

Como todo diário de pesquisa de campo, esse material sofreu considerável edição. A 

pesquisadora Florence Weber, em sua distinção entre diário de campo, diário de pesquisa e 

diário íntimo, afirma: “A diferença de status e de funções entre os fragmentos do diário, 

desordenados e às vezes inseparáveis, explica as modalidades da censura à qual serão 

submetidas mais tarde as notas escritas no processo de pesquisa de campo.” (2009). 

Ao longo da tese, apresento diversas fotos feitas por mim, e outras imagens extraídas da 

internet, durante as duas etapas da pesquisa de campo. Segundo Walter Benjamin (1892- 1940), 

independente da maestria e planejamento do fotógrafo, a fotografia é capaz de registrar “[...] a 

pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade chamuscou a imagem [...]” 
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(1996, p. 94). Nas imagens capturadas por mim, procurei, além de registrar o momento, registrar 

minhas próprias sensações. 

Nesse processo de imersão, um processo em espiral de obtenção de informação e análise, 

os detalhes foram muito relevantes, as conversas nos corredores, as entrevistas, as reuniões 

grupais, o diário de campo. Em minhas idas ao teatro (e nas aulas das escolas de espectadores 

que participei) dei muita atenção aos breves comentários, ao murmurinho, na entrada e na saída, 

às reações do público na sala de espetáculo, aos ruídos e aos silêncios, parafraseando Peter 

Brook (1999) cuja tática usada para “medir” um espetáculo é prestar atenção ao grau de silêncio 

que ele estabelece, investigando os tipos e duração de atenção que os atores podem despertar 

na plateia. 

No período intermediário entre as etapas de pesquisa de campo, residi em Paris - França 

durante cerca de quatro meses e meio, de 28 de agosto de 2016 a 08 de janeiro de 2017, onde 

participei do seminário Du théâtral au performatif [Do teatral ao performativo] com a 

professora Josette Féral, na Université Sorbonne nouvelle - Paris 3, e realizei o estágio Les 

théâtre forum [O teatro fórum], com Antonia Hayward e Raphaël Fournier, no Théâtre de 

l’Opprimé [Teatro do Oprimido], uma companhia teatral francesa dirigida pelo brasileiro Rui 

Frati. Na capital francesa, pude acompanhar a programação do Festival d'automne [Festival de 

outono] e assistir a alguns espetáculos como: La Forêt qui marche [A Floresta que anda] de 

Christiane Jatahy; Les Damnés [Os Amaldiçoados] e The Fountainhead [O Manancial], 

encenadas pelo belga Ivo Van Hove; L'Opéra de quat'sous [A Ópera dos Três Vinténs] de 

Bertolt Brecht (1898-1956), encenada por Robert Wilson com o Berliner Ensemble; The Valley 

Of Astonishment [O Vale da Admiração], de Peter Brook e Marie-Hélène Estienne, entre outras. 

Além de assistir espetáculos teatrais, também vi algumas ações de teatro fórum do Théâtre de 

l’Opprimé, com pessoas em condição de vulnerabilidade social, na L’Arche d’Avenirs - La Mie 

de Pain - De l'urgence à l'insertion, e pude comprovar o potencial desse trabalho para mobilizar 

o “espectador comum” e gerar reflexão sobre o cotidiano imediato. 

Apenas para recordar, o Teatro Fórum é uma técnica do Teatro do Oprimido do brasileiro 

Augusto Boal (1931-2009). Ele foi um diretor e teórico teatral que durante parte do período da 

ditadura militar (1964-1985) viveu exilado em países como Argentina e França. No exílio 

(1971-1984) começou a trabalhar com o que chamou Teatro do Oprimido. Nesta proposta, todos 
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somos espectadores-atores. A poética do oprimido tem diferentes estratégias, diferentes 

técnicas, por exemplo: o Teatro Jornal, o Teatro-Imagem, o Teatro-Invisível e o Teatro Fórum. 

No Teatro Fórum de Boal os atores representam uma cena até o ápice do problema e, em 

seguida, os espectadores são convidados pelo “coringa” (o “joker”, uma espécie de mediador 

de conflitos) para intervir na cena e mostrar com ações cênicas novas soluções ao problema 

apresentado. 

Essa estada em Paris, e sobretudo a preparação para a viagem, pois tive que aprender 

francês, me tirou um pouco do foco específico da pesquisa, mas contribuiu muito para “abrir 

minha cabeça” e pensar o espectador de maneira ampla. Além disso, durante tal estada, efetuei 

ampla pesquisa bibliográfica e documental sobre mediação teatral e escolas de espectadores, 

especialmente teses e dissertações, às quais não tinha acesso imediato no Brasil e na Argentina. 

Entre os “achados” em Paris destaco os livros de Marie-Madeleine Mervant-Roux, Figurations 

du spectateur: une réflexion par l’image sur le théâtre et sur sa théorie [Figurações do 

espectador: uma reflexão sobre a imagem do teatro e sua teoria] (2006) e L’assie du théâtre: 

por une étude du spectateur [O assento do teatro: um estudo do espectador] (publicado pela 

primeira vez em 1998); o livro La médiation théâtrale [A mediação teatral] (1998), uma 

coleção de artigos do 5º Congresso Internacional de Sociologia do Teatro organizado em 1997 

na Bélgica; e a tese de Nadia Champesme La mediation théâtrale: provoquer un desir de 

théâtre? (2001) [A mediação teatral: provoca um desejo de teatro?].  

Os materiais supracitados não são publicações recentes, mas são novos para mim e ainda 

não foram traduzidos para o português. Além disso, eles estão sendo muito importantes para 

embasar minhas reflexões atuais sobre a mediação. Percebo na pesquisa acadêmica uma 

obsessão com o uso de novas publicações, entre cinco e dez anos no máximo. No entanto, do 

meu ponto de vista, há reflexões significativas que superam esse limite de tempo e não podem 

ser ignoradas. 

Na elaboração deste trabalho, além da utilização de fontes primárias, como entrevistas e 

questionários, mencionadas acima, também foram utilizadas fontes secundárias, como jornais, 

revistas, periódicos científicos, publicações estatísticas, pesquisas bibliográficas etc. Desse 

modo, a observação direta foi aliada a outros locais de busca, como os documentos, ou seja, a 

literatura pertinente às montagens abordadas nas aulas das escolas de espectadores, inclusive 
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os textos teatrais escritos pelos autores dos espetáculos; o material de divulgação e as críticas 

publicadas das peças; bem como materiais enviados aos integrantes das escolas. 

Dentre os jornais que serviram de fonte de pesquisa, destacam o SOBREBUE: 

Recomendador de Artes y Espectáculos e as publicações, até o final de 2015, do Suplemento 

Cultura do jornal Tiempo Argentino onde Dubatti escreveu diversas críticas semanalmente. 

O programa de rádio argentino Postales Argentinas, dedicado ao teatro, conduzido por 

Jorge Dubatti, Patricia Díaz Bialet, Nora Lía Sormani, Juano Villafañe e Grissy Santomauro, 

também foi fonte de informação. O programa que antigamente ia ao ar aos sábados das 

18h00min às 18h30min na rádio Nacional - AM 870, atualmente é produzido pelo Floreal - el 

canal del CCC e está disponível na Internet. 

A rede social Facebook também foi uma ferramenta importante para troca de mensagens, 

para coletar informações sobre as escolas de espectadores, encontrar fotografias e vídeos de 

espetáculos, críticas teatrais etc. Os dados encontrados na internet foram imprescindíveis para 

esta tese, mas não foi fácil os manejar. Neste trabalho utilizo apenas informações “públicas” 

disponíveis no Facebook, mas isso pode mudar a cada instante. Pois um material disponível 

num dia no outro já não está, um comentário no Facebook pode ser editado a qualquer 

momento, o “status” de uma foto num minuto é público e no minuto seguinte pode ser restrito. 

Em relação a esses registros fugazes, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017) diz 

que, em nossos tempos atuais de “modernidade líquida”,  

 

Um dos principais efeitos da nova localização dos referentes é a percepção 

dos laços e compromissos sociais vigentes como fotos instantâneas do 

processo de renegociação, e não de situações estáveis de duração indefinita 

[sic]. [...] no caso dos laços criados por via eletrônica, apagar, reescrever e 

escrever por cima [...] são as opções mais importantes e mais recorrentes; na 

verdade, são o único atributo indelével das relações mediadas pela eletrônica 

(2011, p.17). 

 

Muitas informações relevantes para esta pesquisa foram obtidas no site Alternativa 

Teatral, que pode ser tomado como uma rede social teatral, pois o mesmo disponibiliza 

diferentes dados sobre os espetáculos em cartaz em Buenos Aires, tais como sinopse, ficha 
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técnica, datas e horários das apresentações, duração dos espetáculos, críticas publicadas, 

opiniões do público e ainda é possível efetuar reservas, comprar ingressos e opinar sobre os 

espetáculos. 

Este trabalho está estruturado em quatro seções. Na primeira, discuto o conceito de 

espectador com base em apontamentos de diretores como Peter Brook (1925-), Jerzy Grotowski 

(1933-1999) e Meyerhold (1874-1940), bem como em escritos de pesquisadores como Marie-

Madeleine Mervant-Roux, Flávio Desgranges e Jacques Rancière; a partir dos preceitos da 

filosofia do teatro trabalhados por Jorge Dubatti, apresento as especificidades do convívio 

teatral, as características do espectador companheiro, os parâmetros de análise de um 

espetáculo, alguns dos contra-modelos de espectador preconizados pelo crítico argentino, 

dentre outras questões. Ainda na primeira seção, apresento dados de estatísticas oficiais 

referentes ao consumo cultural dos latino-americanos, sobretudo dos argentinos e brasileiros, 

em diálogo com apontamentos de teóricos como Pierre Bourdieu e Marco de Marinis. Além 

disso, especialmente pautada em dados armazenados no site Alternativa Teatral, nas pesquisas 

de Cora Roca e Gustavo Schraier, apresento as principais características e alguns dados 

numéricos relativos ao teatro portenho contemporâneo. Na segunda seção, inicialmente 

fundamentada nos estudos de pesquisadores brasileiros como Flávio Desgranges e Ingrid 

Dormien Koudela, bem como no trabalho da francesa Nadia Champesme, trato da definição do 

conceito de mediação com o objetivo de refletir sobre o trabalho efetuado pelas escolas de 

espectadores, especialmente a EEBA. Em seguida, apresento três instrumentos de mediação 

observados durante as duas etapas de trabalho de campo na capital argentina:  as críticas teatrais, 

o site Alternativa Teatral e as filipetas. Na terceira seção, com base no trabalho de campo 

efetuado em 2015 e 2017 em Buenos Aires, nas entrevistas realizadas e em artigos dedicados 

ao assunto, escritos por Dubatti, apresento as origens da EEBA, a estrutura e funcionamento das 

aulas e seus fundamentos; pautada, sobretudo, nos questionários aplicados com seus assistentes, 

exponho ainda o perfil de seus frequentadores. Na quarta e última seção desta tese me dedico 

as demais escolas de espectadores latino-americanas, com atenção especial à EEPA, em que, a 

partir do trabalho de campo realizado em Porto Alegre em 2015, comento alguns aspectos da 

EEPA referentes a sua história, seu programa de aula e seu funcionamento; além disso, a partir 

dos questionários aplicados com assistentes e ex-assistentes da escola, traço o perfil de seus 
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frequentadores.  

O trabalho se completa ainda com as considerações finais em que exponho de forma 

sucinta o que apreendi desta investigação; assim como com diferentes apêndices, dentre eles 

estão cinco transcrições de entrevistas, em espanhol, realizadas por mim durante o trabalho de 

campo em Buenos Aires em 2017, com as seguintes pessoas: Nora Lía Sormani - coordenadora 

da EEBA, Liliana López - uma das ex-assistentes da EEBA e Alejandra De Luna - produtora 

executiva e colaboradora da EEBA. Tais transcrições foram revisadas por Thais de Sá Brazil. 

Além dessas, também constam as transcrições das entrevistas com Renato Mendonça e Breno 

Ketzer Saul, efetuadas por mim durante o trabalho de campo em Porto Alegre em 2015. Cabe 

mencionar que estava prevista a apresentação da transcrição da entrevista realizada em três 

tempos, em 2015, com Jorge Dubatti. Além das transcrições das entrevistas supracitadas, o 

trabalho conta ainda com os questionários aplicados durante o trabalho de campo junto aos 

participantes da EEBA e da EEPA. Nos anexos desta tese exponho algumas imagens relativas 

aos espetáculos assistidos durante o trabalho de campo em Buenos Aires e Porto Alegre e parte 

das Hojas de Ruta (programas de aula) da EEBA coletadas em 2015 e 2017. 
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1 O ESPECTADOR DE TEATRO 

 

O espectador é um homem sentado. Quer dizer, na posição de repouso. Seu 

corpo está relaxado. Suas pernas estão distendidas. Ele está em posição 

receptiva, não em posição de combate. Ele também está meio alongado. Raros 

são, na sala, os espectadores com a cabeça para a frente. O espectador é um 

homem em repouso. Jean Vilar (1986, p. 341, tradução nossa)7  

 

A ação de mediar no teatro consiste em instalar um vínculo entre o espetáculo, o 

espectador e as instituições envolvidas. Assim, antes de adentrar na reflexão sobre os 

procedimentos metodológicos de mediação utilizados, especialmente, na Escuela de 

Espectadores de Buenos Aires (EEBA), neste primeiro capítulo, em consonância com os 

preceitos da escola, parto do significado etimológico da palavra teatro, trabalhado inclusive em 

aulas da EEBA, conforme presenciei no dia 27 de abril de 2015, para então discutir o conceito 

de espectador. 

A ideia ocidental de teatro é herdeira da Grécia Antiga na qual a raiz etimológica da 

palavra “teatro” provém do termo grego theatron que significa “lugar para ver” e do verbo thea 

que tem sentido de ver. Assim, desde as origens do teatro, tal como conhecemos hoje, até a 

contemporaneidade, o teatro é considerado um lugar do olhar (LEHMANN, 2007).  

A etimologia da palavra “espectador”, em latim spectator, origina-se do verbo spectare 

que significa mirar ou olhar. Destarte, o espectador é o assistente, o ouvinte, o observador e o 

participante do fenômeno teatral, a testemunha deste acontecimento efêmero e irrepetível. 

Entretanto, é preciso ter em conta que quem olha não é apenas o espectador, pois os artistas em 

cena também observam, percebem, os espectadores. 

O diretor inglês Peter Brook (1970) encontra no vocábulo Théâtre três palavras que fazem 

referência direta às questões concernentes ao evento teatral: repetição, representação e 

assistência. A repetição faz com que apareça a parte mecânica do processo, ela possibilita tanto 

que os objetivos traçados sejam alcançados como relaciona-se à preparação, ao cansaço e à 

                                                           
7 “Le spectateur est un homme assis. C'est-à-dire en position de repos. Son corps est décontracté. Ses 

jambes sont molles. Il est en position réceptive, et non en position de combat. Il est d'ailleurs à demi 

allongé. Rares sont, dans la salle, les spectateurs la tête en avant. Le spectateur est un homme au 

repos.” 
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disciplina - elementos indispensáveis ao processo criativo; além disso, a repetição também diz 

respeito à “morte”, ao automatismo. Nesse percurso, a representação atua como o ingrediente 

capaz de tornar a ação novamente presente, a renova, e deve ser empregada tanto no ensaio 

como no espetáculo. Por fim, a assistência é o que ocorre no encontro entre aquele que executa 

a ação e aquele que a observa. 

 

Ocasionalmente, no que [o ator] chama de uma «noite boa», encontra uma 

plateia que por acaso contribuiu com um ativo interesse, com vida no seu papel 

de observadora – essa plateia assiste. Com esta «assistência», [...] a repetição 

se transforma em representação. Então a palavra representação não mais 

separa ator e plateia [...] O público assiste o ator e, ao mesmo tempo, para o 

próprio público, a assistance retorna do palco” (BROOK, 1970, p. 149-150). 

 

Apesar da complexidade, da liminaridade entre as artes, das diferentes acepções de teatro, 

das inúmeras tentativas de romper com a ideia de que “o espectador é um homem sentado” 

(conforme a epígrafe de Jean Vilar supracitada), como em A Floresta que anda de Christiane 

Jatahy, e de trabalhos artísticos com a atuação de animais, como a instalação Ein Terrarium 

com 200.000 mil formigas do coletivo Rimini Protokoll (sediado em Berlim), que não são 

objetos de pesquisa do presente estudo, nesta tese parto do pressuposto que o fenômeno teatral 

ainda salvaguarda algumas especificidades artesanais e conexões com a ancestralidade grega, 

isto é, demanda um encontro entre artistas e espectadores. Como afirmou Brook: “Eu posso 

tomar qualquer espaço vazio e chamá-lo de um palco nu. Um homem caminha por este espaço 

vazio enquanto outro o observa, e isso é tudo o que se necessita para que o ato teatral se realize. 

[...]” (1996, p. 07, tradução nossa)8. Em outras palavras, a presença do ator e do espectador é 

suficiente para que o teatro aconteça. 

Como já disse o diretor e teórico polonês Jerzy Grotowski,  

 

O teatro pode existir sem maquiagem, sem figurino especial e sem cenografia, 

sem um espaço isolado para a representação (palco), sem efeitos sonoros e 

                                                           
8 “I can take any empty space and call it a bare stage. A man walks across this empty space whilst 

someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be engaged. [...]” 
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luminosos, etc. Só não pode existir sem o relacionamento ator-espectador, de 

comunhão perceptiva, direta, viva. (1992, p. 16-17)  

 

Independentemente das diferentes combinações de tecnologia midiática e a cena teatral 

na contemporaneidade, amplamente exploradas por encenadores europeus como Ivo Van Hove, 

por exemplo, creio que o teatro, todavia, se caracteriza como uma arte ao vivo em que o 

encontro entre os atores e o público é indispensável para sua realização. 

Segundo a diretora norte-americana Viola Spolin (1906-1994), 

  

A plateia é o membro mais reverenciado do teatro. Sem plateia não há teatro. 

Cada técnica aprendida pelo ator, cada cortina e plataforma do palco, cada 

análise feita cuidadosamente pelo diretor, cada cena coordenada é para o 

deleite da plateia. Eles são nossos convidados, nossos avaliadores e o último 

elemento na roda que pode então começar a girar. Ela dá significado ao 

espetáculo. (1998, p. 11) 

 

O teatro é uma arte viva que demanda o encontro entre os corpos dos atores e dos 

espectadores, demanda conexão entre todos os participantes dessa reunião, ou seja, 

estabelecimento de vínculos e afetos. A crítica teatral carioca Daniele Avila Small (2015, p. 

100), acertadamente, afirma que percebe o teatro argentino, no caso, “[...] como um teatro de 

afetos. E o afeto é uma coisa política porque diz respeito à maneira como nos relacionamos com 

as pessoas, com as palavras, com o mundo. O afeto é uma forma suave de convicção. Um meio 

poderoso de criar vínculos porque faz com que eles sejam duradouros. [...]”. 

O diálogo e o interesse são elementos importantes nessa reunião; portanto, em um 

espetáculo de rua (ou na rua), por exemplo, o simples fato de um transeunte passar ao lado de 

um acontecimento teatral não é o suficiente para o definir como um espectador, pois nem todos 

agarram essa oportunidade lúdica para construir imagens diferentes do cotidiano. O teatro de 

rua propicia vínculos passageiros com os espectadores e nem todos os transeuntes são 

conquistados pela obra. Segundo o professor André Carreira, “[...] estar na rua não é 

simplesmente entrar em contato com aquele que seria o público natural de um teatro de rua, é 

sobretudo ocupar um espaço de adversidade e estabelecer formas de interlocução com uma 

ampla diversidade de sujeitos.” (2009, p. 15) 
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Algumas experiências cênicas recentes durante o trabalho de campo em Porto Alegre no 

início de 2015 permitem refletir sobre as hipóteses levantadas acima. Para exemplificar, 

enquanto assistia ao espetáculo Silêncio Ensurdecedor do grupo francês Kumulus Company, 

sob direção artística de Barthelemy Bompard e assistência de direção de Nicolas Quilliard, na 

Praça da Matriz, percebi que eram visíveis tanto os olhares fascinados por parte da plateia 

(figura 01) como a indignação daqueles que seguiam no corre-corre da vida, como foi o caso 

de um senhor de terno e gravata que cortou a área do público resmungando: - Mas, que 

barbaridade, obstruindo a calçada! (informação verbal); e da senhora que dizia ao celular: - É 

aquela porcaria de teatro de novo... (informação verbal), certamente fazendo menção à 

apresentação do dia anterior do mesmo espetáculo. Tais comentários hostis, registrados em meu 

diário de campo no dia 08 de abril de 2015, além de evidenciarem que esses transeuntes não 

eram espectadores do espetáculo em questão, entraram em confronto direto com minha enorme 

satisfação em estar assistindo a uma peça estrangeira, de acesso improvável se não fosse pela 

oportunidade dada pelo evento, tão bem elaborada visualmente, gratuita, na rua e em plena 

terça-feira à luz do dia. Meu incômodo suscitou questionamentos internos e subjetivos, 

evidentemente, de difícil resolução, como: Em que, nós - pessoas de teatro, estamos errando? 

 

Figura 01 - Silêncio Ensurdecedor, apresentado no 7º FITRUPA. Porto Alegre, 08/04/2015 

 

Fotógrafa: Maia Rubim / Fotos Públicas (07/04/2015). 

 

Para o professor brasileiro Flávio Desgranges, em A pedagogia do espectador, 
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Como um livro que só existe quando alguém o abre, o teatro não existe sem a 

presença desse outro com o qual ele dialoga sobre o mundo e sobre si. Sem 

espectadores interessados nesse debate, o teatro perde conexão com a 

realidade que se propõe a refletir e, sem a referência desse outro, seu discurso 

se torna ensimesmado, desencontrado, estéril. Não há evolução ou 

transformação do teatro que se dê sem a efetiva participação dos espectadores. 

(2010, p. 27) 

 

De acordo com os princípios da filosofia teatral trabalhados pelo teórico, crítico teatral 

argentino e fundador da EEBA, Jorge Dubatti (2011), o teatro é “[...] um acontecimento 

ontológico que se diferencia dos outros acontecimentos pela produção de poíesis e espectação9 

em convívio, e o ator, tanto como presença aurática, como gerador do acontecimento 

poiético10.” (2011, p. 27, tradução nossa)11 

Como dito por Dubatti em entrevista à Folha de São Paulo: 

 

Há muitas construções científicas sobre o teatro, e cada uma defende uma 

abordagem diferente, com possibilidades e limitações distintas. As principais 

são a semiótica12, a antropologia, a sociologia e a filosofia. A semiótica 

entende o teatro como linguagem, enquanto a filosofia do teatro o compreende 

como acontecimento, que é uma ideia muito maior. [...] Em Buenos Aires 

acreditamos que a forma de compreensão mais rica e abrangente do fenômeno 

teatral seja a filosofia do teatro, entendida como filosofia da práxis teatral. Daí 

surge o protagonismo dos artistas na produção desse pensamento. 

(CARNIERI, 2017) 

 

Nesse contexto, a poíesis pode ser entendida como o novo produzido, no acontecimento 

a partir da ação corporal. No campo da filosofia teatral, segundo Dubatti, o vocábulo poíesis é 

                                                           
9 Com o propósito de preservar a particularidade do termo expectación utilizado por Dubatti e por 

sugestão da banca da segunda qualificação desta tese, optei traduzir por espectação. 
10 Assim como Dubatti (2007, p. 128), utilizo os termos poético e poiético como sinônimos. 
11 “[...] un acontecimiento ontológico que se diferencia de otros acontecimientos por la producción de 

poíesis y expectación en convívio, y el actor, en tanto presencia aurática, como generador del 

acontecimiento poiético”. 
12 “A semiótica do teatro - que tem suas raízes na teoria semiótica fundada por [Charles Sanders] 

Peirce [(1839-1914)] e na semiologia de [Ferdinand de] Saussure [(1857-1913)], pensada no âmbito da 

linguística e da literatura -, disciplina que ocupou vários teóricos das artes cênicas especialmente no 

final do século XX, causando certo frisson, deu também sua colaboração para o entendimento do 

fenômeno da recepção teatral enquanto fenômeno de comunicação.” (CAJAIBA, 2013, p. 62). 
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tomado com sentido análogo ao utilizado na Poética aristotélica, ou seja, enquanto “fabricação, 

elaboração, criação de objetos específicos, em seu caso, pertencentes à esfera da arte.” (2011, 

p. 38, tradução nossa)13. Além disso, o crítico argentino ao considerar que o termo grego “[...] 

abarca tanto a ação de criar - a fabricação - como o objeto criado - o fabricado -.”14, traduz 

poíesis como produção. 

Na Poética (2002), Aristóteles (384-322 a.C.) aponta duas explicações para o 

surgimento da arte poética: uma das razões consiste no fato de que a atividade imitativa é 

congênita dos seres humanos; e a outra é relativa ao prazer, pois este afirma que todas as pessoas 

desfrutam das imitações e sentem prazer perante imagens precisas, mesmo que estas sejam de 

coisas desagradáveis. Assim é possível constatar que o prazer estético abarca um efeito de 

ordem sensível ou cognitivo (prazer ante o reconhecimento do objeto imitado) e outro 

intelectual ou mimético (prazer em atestar uma técnica executada com perfeição).  

No contexto artístico, a poíesis, ao lado da aisthesis e da kátharsis é um dos eixos da 

teoria da recepção, conforme se verifica, por exemplo, nos estudos de Hans Robert Jauss (1921-

1997). De acordo com o crítico literário alemão (JAUSS, 1979), a poíesis indica o prazer do 

artista sentido diante da obra realizada por ele mesmo; a aisthesis (origem primeira de estética, 

gr. Aisthetiké) pode ser entendida pelo prazer reconhecedor e perceptivo ante a imitação, isto é, 

traduz-se pelo reconhecimento sensorial; e kátharsis é o prazer das paixões sentido diante de 

uma obra de arte que conduza a transformação das convicções e a purgação das emoções. Estas 

são as categorias fundamentais da fruição estética, sendo que tais conceitos, podem ser 

localizados no decorrer da história do prazer estético. 

A partir da fórmula de Brook “O espectador [...] está lá e, ao mesmo tempo, ele não está 

lá” (Le spectateur [...] est là et, en même temps, il n’est pas là), Marie-Madeleine Mervant-

Roux verifica a limitação da presença, uma vez que do ponto de vista da ficção é como se não 

existisse público, pois ele é ignorado pelos atores. Inclusive, é costumeiro que o ator de teatro 

se dirija a um espectador hipotético, ou seja, ele olha para a plateia e não a vê efetivamente, seu 

                                                           
13 “[...] fabricación, elaboración, creación de objetos específicos, en su caso, pertenecientes a la esfera 

del arte.” 
14 “[...] involucra tanto la acción de crear - la fabricación - como el objeto creado - lo fabricado -.” 
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olhar a atravessa. Mas a pesquisadora francesa também percebe nesse dizer do diretor inglês o 

seguinte: 

 

[...] a afirmação de uma dupla presença: o espectador está lá, em sua poltrona 

ou no seu banco, e ao mesmo tempo ele está distante, em um outro espaço 

definido a partir da ação cênica. O prazer do teatro, qualquer que seja o 

espetáculo, é de experimentar essa posição dupla. O que sustenta a 

aproximação dos espectadores e dos atores não é um gosto comum pelo jogo, 

no sentido da prática dramática, mas uma ‘tendência ao deslocamento [...]. 

(MERVANT-ROUX, 2002, p. 21, tradução nossa)15 

 

O teatro, para além de um lugar para ver, para contemplar, é um espaço inerentemente de 

prazer coletivo e individual ao mesmo tempo, é uma zona de encontro consigo e com o outro 

concomitantemente. A subjetividade e a heterogeneidade de percepções de um mesmo 

espetáculo é uma das características intrínsecas do teatro. “E essa discórdia não é incômoda: a 

satisfação do espectador não está relacionada com o conhecimento exato do que aconteceu no 

palco. [...]. (MERVANT-ROUX, 2002, p. 46, tradução nossa)16 

O prazer proporcionado nessa zona de encontro teatral diz respeito também à 

possibilidade de dar vazão à imaginação, tanto por parte dos artistas como dos espectadores; 

pois ambos são criadores. No caso do espectador, ele cria na medida em que completa a obra 

com sua fantasia. Nas palavras do ator, diretor e teórico russo Meyerhold, “o espectador que 

vai ao teatro deseja ardentemente, ainda que de forma inconsciente, esse trabalho da fantasia, 

que às vezes se transforma dentro dele em um trabalho de criação. [...]”17 (1992, p. 148, tradução 

nossa). Mervant-Roux na introdução do seu livro Figurations du spectateur: Une réflexion par 

l'image sur le théâtre et sur sa théorie, fazendo alusão às definições de espectador de vários 

cenógrafos, como Meyerhold, faz a seguinte pergunta: “Alguém poderia vê-lo seriamente como 

                                                           
15 “[...] l’affirmation d’une double présence : le spectateur est là, dans son fauteuil ou sur son banc, et 

en même temps il est ailleurs, dans un autre espace défini à partir de l’action scénique. Le plaisir du 

théâtre, quel que soit le spectacle, est d’expérimenter cette position double. Ce qui fonde le 

rapprochement des spectateurs et des acteurs n'est pas un goût commun du jeu, au sens de pratique 

dramatique, mais une tendance au déplacement [...]”. 
16 “Et ce discord n'est pas gênant : la satisfaction du spectateur n'est pas liée à la connaissance exacte 

de ce qui s'est passé sur scène. [...]” 
17 “El espectador que va al teatro desea ardientemente, aunque de forma inconsciente, este trabajo de la 

fantasía, que a veces se transforma dentro de él en un trabajo de creación. [...]” 
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o ‘primeiro companheiro do ator’, como um ‘quarto criador’?”18 (2006, p. 08). Dubatti (2007), 

por sua vez, com base em termos utilizados por Jean-Paul Charles Sartre (1905-1980), em 

consonância com essa ideia de que tanto os artistas como os espectadores são criadores, 

esclarece que a criação do espectador é dirigida e a criação do artista, por sua vez, é fundadora; 

pois o espectador exerce seu potencial de criação a partir da recepção da obra do artista e não 

antes.  

Considerando a improbabilidade de alguém ir ao teatro para estar só, o teatro é o lugar do 

encontro, da colaboração, do diálogo, do cara a cara, do afetar e deixar afetar-se. Nessa mesma 

direção, compreendendo o teatro como um lugar de acontecimento poiético-corporal em 

convívio. O convívio teatral, segundo o diretor da EEBA, é “[...] a reunião de artistas, técnicos 

e espectadores em uma encruzilhada territorial e temporal cotidiana (uma sala, a rua, um bar, 

uma casa, etc. no tempo presente), sem intermediação tecnológica que permita a subtração 

territorial dos corpos no encontro.”19 (DUBATTI, 2014, p. 124, tradução nossa). De acordo 

com essa perspectiva, difundida inclusive nas aulas da EEBA pelo professor argentino, mesmo 

que um espetáculo teatral contenha diferentes mídias, a presença dos corpos em convívio não 

pode ser eliminada; pois nesse caso se trataria de tecnovivio e não de convívio. 

O tecnovivio pode ser ou não interativo, pode abarcar ou não o dialógico, pode estabelecer 

ou não uma relação bidirecional. O tecnovivio monológico é próprio do cinema, por exemplo, 

uma vez que o corpo do espectador pode até estar presente, mas o corpo do ator, seguramente, 

está ausente; assim, os sujeitos não compartilham a mesma experiência. 

A fusão entre convívio e tecnovivio frutifica uma infinidade de possibilidades poéticas. 

Apenas para exemplificar, apresento dois espetáculos recomendados pela EEBA vistos durante 

a segunda etapa do trabalho de campo: no primeiro, na versão argentina de I.D.I.O.T.A. 

(Investigación para Determinar el Índice de Obediencia y Tolerancia a la Autoridad), obra do 

catalão Jordi Casanovas, sob direção de Daniel Veronese, assistida por mim no El Picadero no 

dia 04 de maio de 2017, que põe em xeque o valor benéfico das crises, um taxista mergulhado 

                                                           
18 Pouvait-on sérieusement voir en lui le « premier partenaire de l'acteur », un « quatrième créateur » ? 
19 “[...] la reunión de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial y temporal 

cotidiana (una sala, la calle, un bar, una casa, etc, en el tiempo presente), sin intermediación 

tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro.” 
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em dívidas (Luis Machín20) se submete a um experimento psicológico conduzido pela Doutora 

Edeltraud (María José Gabín) no qual deve responder uma série de perguntas para, no final, 

receber uma quantia significativa em dinheiro e, à medida que o experimento avança, seu tom 

macabro é intensificado com cenas em vídeo perturbadoras envolvendo parentes e conhecidos 

do taxista que testam o potencial de diferentes mecanismos de pressão inescrupulosos; no 

segundo exemplo, em Millones de segundos, do espanhol radicado em Buenos Aires Diego 

Casado Rubio, são exibidos vídeos ao vivo feitos pela atriz Raquel Ameri e fragmentos de um 

vídeo comovente produzido pelo jovem transexual estadunidense Kayden Clarke, com 

Síndrome de Asperger, morto a tiros pela polícia em 2016 durante uma crise de ansiedade, que 

mostram seu cão o impedindo de se autolesionar. 

Evidentemente, há espetáculos teatrais na contemporaneidade que mesclam convívio e 

tecnovivio de maneira muito mais radical do que os exemplos supracitados, principalmente por 

explorarem a presença virtual de atores e/ou espectadores, como Odiseo.com, de Marco 

Antonio de La Parra, sob direção de André Carreira, ou Distancia do argentino Matias 

Umpierrez. Contudo, durante o trabalho de campo no decorrer desta pesquisa não assisti 

nenhuma obra recomendada pela EEBA (ou pela EEPA) que explorasse esse recurso tão 

desenvolvido em outros locais como na Europa e nos Estados Unidos. Provavelmente, porque, 

segundo o próprio Dubatti (2014), a cena “neo-tecnológica” ainda não é tão comum na 

Argentina. 

A familiaridade com diferentes mídias, segundo Dubatti (2014) leva alguns espectadores 

a considerarem, equivocadamente, melhores os espetáculos que empregam bastante tecnologia 

e a associarem as obras desprovidas de tecnologia à pobreza de recursos e não a uma intenção 

política e/ou poética. Portanto, os encontros propiciados nas aulas da EEBA entre espectadores 

e artistas, seguramente, favorecem que os propósitos dos teatreiros sejam conhecidos pelos 

assistentes e as obras recomendadas serem valorizadas pelo que elas de fato são ou se propõe a 

ser.  

“Se chama ‘teatreiro’ o ‘homem de teatro’ ou a ‘mulher de teatro’ que, além das 

                                                           
20 Premiado em 2017 na 20ª edição do Teatro del Mundo por sua atuação em El mar de noche, de 

Santiago Loza, sob direção de Guillermo Cacace, assistida no dia 28 jul. 2017 no Apacheta 

Sala/Estudio, e I.D.I.O.T.A. 
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especializações modernas, é capaz - como no passado teatral ancestral - de realizar todas e cada 

uma das tarefas que envolvem o fazer cênico: direção, atuação, dramaturgia, etc.”21 

(DUBATTI, 2015a, p. 06, tradução nossa). Sendo que, o acúmulo das funções dramaturgo(a) e 

diretor(a) é recorrente no teatro portenho. 

Seguindo a perspectiva de Dubatti, o acontecimento teatral, além de ser um 

acontecimento poético e de expectação, é um acontecimento convivial que pode ser dividido 

em quatro momentos: pré-teatral, teatral, intermediário e pós-teatral. O pré-teatral, com ponto 

de início indefinível e subjetivo, se refere aos momentos prévios de preparação para o convívio 

teatral em si; para os espectadores, abarca desde as filas para compra de ingressos e acesso às 

salas de espetáculo, o contato com os vendedores ambulantes nos arredores do teatro que 

oferecem binóculos e guloseimas, até a comunicação antes do início do espetáculo com os 

acomodadores de sala, com os demais espectadores, com os jornalistas, com os empresários 

etc.; para os artistas e técnicos, o convívio pré-teatral envolve desde à pré-produção, os ensaios 

até a concentração antes de entrar em cena. O convívio teatral começa quando se reúnem, 

presencialmente, os espectadores, os artistas e os técnicos (visíveis para o público ou não); o 

início do convívio teatral, geralmente, é marcado pelo soar dos três sinais e/ou boas-vindas e 

advertências institucionais, e o seu término, comumente, se dá com fechar das cortinas, o baixar 

das luzes e/ou os aplausos dos espectadores; sendo que, no convívio teatral também se dá o 

espetáculo do espectador no sentido de percepção de estar compartilhando o acontecimento 

teatral com outros espectadores; nas palavras de Dubatti, “[...] No convívio a pessoa percebe 

nos espectadores o espetáculo da emoção ou o aborrecimento, da simpatia ou da rejeição, da 

atenção ou da descontração e o desejo de ir embora. [...]”22 (2007, p. 59, tradução nossa). O 

convívio intermediário diz respeito aos intervalos dos espetáculos, como Todo saldrá bien do 

francês Joël Pommerat - assistido na temporada internacional do Teatro San Martín no dia 22 

de junho de 2017; esses intervalos podem ser benéficos para as obras com duração mais longa, 

pois, nos dias atuais, o tempo de concentração das pessoas em uma única atividade, decorrente 

                                                           
21 “Se llama ‘teatrista’ al ‘hombre de teatro’ o a la ‘mujer de teatro’ que, más allá de las 

especializaciones modernas, es capaz - como en el pasado teatral ancestral - de realizar todas y cada 

una de las tareas que involucra el hacer escénico: dirección, actuación, dramaturgia, etc.” 
22 “[...] En el convivio uno percibe en los espectadores el espectáculo de la emoción o el aburrimiento, 

de la simpatía o el rechazo, de la atención profunda o la descontración y el deseo de irse. [...]” 
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do uso de celulares, smartphones e outros aparatos tecnológicos, está bastante reduzido; mas, 

por outro lado, esses intervalos também podem ser nefastos para os espetáculos, pois favorecem 

que boa parte dos espectadores não regressem à sala de espetáculos após a pausa, como foi o 

caso do espetáculo recém mencionado. Por último, o convívio pós-teatral corresponde tanto aos 

encontros dos espectadores com os atores nas saídas dos teatros para um cumprimento 

individualizado, a busca por um autógrafo ou uma foto, assim como as conversas-debates 

presentes em trabalhos de mediação teatral como o que é efetuado na Escola de Espectadores 

de Buenos Aires e de Porto Alegre, por exemplo. Entretanto, como pude verificar nas diferentes 

etapas de trabalho de campo, o trabalho da EEBA junto aos espectadores se dá de maneira 

indiferenciada tanto no convívio pré-teatral como no pós-teatral, enquanto que na EEPA ele se 

dá preferencialmente no pós-teatral.  

O convívio demanda familiaridade, laços de cordialidade, camaradagem. Pois, o convívio 

teatral é o lugar onde nos colocamos de acordo socialmente durante um pequeno espaço de 

tempo. Em coerência com a ideia de prolongar essa experiência do acordo, Dubatti (2007, 2011) 

defende como modelo o espectador companheiro (do latim cum panis, isto é, “aquele com quem 

compartilhamos o pão”, no caso, o artista). O espectador companheiro demanda o 

estabelecimento de uma relação de amigabilidade com os artistas, os técnicos e os demais 

espectadores, bem como disponibilidade para assistir ao espetáculo. Tal modelo de espectador, 

conforme registrado na Hoja de Ruta Nº 7 da EEBA de 12 de novembro de 2007 (figura 02) e 

consoante com os dados levantados no decorrer do trabalho de campo em Buenos Aires, deve 

contar ainda com as seguintes qualidades:  

a) ser criterioso, isto é, possuir parâmetros de análise;  

b) ser um elaborador de possíveis leituras do espetáculo;  

c) ser hierarquizador, no sentido possuir uma organização de acordo com um mapa de 

valores; 

d) ser autoconsciente, ou seja, ser capaz de fazer autocrítica, de julgar os próprios .atos e 

de discernir o certo e/ou o errado do ponto de vista moral;  

e) ser paciente, quer dizer, equilibrado e perseverante;  

f) ser trabalhador, ou melhor, ser estudioso e se relacionar com o teatro como um espaço 
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de absoluto prazer.  

O aperfeiçoamento dessas qualidades sobreditas é desenvolvido ao longo dos encontros 

da EEBA de forma gradual e a partir das visitas recebidas. Sendo que, o rumo das entrevistas 

efetuadas por Dubatti junto aos artistas convidados é estabelecido pelo próprio visitante e pelos 

interesses dos assistentes; pois as perguntas funcionam como um ponto de partida, um estímulo. 

Para exemplificar, vale contar como foi parte da visita de Guillermo Cacace na EEBA no dia 

05 de junho de 2017, na qual, em determinado momento, vários assistentes do segundo grupo 

reclamaram sobre o horário de apresentação de El mar de noche, às 23 horas no Apacheta 

Sala/Estudio. Como resposta a essa queixa, Cacace replicou: “Lembram do que eu disse aqui 

sobre Mi hijo sólo camina un poco más lento, em que eu expliquei que fazia naquele horário 

porque a obra pedia isso? Bom, nessa obra passa o mesmo, por mim eu a faria às 03 horas da 

madrugada” (informação verbal). A partir dessa menção a sua visita à EEBA nos dias 15 e 22 

de junho de 2015, em que na época Mi hijo sólo camina un poco más lento estava em cartaz 

aos domingos às 11 horas, o diretor argentino, ao justificar o horário de seus espetáculos por 

questões estéticas, de maneira indireta, discutiu ainda com os assistentes a necessidade ou não 

de obscuridade das salas de espetáculo presentes nos teatros desde o século XIX, uma vez que 

propôs, especialmente com Mi hijo sólo camina un poco más lento, romper com o artifício de 

uma sala iluminada. Em relação a esse tema, Mervant-Roux chama a atenção para o fato de que 

“escurecer talvez concentre a atenção sobre a cena, mas também não mostra os espectadores ou 

faz com que eles não sejam facilmente observáveis.”23 (2002, p. 53, tradução nossa). Nessas 

duas obras de Cacace supracitadas o aproveitamento da luz da rua (natural ou artificial), que 

invade a sala pela enorme janela do Apacheta, é um dos elementos cênicos de maior destaque 

e permite que os espectadores, mesmo dispostos numa relação frontal com a cena, não só se 

vejam como integrem, de certa forma, o universo ficcional da obra. 

 

 

 

                                                           
23 “Faire l'obscurité, c'est peu-être concentrer l'attention sur la scène, mais c'est aussi ne pas montrer 

les spectateurs ou faire qu'ils ne soient plus aussi facilement observables.” 
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Figura 02 - Imagem da Hoja de Ruta Nº 7. 

 

Fonte: Caderno de registros de 2007 da ex-assistente da EEBA Liliana López. 
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Figura 03 - Imagem do espetáculo Mi hijo sólo camina un poco más lento. 

 

Fonte: TEATRO al mediodía y a la hora de la siesta. Disponível em: 

<http://www.telam.com.ar/notas/201610/165687-teatro-ciudad-buenos-aires-alternativas-propuestas-

mediodia-siesta.html>. Acesso em: 05 dez. 2017. 

 

Figura 04 - Imagem do espetáculo El mar de noche. 

 

Fonte: Pensador Teatral. Disponível em: <http://pensadorteatral.blogspot.com.br/2017/11/el-

mar-de-noche.html>. Acesso em: 05 dez. 2017. 

 

http://pensadorteatral.blogspot.com.br/2017/11/el-mar-de-noche.html
http://pensadorteatral.blogspot.com.br/2017/11/el-mar-de-noche.html
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Como se pode observar nas imagens dos espetáculos Mi hijo sólo camina un poco más 

lento e El mar de noche (figuras 03 e 04), assistidos por mim nos dias 15 de abril e 28 de julho 

de 2017 - respectivamente, além das questões relativas às iluminações dos espetáculos de 

Guillermo Cacace, também é possível perceber que as cenografias de ambos, assinadas por 

Alberto Albelda, são bastante simples, ou melhor, sintéticas. Cabe mencionar que a 

simplicidade dos recursos visuais é, seguramente, uma marca do teatro independente portenho 

e corresponde às condições financeiras de produção. Schraier afirma que grande parte dos 

coletivos teatrais desse circuito possuem “[...] recursos humanos abundantes, recursos materiais 

moderados e econômicos escassos [...]”24 (2008, p. 68, grifo do autor, tradução nossa). Essa 

limitação econômica, longe de representar um obstáculo, estimula a inventividade e criatividade 

dos artistas. Segundo as palavras de Gianni Ratto (1916-2005), “[...] a criatividade pode vencer 

a pobreza de recursos e [...] os materiais dos quais dispomos (pano, madeira, [...]) constituem-

se na palheta básica para a nossa capacidade criativa” (RATTO, 1999, p. 84). 

Em entrevista realizada no dia 24 de agosto de 201725, a produtora executiva Alejandra 

De Luna comentou o seguinte em relação às cenografias do circuito independente: 

 

São mais sintéticas, em geral, porque, primeiro, no teatro independente os 

lugares, que são pequenos, não têm espaço para que se possa deixar as 

cenografias muito grandes e, geralmente, as salas menores estão com a agenda 

lotada. Não há apenas uma obra todos os dias, é possível que tenha uma na 

segunda-feira, outra na terça-feira, no sábado duas diferentes, e é preciso 

montar e desmontar. [...] no momento de conceber uma obra também se pensa 

nessas coisas. A outra questão são os valores, as cenografias são muito caras. 

Qualquer realização cenográfica custa muito dinheiro. Como, habitualmente, 

o teatro independente se autogerencia, se autofinancia, não há muito 

orçamento para pensar. Isso não quer dizer que não haja cenografias realmente 

belas [...] (tradução nossa). 

 

Em depoimento para José Jiménez (2015), Luciano Percara contou que cenógrafos e 

iluminadores cobram entre 8.000 e 9.000 pesos argentinos cada um, provavelmente por 

trabalho, e, em média, os gastos destinados à imprensa giram ao redor de 7.500 pesos. De acordo 

                                                           
24 “[...] recursos humanos abundantes, recursos materiales moderados y económicos escasos [...]” 
25 Conferir a transcrição completa no Apêndice C. 
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com o dramaturgo, diretor, produtor e ator, uma produção teatral simples no teatro independente 

pode custar por volta de 10.000, mas o valor médio das produções custa entre 40.000 e 50.000. 

Essa questão relativa à simplicidade dos recursos visuais no teatro argentino, sobretudo 

no circuito independente, decorrente tanto de propósitos estéticos, como de escassez de recursos 

financeiros, condições de produção e capacidade de resiliência, reforça a ideia de que ainda na 

contemporaneidade para que o teatro aconteça basta o encontro entre o ator e espectador, 

conforme exposto no início dessa seção. 

Retomando o assunto tocante às abordagens teóricas na EEBA, tais abordagens 

contribuem com a aquisição de parâmetros e ferramentas de análise condizentes com o presente 

e com o contexto em que os espectadores assistentes estão inseridos, pois não é possível pensar 

o teatro atual com categorias do passado e tampouco distantes da sua realidade local; além 

disso, o espectador precisa de instrumentos compatíveis com cada poética observada. Na EEBA, 

elas são efetuadas, comumente, no primeiro grupo, na primeira parte da aula, antes da entrada 

dos convidados; já no segundo grupo, elas acontecem durante a entrevista ou entre a saída de 

um convidado e a entrada do próximo. As explanações teóricas de Dubatti, que duram de 30 

minutos à 1 hora (no total), dependendo da programação do dia, elucidam conteúdos muito 

variados, tais como: os elementos essenciais do teatro contemporâneo: convívio, poíesis 

corporal e espectação, em sua análise de Actriz ao receber Susana Pampín (20 de abril de 2015); 

informações históricas sobre dramaturgos, como Federico García Lorca (1914-1936), na 

ocasião da visita de Susana Toscano para falar sobre Anda jaleo (27 de abril de 2015); 

diferenças entre teatro de autor e de teatro de gênero e distinções entre gênero e tema, em seu 

comentário sobre Bajo Terapia junto ao elenco (04 e 18 de maio de 2015); a definição de 

gramelô, durante as visitas das atrizes de Dínamo e Svaboda (04 e 11 de maio de 2015); a 

liminaridade entre o teatro e outras artes como a literatura e a poesia, nas aulas especiais da 

EEBA no CCK, ao analisar três unipersonales da atriz Cristina Banegas: Molly Bloom, 

Amaramara e Los caminos de Federico (nos dias 12, 19 e 26 de junho de 2015); os elementos 

básicos para a produção de discurso crítico: descrição, interpretação e valoração, durante a 

visita de Karina Wainschenker para apresentação do I Censo de la Crítica Teatral (29 de maio 

de 2017); breve história do Teatro San Martín devido à visita de Jorge Telerman (12 de junho 

de 2017); entre inúmeros outros tópicos. 
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Essas ferramentas facilitam que o espectador efetue suas próprias leituras do espetáculo, 

elas não determinam o que cada um deve pensar ou sentir; mas possibilitam “abrir os 

horizontes”. 

Conforme a mesma Hoja de Ruta (figura 02) supracitada e outros textos de Dubatti (2010, 

p. 180-; 2011, p. 140-), os dez principais parâmetros orientadores de análise, ou seja, os eixos 

de valorização da obra teatral para o espectador-modelo na EEBA são:  

a) a adequação - que implica um ajuste do espectador-crítico à proposta poética e, 

evidentemente, um estado de disponibilidade para espectação;  

b) a técnica - que demanda a verificação da coerência entre o espetáculo e a técnica 

que lhe corresponde, em harmonia com sua própria proposta; 

c) a relevância simbólica - que requer a consideração das temáticas abordadas; 

d) a relevância poética - que diz respeito à avaliação dos aspectos formais, de 

composição e construção do espetáculo teatral; 

e) a relevância histórica - que toma em conta a importância do espetáculo, enquanto 

acontecimento, para um país, uma cidade, uma comunidade etc.; 

f) o posicionamento ideológico - que assegura o direito do espectador-crítico de 

aprovar ou rejeitar um espetáculo a partir da subjetividade de suas convicções, salvo os 

ideais considerados inaceitáveis e repudiáveis, tais como: “[...] o pensamento teatral 

antidemocrático, racista, antissemita, xenofóbico ou contra os Direitos Humanos [...]”26 

(DUBATTI, 2014, p. 89, tradução nossa); 

g) a gênese do espetáculo - que sobrepõe o processo de montagem do espetáculo 

em detrimento dos resultados artísticos; 

h) a efetividade e o nível de estimulação do espectador - que considera a percepção 

dos efeitos produzidos no público durante o espetáculo, isto é, sua manifestação no 

convívio; 

i)  a recursividade social ou a transformação - que estima o potencial do espetáculo para 

gerar mudanças sociais relevantes; 

j)  a teatralidade do teatro - que requer a percepção do espectador-crítico da manifestação 

                                                           
26 “[...] el pensamiento teatral antidemocrático, racista, antisemita, xenofóbico o anti Derechos 

Humanos [...]” 
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da teatralidade poiética-convivial própria do teatro como acontecimento poiético. 

Os critérios para estabelecer juízos de valor a um espetáculo teatral utilizados por Dubatti, 

segundo ele próprio (2010), são norteadores não apenas em seu trabalho junto aos assistentes 

da EEBA, mas também em sua tarefa como crítico teatral, como professor universitário e como 

selecionador e/ou jurado em festivais, por exemplo. Todos esses eixos sobreditos se cruzam em 

alguma medida e, de certo modo, são inseparáveis.  

Tendo em conta que o professor argentino considera a teatralidade do teatro o critério 

mais importante para que o espectador estabeleça juízos de valor, me parece apropriado refletir 

sobre tal conceito, com base não apenas no pensamento de Dubatti, mas também nas 

explanações da professora e pesquisadora francófona Josette Féral. Cabe mencionar que tal 

reflexão também é fruto de minha participação nas discussões levantadas no Seminário Du 

théâtral au performatif, la scène théâtrale comme fabrique des corps (ano 2016-2017) 

ministrado por Féral na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 

Dubatti afirma que,  

 

A teatralidade é anterior ao teatro e está presente praticamente na totalidade 

da vida humana: consiste na relação dos homens através de óticas políticas ou 

políticas do olhar. O que diferencia o teatro de outras formas de teatralidade é 

a poíesis corporal, produtiva, espectatorial e convivial. [...].27 (2010, 49; 2011, 

p. 16, tradução nossa) 

 

O termo teatralidad empregado por Dubatti na Filosofia do Teatro coincide 

terminologicamente e se relaciona de algum modo com o conceito de théâtralité apresentado 

por Féral (2002, 2015). Segundo a professora, para que a teatralidade própria do teatro28 se 

manifeste não basta a intenção do ator, a intenção do espectador também se faz necessária. O 

exercício do olhar inscreve teatralidade e cria um espaço diferente da vida cotidiana e abre 

espaço para a alteridade do sujeito e para a manifestação de ficção. O olhar do espectador abre 

                                                           
27 “La teatralidad es anterior al teatro y está presente en prácticamente la totalidad de la vida humana: 

consiste en la relación de los hombres a través de ópticas políticas o políticas de la mirada. Lo que 

diferencia al teatro de otras formas de teatralidad es la poíesis corporal, productiva, expectatorial y 

convivial.” 
28 Deve-se considerar que a teatralidade não é exclusiva do teatro. 
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uma fenda no cotidiano e essa fissura é essencial para existência da teatralidade e do teatro. 

A teatralidade 

 

[...] é um processo, uma produção relacionada sobretudo ao olhar que postula 

e cria outro espaço, tornando espaço do outro - espaço virtual, é claro - e dá 

lugar à alteridade dos sujeitos e à emergência da ficção. Esse espaço resulta 

de um ato consciente tanto do próprio performer (no sentido amplo do termo: 

ator, encenador, cenógrafo, iluminador, e também arquiteto) [...], quanto do 

espectador, cujo olhar cria uma clivagem espacial de onde surge a ilusão; olhar 

dirigido, sem distinção, a eventos, comportamentos, corpos, objetos, espaço 

cotidiano e também ficcional [...]. (FÉRAL, 2015, p. 86) 

 

Ainda de acordo com Féral (2002, 2015), a teatralidade do teatro tem dois polos: o seu 

ponto de emergência (o ator) e ponto final (realidade). O movimento entre esses polos envolve 

três elementos cuja relação define o processo de teatralidade e inclui todas as práticas teatrais: 

o ator, jogo, ficção. O ator é essencial para a produção da teatralidade do teatro porque é 

simultaneamente produtor e detentor de teatralidade. O ator é apresentado ao olhar do 

espectador por meio de simulacros e seu corpo é um dos elementos mais importantes da 

teatralidade da cena. O jogo, a ação realizada no tempo e no espaço diferente da vida cotidiana, 

é codificado das regras que fixam uma "moldura virtual", em outras palavras, o cenário teatral. 

Assim, teatralidade também pode pertencer ao espectador. Quanto à teatralidade e sua relação 

com a realidade, agora, podemos dizer que a teatralidade é um processo ligado às condições de 

produção do teatro, ele se relaciona com o processo de representação. 

Tanto Féral (2015) como Dubatti (2007) coincidem no que diz respeito às proibições 

intrínsecas ao teatro, pois a convenção e a imaginação são elementos basilares do jogo teatral. 

O acordo tácito com o espectador deve ser mantido; assim, mutilações reais e morte do sujeito, 

inclusive de animais, são proibidas porque são irreversíveis e rompem com a teatralidade. 

 

[...] o único vedado para o teatro é matar ou lastimar realmente o ator, porque 

isso significaria (além de uma aberração ética, um crime) acabar com a poíesis 

e trair o acontecimento no plano convivial anulando o salto ontológico. O 

mesmo se pode dizer do sexo na poíesis teatral: bastaria consumar uma 

penetração real dos atores que compõem  Stanley Kowalski e Blanche Du Bois 

para que o drama de Tennessee Williams desaparecesse enquanto poíesis 
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deslocado pela imposição da trivialidade do real: perguntas insignificantes 

sobre os vínculos entre o ator e a atriz, sobre os métodos dele para efetivar a 

ereção a cada noite no instante preciso, etc. [...] Para que haja poíesis deve 

haver mediação, metáfora (insistimos: não necessariamente ficção). [...]29. 

(DUBATTI, 2007, p. 99, tradução nossa) 

 

A teatralidade deve ser compreendida por meio de eventos específicos. Ela é o resultado 

de uma percepção dinâmica que conecta o espectador com alguém ou algo que é examinado. 

Para Féral (2002), a teatralidade estabelece uma relação diferente com a vida cotidiana, 

constitui um ato de representação, a construção de uma ficção. Assim, o teatro é a arte mais 

adequada para a experimentação de teatralidade.  

 

1.1 EM BUSCA DE UM ESPECTADOR COMPANHEIRO 

 

Em relação ao trabalho de Dubatti na EEBA de formação de espectadores-críticos e de 

espectadores companheiros, o crítico argentino - em entrevista concedida às pesquisadoras 

Luciana Eastwood Romagnolli e Mariana de Lima Muniz - expôs o seguinte: 

 

[...] o que eu vejo como função da escola é que possa construir o que gosto de 

chamar de espectador companheiro. É um ponto contrário ao espectador 

emancipado de (Jacques) Rancière. O espectador companheiro está disposto a 

dialogar com o que acontece, tomando a instância objetiva do espetáculo, de 

reconhecimento do que está acontecendo ao redor, e estabelecendo um diálogo 

entre o que se passa com ele, com os outros e com o artista, nessa instância 

trans-subjetivada de colocar-se em outro lugar. A escola multiplica a vontade 

de escuta, de atenção a outras pessoas do convívio e aos artistas. A escola gera 

conhecimento, o frequentador que vem há dois ou três anos está muito 

preparado para ler linguagens diferentes. Gera uma mudança muito forte no 

boca a boca. Se gostam do espetáculo, os 340 se multiplicam por dez 

rapidamente, há uma rede de oralidade. Gera um movimento de público para 

                                                           
29 “[...] lo único vedado para el teatro es matar o lastimar realmente al actor, porque ello significaría 

(además de una aberración ética, un crimen) acabar con la poíesis y retrotraer el acontecimiento al 

plano convivial anulando el salto ontológico. Lo mismo puede decirse del sexo en la poíesis teatral: 

bastaria consumar una penetración real de los actores que componem a  Stanley Kowalski e Blanche 

Du Bois para que el drama de Tennessee Williams desapareciera en tanto poíesis desplazado por la 

imposición de la trivialidad de lo real: preguntas insignificantes sobre los vínculos entre actor y actriz, 

sobre los métodos de él para lograr la erección cada noche en el instante preciso, etc. [...] Para que 

haya poíesis debe haber mediación, metáfora (insistimos: no necesariamente ficción). [...]”. 
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o espetáculo. (2014, p. 258) 

 

No tocante à contraposição do crítico argentino em relação ao espectador emancipado, 

trabalhado pelo filósofo francês, a partir das informações coletadas durante as duas etapas de 

trabalho de campo na Cidade de Buenos Aires, compreendo que tal oposição não corresponde 

a uma desvalorização do termo, mas o entendimento de que há limitações na vontade de 

emancipação do espectador; além disso, seu desejo não é o único fator a ser considerado no 

acontecimento teatral. Cabe mencionar que a discussão sobre o espectador emancipado foi 

levantada inicialmente por Rancière, a partir de seu livro O mestre ignorante (publicado pela 

primeira vez em 1987), na palestra de abertura da quinta Internationale Sommer Akademie 

(Academia Internacional de Verão) de Frankfurt na Alemanha, em 20 de agosto de 2004, a 

pedido do performer e coreógrafo sueco Márten Spángberg. 

Para Dubatti (2011), a emancipação do espectador pode ser considerada desde que 

associada à ideia do espectador companheiro. O professor argentino reconhece que o espectador 

(assim como o crítico ou avaliador de um espetáculo) lê e avalia a obra em conexão com seu 

universo pessoal, do mesmo modo que o artista também cria atrelado com esse mundo 

particular; mas, contesta as críticas que diz já ter recebido, sob o lema do “espectador 

emancipado” de Rancière, sobre a validade do trabalho efetuado junto aos espectadores e 

teatreiros na EEBA.  

 

Toda poíesis inclui uma zona de pura abertura indeterminada (aquela na qual 

prospera um “espectador emancipado”), mas também outra zona regrada, que 

não se pode ignorar e que é oferecida à amabilidade e à disponibilidade do 

espectador companheiro. (DUBATTI, 2011, p. 85, tradução nossa)30  

 

Rancière chama de “paradoxo do espectador” (le paradoxe du spectateur) a coexistência 

de dois preceitos: o primeiro é que “não há teatro sem espectador” (il n’y a pas de théâtre sans 

spectateur) e o segundo é a acusação de parte dos críticos de que ser espectador é ruim pelas 

                                                           
30 “Toda poíesis incluye una zona de pura apertura indeterminada (aquella en la que prospera un 

“espectador emancipado”), pero también otra zona reglada, que no se puede ignorar y que es ofrecida 

a la amigabilidad y a la disponibilidad del espectador compañero.” 
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seguintes razões:  

 

[...] Primeiramente, olhar é contrário de conhecer. [...] Em segundo lugar, é o 

contrário de atuar. Este diagnóstico abre caminho para duas conclusões 

diferentes. A primeira é que o teatro é uma coisa absolutamente má, uma cena 

de ilusão e de passividade que é preciso suprimir em benefício do que ela 

impede: o conhecimento e a ação, a ação de conhecer e a ação conduzida pelo 

saber. Esta é a conclusão já formulada por Platão: o teatro é o lugar que se 

convida uns ignorantes para que vejam sofrer alguns homens. [...]. (2008, p. 

08-09, tradução nossa)31 

 

O filósofo francês aponta que embora a dedução platônica seja a mais lógica, ela não 

prevalece. Os críticos da mímesis teatral mantêm a premissa, mas alteram a conclusão e 

reclamam por um teatro sem espectadores, no sentido de superação da relação de passividade 

do espectador. 

 

As tentativas modernas de reforma do teatro têm oscilado constantemente 

entre estes dois polos da indagação distante [pautada no teatro épico de 

Brecht] e da participação vital [aportada no teatro da crueldade de Artaud], 

arriscando-se a mesclar seus princípios e seus efeitos. (RANCIÈRE, 2008, p. 

11, tradução nossa)32 

 

Tanto de acordo com o paradigma brechtiano como com a lógica artaudiana, “[...] o teatro 

se apresenta como uma medição que tende até sua própria supressão.” (RANCIÈRE, 2008, p. 

14, tradução nossa)33 Nesse ponto entram em jogo as questões relativas à emancipação discutida 

pelo filósofo francês. 

                                                           
31 “[...] Premièrement, regarder est le contraire de connaître. [...] Deuxièmement, c’est le contraire 

d’agir. Ce diagnostic ouvre la voie à deux conclusions différentes. La première est que le théâtre est 

une chose absolument mauvaise, une scène d’illusion et de passivité qu’il faut supprimer au profit de 

ce qu’elle interdit: la connaissance et l’action, l’action de connaître et l’action conduite par le savoir. 

C’est la conclusion jadis formulée par Platon: le théâtre est le lieu où des ignorants sont conviés à voir 

des hommes souffrants. [...]” 
32 “Les entreprises modernes de réforme du théâtre ont constamment oscillé entre ces deux pôles de 

l’enquête distante et de la participation vitale, quitte à mêler leurs principes et leurs effets.” 
33 “[...] le théâtre se donne comme une médiation tendue vers sa propre suppression.”  
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[...] É a mesma lógica da relação pedagógica: nesta, o papel atribuído ao 

mestre consiste em suprimir a distância entre seu saber e a ignorância do 

ignorante. [...] Na lógica pedagógica, o ignorante não é somente aquele que 

todavia ignora o que o mestre sabe. É aquele que não sabe o que ignora nem 

como o saber. O mestre, por sua vez, não é somente aquele que detém o saber 

ignorado pelo ignorante. É também o que sabe como fazer dele um objeto de 

saber, em que momento e de acordo com qual protocolo. No entanto, na 

verdade, não há ignorante que já não saiba um montão de coisas, que não as 

tenha aprendido por si mesmo, olhando e escutando ao seu redor, observando 

e repetindo, errando e corrigindo seus próprios erros. [...]. (RANCIÈRE, 2008, 

p. 14-15, tradução nossa)34 

 

Com a ideia de “emancipação intelectual” (l’émancipation intellectuelle), Rancière 

(2008) defende a “igualdade das inteligências” (l’égalité des intelligences), uma vez que essa 

suposta desigualdade entre o ator e o espectador é ancorada na noção de que o papel do 

espectador é inferior ao do ator. Não se trata, portanto, de estimular que o espectador abandone 

o seu papel para tomar o lugar do ator no palco, mas superar a referida desigualdade, de 

valorizar o espectador e chamar a atenção ao fato de que o espectador ao olhar também atua; 

pois interpreta de acordo seus saberes, faz conexões com o que já viu. “Ele compõe seu próprio 

poema com os elementos do poema que tem diante de si” (RANCIÈRE, 2008, p. 19, tradução 

nossa)35. De acordo com a noção de emancipação, o que existe entre o artista (o mestre) e o 

espectador (o aluno) não é a transmissão do saber, mas a obra artística que ninguém é 

proprietário, ninguém possui seu sentido exato. Entretanto, tanto o artista como o espectador 

podem referir-se a ela para verificarem o que notam em comum, o que o espectador diz e pensa 

sobre ela. 

A concepção de emancipação, segundo a acepção de Rancière, conforme apresentada 

                                                           
34 “[...] C’est la logique même de la relation pédagogique: le rôle dévolu au maître y est de supprimer 

la distance entre son savoir et l’ignorance de l’ignorant. [...] Dans la logique pédagogique, l’ignorant 

n’est pas seulement celui qui ignore encore ce que le maître sait. Il est celui qui ne sait pas ce qu’il 

ignore ni comment le savoir. Le maître, lui, n’est pas seulement celui qui détient le savoir ignoré par 

l’ignorant. Il est aussi celui qui sait comment en faire un objet de savoir, à quel moment et selon quel 

protocole. Car à la vérité, il n’est pas d’ignorant qui ne sache déjà une masse de choses, qui ne les ait 

apprises par lui-même, en regardant et en écoutant autour de lui, en observant et en répétant, en se 

trompant et en corrigeant ses erreurs.[...]”. 
35 “[...] Il compose son propre poème avec les éléments du poème en face de lui. [...]”. 
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acima, não denota uma efetiva oposição em relação à idealização de um espectador 

companheiro, conforme projetado pelo crítico argentino. 

 

A poíesis espectatorial implica criar como espectador emancipado e 

companheiro. A figura do emancipado se recorta, ademais, sobre a 

consciência dos limites do companheiro e em alguma poética podem sobrepor-

se. A poíesis impõe limites, em cujo marco se funda um espaço de liberdade. 

(DUBATTI, 2011, p. 85, tradução nossa)36 

 

Tanto o espectador emancipado como o espectador companheiro são convidados a se 

relacionar, em boa parte dos casos acomodados em seu assento, com o espetáculo teatral desde 

de suas próprias experiências e referências, melhor dizendo, de acordo com o seu capital 

cultural (BOURDIEU, 2013) - adquirido desde a infância, acumulado a partir da transmissão 

familiar, da origem social, dos saberes escolares, da remuneração, da localização geográfica 

etc. Contudo, em relação ao seu trabalho junto aos teatreiros e espectadores, Dubatti conta que 

já ouviu defesas, “[...] sob o slogan do ‘espectador emancipado’ de Rancière, do poder de 

arbitrariedade absoluta na poíesis de espectatorial.” (2011, p. 85, tradução nossa)37. Segundo o 

crítico argentino (informação verbal obtida durante a primeira etapa de meu trabalho de campo 

na Cidade de Buenos Aires, em 13 de maio de 2015), muitas vezes as pessoas se agarram à 

ideia do espectador emancipado para defender na verdade o que ele chama de “espectador 

solipsista”, um dos contramodelos de espectador companheiro. 

Solipsista origina-se de solipsismo (do latim é a composição da palavra solus (só) mais o 

pronome ipse (mesmo) mais o sufixo -ismo), isto é, refere-se à doutrina filosófica cujos 

preceitos se pautam na ideia de que tudo existe exclusivamente no pensamento individual, nas 

próprias sensações e experiências. De acordo informações obtidas em um dos encontros com 

Dubatti durante a primeira etapa de meu trabalho de campo na Cidade de Buenos Aires em 13 

de maio de 2015, o espectador solipsista, encerrado em si mesmo, não se permite estabelecer 

                                                           
36 “La poíesis expectatorial implicar crear como espectador emancipado y compañero. La figura del 

emancipado se recorta, además, sobre la consciencia de los límites del compañero y en alguna poética 

pueden superponerse. La poíesis impone límites, en cuyo marco se funda un espacio de libertad.” 
37 “[...] bajo el lema del “espectador emancipado” de Rancière, la potestad de una arbitrariedad 

absoluta en la poíesis expectatorial.” 
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vínculos com o espetáculo, não dialoga com a obra. Mesmo que não se goste de uma peça é 

possível perceber aspectos interessantes a partir de ferramentas conceituais, históricas e 

estéticas, por exemplo; entretanto, ainda segundo o crítico argentino, muitos espectadores 

enaltecem o solipsismo e não aceitam que o acontecimento teatral é decorrente da inter-relação 

entre o espetáculo e o espectador. 

Além do solipsista, supracitado, o crítico argentino (informações verbais obtidas na aula 

especial da EEBA no dia 19 de junho de 2015 no CCK e na reunião dos pesquisadores da AICA 

e do IAE no CCC no dia 04 de agosto de 2017) apresenta outros contramodelos de espectador, 

dentre eles: 

a) o espectador “amador”, no sentido de leigo e/ou pouco capacitado; 

b) o espectador “assessor”, o qual dá conselhos ao artista; 

c) o espectador “credor”, que se considera digno o suficiente para dizer ao artista 

o que ele deveria ter feito em seu espetáculo, seria aquele que diante de um espetáculo 

com texto de Shakespeare diz ao diretor “Isso não é Shakespeare!”, pois Shakespeare se 

faz de tal maneira; 

d) o espectador “metateatral”, o qual crê que sabe tudo, é auto-referente e soberbo; 

e) o espectador “negador”, o qual está diante de um grande acontecimento teatral 

e não percebe, porque não está disposto a enxergar, não está predisposto a estabelecer 

novos parâmetros, é aquele, por exemplo, que valoriza o teatro estrangeiro e desprestigia 

o local; 

f) o espectador “verdugo”, o carrasco, o qual aproveita seu lugar de espectador 

para atacar, para insultar o artista, é aquele levanta no meio da apresentação e se retira da 

sala e, evidentemente, atinge o ator que está em cena. 

Durante minha segunda etapa de trabalho de campo em Buenos Aires, presenciei um caso 

de espectador “verdugo” que foi abertamente repreendido por Dubatti na aula da EEBA do dia 

17 de julho de 2017 em que o professor argentino, em solidariedade ao elenco de Parias, leu 

aos assistentes parte de uma carta do diretor Guillermo Cacace endereçada aos atores do 

espetáculo. Parias, uma reescritura de Platonov - primeira peça teatral escrita por Anton 

Tchecov (1860-1904), gerou bastante desconforto no elenco pelo fato de parte do público deixar 

sala Casacuberta do Teatro San Martín no meio do espetáculo.  
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Na noite em que o assisti, no dia 21 de junho de 2017, além de ver alguns espectadores 

deixarem a sala durante a função, também percebi a visível insatisfação de grande parte da 

plateia expressa nos aplausos mornos ao final da peça e isso trouxe os atores apenas uma vez 

ao cenário para receber as devidas saudações; sendo que, em Buenos Aires, como em Paris - 

por exemplo, é comum que os atores voltem até três vezes ao cenário para receber os 

cumprimentos da audiência. Como recorda Mervant- Roux em relação a esses códigos básicos 

coletivos para compartilhar a emoção perante determinado evento, tais como os aplausos, os 

gritos de “bravo!”, os assovios de aprovação e as vaias de reprovação, 

 

[...] As oportunidades para aplaudir não faltam [...], todo mundo assimilou o 

princípio essencial: se bate as mãos o mais forte e por mais tempo expressando 

que gostou da partida, da performance, do concerto, do discurso, etc. De um 

domínio para outro, o detalhe das práticas muda um pouco (o teatro tem seus 

próprios costumes), as convenções se diversificam de acordo com cada área 

[...]. Atualmente se tem três maneiras de graduar sua expressão: a primeira 

tem mais ou menos intensidade muscular para se bater as palmas. A segunda 

é uma variação da postura: se levantar, enquanto continua a aplaudir, é um 

sinal de acentuação (o gesto às vezes é ambíguo: se prepara discretamente para 

ir embora). A terceira é a transformação dos bravos em ‘rememoração’. [...] 

Os aplausos são mais do que a tradução de um simples balanço de votos "a 

favor" e votos "contra". A principal manifestação oficial da audiência aparece 

bastante como uma improvisação coletiva do tipo musical que expressa a 

forma como o grupo viveu o evento, da qual ele "ressoou" com o espetáculo: 

uma espécie de autorretrato rítmico. Ela é uma reformulação da atividade do 

espectador, uma "resposta" da plateia ao palco. [...]38 (2002, p. 163-164, 

tradução nossa). 

 

Segundo a leitura da carta feita por Dubatti, mencionada anteriormente, Cacace destaca 

                                                           
38 “[...] Les occasions d'applaudir ne manquant pa [...], tout le monde en a assimilé le principe essentiel 

: on frappe dans ses mains d'autant plus fort et d'autant plus longtemps qu'on a plus apprécié le match, 

le performance, le concert, le discours, etc. D'un domaine à l'autre, le détail des pratiques change un 

peu (le théâtre a ses habitudes propres), les conventions se diversifiant encore à l'intérieur de chaque 

domaine [...]. On a aujourd'hui trois façons de graduer son expression : la première est la plus ou 

moins grande intensité musculaire avec laquelle on tape des mains. La seconde est une variation de la 

posture : se lever , tout en continuant à applaudir, est une marque d'accentuation (le geste est parfois 

ambigu : on se prépare discrètement à partir). La troisième est la transformation des bravos en 

‘rappels’. [...] Les applaudissements font bien plus que traduire un simple bilan comptable de voix 

'pour' et de voix 'contre'. La principale manifestation officielle de l'assistance apparaît plutôt comme 

une improvisation collective de type musical exprimant la façon dont le groupe a vécu l'événement, 

dont il a 'résonné' au spectacle : une sorte d'autoportrait rythmique. Elle est une reformulation de 

l'activité spectatrice, une 'réponse' de la salle à la scène. [...]"  
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que o trabalho foi feito para que todos gostem, mas se o custo para todos gostarem é renunciar 

à radicalidade da linguagem e a própria visão de mundo, ele prefere estar apenas com aqueles 

com quem pode ser cúmplice poético. O ator, diretor e professor de atuação da Universidade 

Nacional de Artes (UNA) garante, dentre outras coisas, que sabe o que o público em geral gosta 

de ver, mas não toma isso como um eixo de composição; embora reconheça que não é simples 

e caloroso assistir desde o cenário o público levantar e abandonar a sala de espetáculo. Ainda 

de acordo com a leitura de Dubatti, parafraseando o polonês Tadeusz Kantor (1915-1990), o 

diretor argentino diz que o melhor público é aquele que está disposto a compartilhar com os 

artistas uma maneira de fazer teatro e há um público interessado em acompanhar Parias. 

Nas palavras da diretora francesa Ariane Mnouchkine, 

 

Não acho que seja preciso agradar o público a qualquer preço. Não é uma 

pergunta que atores e diretores se façam durante os ensaios. Eles não dizem: 

‘Será que vai agradar?’. Eles dizem: ‘Será que isso me agrada?’. Só posso ter 

como critério a minha emoção, meu prazer, meu riso, minha dor. O milagre 

acontece quando isso corresponde, diretamente, ao riso, à emoção, ao prazer 

do público. A catástrofe é quando isso não corresponde. [...] Não se deve 

pensar no público, a não ser em termos de polidez. Será que ele compreende? 

Será que está vendo? É sempre necessário, nos colocarmos nessa posição antes 

de começar a trabalhar. [...] (apud FÉRAL, 2010, p. 141). 

 

Uma das hipóteses possíveis do desagrado de parte do público de Parias, que não me 

parece ser o caso, seria a nudez em certo momento da peça; mas, além de isso não ser novidade 

no teatro portenho, os espectadores estavam avisados sobre esse aspecto uma vez, por exemplo, 

que um cartaz próximo da bilheteria do Teatro San Martín informava que o espetáculo continha 

cenas de nudez. De acordo com Dubatti (informação verbal obtida no dia 17 de julho de 2017 

na EEBA) a questão está no desconcerto de alguns, não acostumados em ir ao teatro, diante de 

espetáculos mais ousados em sua estrutura dramática. O crítico argentino chama atenção ao fato 

de que parte dos frequentadores do Teatro San Martín é um público fiel que considera esse 

espaço a meca do teatro oficial e a garantia de que lá se vai ver coisas boas e, diferente do 

público de Cacace no Apacheta Sala/Estudio, por exemplo, não está aberto para obras mais 

experimentais que rompem com a linearidade narrativa. Em contraposição, segundo a ênfase 

dada pelo professor argentino ao abordar a polêmica sobre Parias, os assistentes da EEBA, 
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como espectadores companheiros, devem tratar de ver o que está e não o que não está no 

espetáculo. Pois o ideal do espectador companheiro, no convívio teatral, deve exercer sua 

capacidade de ser hospitaleiro, isto é, deve dar a palavra ao artista, dialogar com ele.  

Dubatti, de acordo com informações obtidas em reunião com pesquisadores da AICA e 

do IAE no CCC no dia 04 de agosto de 2017, afirma que ao longo de sua trajetória junto à EEBA 

já detectou cerca de 25 tipos de espectadores, ou melhor, de contra modelos de espectador 

companheiro. Em suas aulas regulares e especiais da EEBA, como no dia 19 jun. 2015 no CCK, 

o professor argentino salienta que o teatreiro não tem a obrigação de dar ao espectador o que 

ele quer; mas o espectador companheiro, esse sim deve dialogar com o artista, deve buscar 

entender o que está sendo apresentado. O crítico também afirma que muitas vezes reconhece 

em si próprio esses contra modelos e se trabalha constantemente para não se deixar levar por 

tais impulsos contraproducentes. 

De todo modo, não me parece que a resistência seja contra o espectador companheiro em 

detrimento do espectador solipsista, mas uma resistência à proposta de uma escola de 

espectadores. Percebi isso, em 2014, quando cursava as disciplinas do curso de doutorado no 

PPGAC-UFBA, sobretudo nos Seminários Interdisciplinares de Pesquisa (SIP) em que ao 

apresentar meu projeto de investigação alguns poucos colegas de turma manifestaram que 

achavam um absurdo um espaço de formação voltado para o público, que o espectador não 

precisa e nem deve receber qualquer tipo de instrução, que todas as empreitadas nesse sentido 

querem o ensinar a ver uma obra de teatro e que isso deveria ser combatido, entre outros 

comentários. 

No entanto, a EEBA, conforme verifiquei in loco, não ensina a ver teatro num sentido 

reducionista, muito pelo contrário, estimula ostensivamente a cordialidade e a camaradagem 

entre os espectadores e entre os espectadores e os teatreiros. Além disso, por meio de suas 

recomendações, ajuda a guiar as escolhas de seus assistentes, multiplicadores em potencial, e 

trabalha na perspectiva de formação de um espectador companheiro e crítico. 

A ideia de um espectador companheiro (ou parceiro) não é nova. Marie-Madeleine 

Mervant-Roux (2002), por exemplo, chama a atenção para a relação de complementaridade que 

o espectador pode estabelecer com a cena, ou seja, individualmente ele é um parceiro do ator e 

coletivamente uma cortina de rostos. 
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1.2 O ESPECTADOR EM NÚMEROS 

 

Os dados quantitativos apresentados a seguir, ao tomarem em conta o público enquanto 

um conjunto numérico, para não incorrerem em generalizações descontextualizadas que 

algumas vezes se tornam estéreis por serem exclusivamente estatísticas, pretendem contribuir 

com a reflexão sobre as motivações que levam o espectador ao teatro. De todo modo, como já 

alertou Pavis, 

 

[...] Não é fácil apreender todas as implicações pelo fato de que não se poderia 

separar o espectador, enquanto indivíduo, do público, enquanto agente 

coletivo. No espectador-indivíduo passam os códigos ideológicos e 

psicológicos de vários grupos, ao passo que a sala forma por vezes uma 

entidade, um corpo que reage em bloco [...] (2005, p. 140). 

 

No Brasil, o crescente esvaziamento das salas teatrais, que coloca em risco a existência 

dessa arte milenar, vem sendo percebido desde o início da década de 1970 (DESGRANGES, 

2010). A professora brasileira Silvana Garcia, avaliando a produção, difusão e público dos 

espetáculos em São Paulo no final da década de 1990, afirmou o seguinte: “[...] Na verdade, se 

queixa atualmente a grave crise do público: é frequente que alguns espetáculos cancelem 

sessões por falta de público e raras são as peças que conseguem ter sua sala ‘cheia’."39 (1998, 

p. 70, tradução nossa). Atualmente, em pleno século XXI, os resultados das estatísticas oficiais 

referentes ao consumo cultural dos brasileiros não apontam a superação dessa crise. A pesquisa 

Sistema de Indicadores de Percepção Social – Cultura, por exemplo, efetuada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA em 2010, em que foram entrevistadas 2.770 pessoas em 

todos os estados do Brasil, com grau de confiança dos números 95%, revela que 59,2% da 

população nunca vai ao teatro, circo e shows, e 25,6% frequenta raramente. No que diz respeito 

à frequência de práticas culturais por faixa de idade, 0,6 dos jovens frequentam todos os dias, 

19,3 pelo menos uma vez por mês, e 79,4 raramente ou nunca. 

                                                           
39 “[...] En fait, on crie aujord'hui à la grave crise du public : il est fréquent que certains spectacles 

suppriment des séances par manque de public et rares sont les spectacles qui réussissent à avoir leur 

salle "au grand complet". 
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Em Porto Alegre, cidade onde está sediada a EEPA, uma pesquisa realizada pela 

Assessoria de Estudo e Pesquisa da Prefeitura Municipal de Porto Alegre mostra que apenas 

17,2% costuma frequentar espetáculos de teatro ou de dança (2001, p. 22); sendo a justificativa 

recorrente para a baixa frequência foi “teatro é chato” (2001, p. 24). Tal pesquisa revela ainda 

que somente 10,3% dos porto-alegrenses entrevistados com renda até dois salários mínimos 

têm o hábito de frequentar o teatro, contra 51,5% que possuem renda entre dez e vinte salários 

mínimos. 

Muitos podem ser os causadores dessa crise, como: a violência urbana, que muitas vezes 

inibe o espectador de sair de casa, especialmente de noite; a precariedade do transporte público 

coletivo; a televisão e a internet que influenciaram a mudança das práticas sociais dos 

brasileiros, no caso; a escassez de teatros na maioria dos municípios brasileiros, visto que, 

segundo dados de 2014 divulgados pelo IBGE, apenas 23,4% dos nossos municípios têm teatro 

ou sala de espetáculos (PENNAFORT, 2015). Portanto, o aspecto da familiaridade que culmina 

no hábito de frequentar o teatro também deve ser levado em conta. A pesquisa Cultura no 

Brasil, efetuada pela Fecomércio-RJ, mostrou que “o brasileiro não se aventura em atividades 

que não conhece – o nível de desconhecimento cultural da população é elevado – e dentro do 

quadro de opções o cinema é o que lhe parece mais confortável, devido à semelhança com a 

televisão.” (2007, p. 11). Segundo o coordenador da EEPA, “[...] O público tem medo de se 

arriscar num espetáculo local ou ser exposto a um teatro contemporâneo que ele tem receio de 

não entender.” (MENDONÇA, 2015)40 

Como alerta o pesquisador e professor Flávio Desgranges, 

 

O prazer de assistir a espetáculos teatrais advém justamente do domínio da 

linguagem, que amplia o interesse pelo teatro à proporção que possibilita uma 

compreensão mais aguda, uma percepção cada vez mais apurada das 

encenações. [...] Ir ao teatro ou gostar de teatro, também se aprende. E 

ninguém gosta de algo sem conhecê-lo. (2010, p. 33) 

 

                                                           
40 Conferir a transcrição completa da entrevista no Apêndice E. 
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A pesquisa do IPEA aponta, no que se refere à intensidade das práticas por escolaridade, 

que “[...] a maior frequência de prática ou de ida ao teatro, circo e apresentações de dança se dá 

entre aqueles que chegaram ao nível superior: 25,8% frequentam esses eventos pelo menos uma 

vez por mês. [...].” (IPEA, 2010, p. 13) 

Para Bourdieu, 

 

O privilégio cultural torna-se patente quando se trata da familiaridade com 

obras de arte, a qual só pode advir da frequência regular ao teatro, ao museu 

ou a concertos (frequência que não é organizada pela escola, ou o é somente 

de maneira esporádica). Em todos os domínios da cultura, teatro, música, 

pintura, jazz, cinema, os conhecimentos dos estudantes são tão mais ricos e 

extensos quanto mais elevada é sua origem social. [...]. (1998, p. 45) 

 

Os dados gerais da pesquisa realizada pela Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mostram que “67% dos latino-americanos 

entrevistados nunca foi ao teatro [...]. Entre aqueles que afirmaram ter ido ao teatro, a maioria 

assinalou que o fez há mais de um ano (18%), 5% faz um ano, 3% faz seis meses e 4% faz três 

meses” (2014, p. 24). A porcentagem de respostas por país desta pesquisa indica que, em 2013, 

na Argentina, 49% dos entrevistados nunca foram ao teatro e, no Brasil, este percentual sobe 

para 62% (2014, p. 24). A pesquisa (2014, p. 30) esclarece ainda que a não frequência no teatro, 

tanto na Argentina como no Brasil, está associada ao baixo nível de escolaridade e 

socioeconômico. Sendo que, as justificativas mais recorrentes para não ir ao teatro são a falta 

de tempo e de interesse. 

O Informe 2014 do OIC, aponta que em 2013, em Buenos Aires, os circuitos oficial e 

comercial somaram 3.935.562 espectadores, sendo o teatro comercial responsável por 79,4% 

desses números. A matéria Buenos Aires, capital del teatro (2013), de Carolina Amoroso, 

sintetiza alguns dados do Ministério da Cultura, da Asociación Argentina De Empresarios 

Teatrales y Musicales (AADET) e da Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) 

que ilustram a proliferação teatral profícua da cena portenha e informa que o circuito 

independente convocou cerca de 600.000 espectadores. Deve-se ter em conta que o censo de 

2010 estimou a população da Cidade Autônoma de Buenos Aires em 2.890.151 habitantes e a 
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Grande Buenos Aires em 12.801.364 habitantes. 

As salas teatrais de Buenos Aires, pelo menos as salas onde estive durante as etapas do 

trabalho de campo em 2015 e 2017, com raras exceções, estavam cheias constantemente. E isso 

é um fator encantador que forma um espetáculo à parte, o espetáculo do espectador. Como disse 

a encenadora francesa Ariane Mnouchkine, numa aula da EEBA vinculada ao VI Festival 

Internacional de Buenos Aires (FIBA), em setembro de 2007: 

 

Nas grandes cidades como Paris ou Buenos Aires é incrível que as pessoas 

vão ao teatro, porque elas saem do trabalho cansadas e ao invés de irem para 

casa assistir às bobagens na televisão, elas vêm nos ver e pagam. Acredito que 

o teatro é uma espécie de milagre. Nesse momento compartilhado conosco, os 

atores colocam a máscara e os espectadores a tiram. [...] Creio que o teatro é, 

durante algumas horas, uma utopia. 600 pessoas que respiram juntas, que não 

se matam, que não brigam todo o tempo, que se olham, que se falam. O teatro 

é um reflexo do que o mundo poderia ser. (apud DUBATTI, 2008, tradução 

nossa)41 

 

Na EEBA, em 11 maio 2015, uma senhora muito simpática da área de direito que estava 

ao meu lado, além de me recomendar vários espetáculos teatrais e me contar algumas fofocas 

breves sobre a vida amorosa de alguns convidados, me disse (informação verbal) que eles, os 

portenhos, são gente de teatro, no sentido de que frequentam habitualmente, pois estão rodeados 

de teatros na cidade. A perspectiva dessa senhora é compatível com o depoimento do 

empresário Carlos Rottemberg a Cora Roca (2016, p. 260, tradução nossa): “[....] o vigor e a 

paixão do teatro independente são indiscutíveis, o argentino é teatrista, e é notável observar que 

é o único país no mundo que tem mais espaços cênicos que telas de cinema.”42  

Segundo a explicação de Dubatti,  

                                                           
41 “En las grandes ciudades como París o Buenos Aires es increíble que la gente vaya al teatro, porque 

las personas salen del trabajo cansadas y en vez de ir a ver tonterías a la televisión, vienen a vernos y 

pagan. Creo que el teatro es una especie de milagro. En ese momento compartido con nosotros, los 

actores se ponen la máscara y los espectadores se la sacan. […] Creo que el teatro es, durante algunas 

horas, una utopía. 600 personas que respiran juntas, que no se matan, que no se pelean todo el tiempo, 

que se miran, que se hablan. El teatro es un reflejo de lo que el mundo podría ser.” 
42 “[...] el vigor y la pasión del teatro independiente son indiscutibles, el argentino es teatrero, y es 

notable observar que es el único país en el mundo que tiene más espacios escénicos que pantallas de 

cine. [...]”  
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[...] Na Argentina o teatro é um espaço de construção de subjetividade 

alternativa, de socialização, de resistência e resiliência. Os convívios se 

fundam não em rotinas da atividade cultural senão no desejo e no interesse de 

saúde. Durante muitos anos os espectadores argentinos se agarraram aos 

convívios teatrais para não enlouquecer, para seguir acreditando em seu país, 

para suportar, continuar até o futuro e sobreviver. [...]43 (2007, p. 83, tradução 

nossa) 

 

Em relação às cifras, apesar da impressão de sucesso de público, a Encuesta Anual de 

Hogares 2012 [Enquete Anual de Residências 2012] (DADAMIA, 2014), revela que só 3,7% 

da população da Capital Federal de 14 anos ou mais afirma que "realizar e/ou presenciar 

atividades artísticas e culturais" ["realizar y / o presenciar actividades artísticas y culturales"] é 

a sua principal atividade em tempo livre, ou seja, a mais habitual. A categoria inclui oficinas e 

cursos extracurriculares de diferentes linguagens artísticas (como teatro, música e fotografia), 

assistir aos espetáculos de teatro, música ao vivo, cinema, exposições, feiras artesanais, assim 

como visitar museus, centros culturais, bibliotecas etc.  

Para tentar compreender esse dado em relação ao público adolescente não frequentador 

das salas teatrais portenhas, vale lembrar que, segundo Ana Durán (2016, p. 23), no imaginário 

de grande parte dos jovens que participam do Programa Formación de Espectadores, o público 

de teatro de Buenos Aires é constituído por “[...] pessoas maiores de 45 anos, cultas e com alto 

poder aquisitivo. [...]”44, portanto, eles não se sentem pertencentes a esse universo e isso é uma 

das justificativas para eles não irem ao teatro. 

A estudante secundarista francesa Sophie Raynaud, durante seu estágio em Buenos Aires 

no ano 2013/2014, realizou durante dois meses uma enquete estatística com 170 pessoas que 

compareceram aos espetáculos Fuera!, Delia, Viejo, Solo y Puto, 0800 Call Center, Hay que 

apagar el fuego e Cinthia Interminable com o objetivo de averiguar as tendências do público 

                                                           
43 “[...] En la Argentina el teatro es un espacio de construcción de subjetividad alternativa, de 

socialización, de resistencia y resiliencia. Los convivios se fundan no en rutinas de la actividad 

cultural sino en el en el deseo y en la vocación de salud. Durante muchos años los espectadores 

argentinos se han aferrado a los convivios teatrales para no enloquecer, para seguir creyendo en su 

país, para soportar, continuar hacia el futuro y sobrevivir.” 
44 “[...] personas mayores de 45 años, cultas y con alto poder adquisitivo. [...]” 
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do Teatro Beckett. Tal pesquisa revelou, como já era de se esperar, que a proporção de mulheres 

é maior do que a de homens. Sendo que, além dos casais, é muito mais frequente grupos de 

amigas irem ao teatro juntas ou se encontrarem na antessala do que os grupos de amigos. Apenas 

19% da população estudada possui menos de 25 anos, o que evidencia que, para além das 

dificuldades financeiras - já que nessa faixa etária a maioria ainda é estudante, os jovens não se 

interessam de maneira significativa pelo teatro e/ou não se sentem pertencentes a esse universo. 

No entanto, discordo diametralmente da opinião da secundarista de que “o fenômeno da ‘escola 

de espectadores’ é muito interessante nesse sentido, como a necessidade de uma legitimação 

para poder entrar no mundo artístico, ainda que seja só como público”.45 (2014, p. 26, tradução 

nossa), pois os assistentes da EEBA são majoritariamente adultos, economicamente estáveis e 

frequentadores assíduos das salas teatrais dos diferentes circuitos portenhos. Certamente, por 

seu desconhecimento do perfil dos assistentes da EEBA, sua observação “o desenvolvimento 

da escola de espectadores é um exemplo da existência de uma ‘necessidade’ de algumas pessoas 

de se cultivarem para se sentirem legítimas vendo uma apresentação. Se estamos de acordo ou 

não com essa prática, revela sobretudo um sentimento de exclusão.”46 me parece bastante 

equivocada, uma vez que os integrantes da EEBA além de não demonstrarem qualquer 

sentimento de exclusão cultural ou incapacidade de apreciação de uma obra teatral, até porque, 

como observei durante o trabalho de campo, eles possuem níveis de leitura sofisticados. Além 

disso, o comentário da estudante francesa denota preconceito frente a incompreensão e/ou 

incapacidade de vislumbrar uma formação em teatro com foco na recepção e não na atuação ou 

na direção, por exemplo. 

Como já alertou Marco de Marinis, 

 

O espectador não é um ator fracassado, mas um dos protagonistas da relação 

teatral [...]. Assim, ver teatro é um dos muitos modos de fazê-lo, então ‘ter 

experiência em arte’ não significa unicamente praticá-lo diretamente, de 

                                                           
45 “El fenómeno de la “escuela de espectadores” es muy interesante en este sentido, como la necesitad 

[sic] de una legitimación para poder entrar en el mundo artístico, aunque sea tan solo como público.” 
46 “El desarrollo de la escuela de espectadores es un ejemplo de la existencia de una “necesitad” de 

algunas personas de cultivarse para sentirse legítimos viendo una función. Que seamos de acuerdo o 

no con esta práctica, revela sobre todo un sentimiento de exclusión.” 



 

 

67 

  

maneira ativa, senão também, justamente, contemplá-lo, estudá-lo, etc. [...]47 

(2005, p. 132, tradução nossa). 

 

Sophie Raynaud também questionou os frequentadores do Teatro Beckett sobre como 

eles se interam dos espetáculos. As respostas apontaram que o poder de convocatória do boca-

a-boca teve destaque visível e mostraram que a recomendação de um amigo tem muito mais 

peso do que a imprensa ou as filipetas, por exemplo. Concordo em parte com a estudante 

francesa que o “[...] o setor teatral [portenho], pelo menos o independente, parece bastante 

fechado onde os espectadores usuais se recomendam entre eles as obras e teatros. [...]”48 (2014, 

p. 26, tradução nossa). 

Segundo Ana Durán (2016), o espectador frequente de teatro em Buenos Aires pertence 

à “elite cênico-cultural da Cidade” [“élite escénico-cultural de la Ciudad”] e, como tal, a partir 

do trabalho de campo que efetuei na EEBA, ao que tudo indica, diferente da grande maioria dos 

jovens com os quais a jornalista argentina e Sonia Jaroslavsky trabalham no Programa 

Formación de Espectadores, maneja os diferentes conhecimentos teatrais mencionados por 

Marco De Marinis em seu livro En busca del actor y del espectador (2005). De acordo com o 

professor e semiólogo italiano, esses conhecimentos dizem respeito às questões gerais e 

particulares do teatro, aos interesses pessoais de cada espectador relativos ao teatro de maneira 

ampla e à determinado espetáculo, bem como às condições materiais de recepção, ou seja, 

espaciais e relacionais. Essas condições de recepção “[...] funcionam como determinantes dos 

processos receptivos e influenciam em seu desenvolvimento e seu resultado.”49 (MARINIS, 

2005, p. 108, tradução nossa).  

Ao lado dessas pré-condições de recepção, sobreditas, Marco De Marinis situa a 

“competência teatral”, entendida como: “[...] o conjunto de tudo aquilo (atitudes, habilidades, 

conhecimentos, motivações) que coloca o espectador em condições de compreender (no sentido 

                                                           
47 “El espectador no es un actor fracasado sino uno de los dos protagonistas de la relación teatral [...]. 

Pero si ver teatro es uno de los muchos modos de hacerlo, entonces ‘tener experiencia del arte’ no 

significa únicamente practicarlo directamente, de manera activa, sino también, justamente, 

contemplarlo, estudiarlo, etc. [...]” 
48 “[...] el sector teatral, por lo menos independiente, aparece bastante cerrado donde los espectadores 

usuales se recomiendan entre ellos las obras y teatros. [...]” 
49 “[...] funcionan como determinantes de los procesos receptivos y que influyen en su desarrollo y su 

desenlace.”  
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mais rico do termo), uma representação teatral. [...]”50 (2005, p. 108, tradução nossa). Seguindo 

a linha de raciocínio do professor italiano, a “competência teatral” é um saber-fazer que 

possibilita o espectador realizar as múltiplas operações de recepção. Os participantes da EEBA, 

que, do ponto de vista de Dubatti (informação verbal, obtida no dia 04 maio 2015 na EEBA), a 

assistem porque encontram nela um vínculo existencial com o teatro e não por uma relação de 

consumo, conforme pude constatar em minha estada na capital argentina, possuem essa 

“competência teatral”, possivelmente, pela longevidade da EEBA e por serem espectadores 

assíduos e aficionados do teatro. Conforme notou Breno Ketzer Saul, em entrevista concedida 

em 30 de junho de 2015, “os participantes já possuem muitas referências, certamente pelo 

tempo de existência da escola, então tudo já tem um link e eles andam muito rápido.”51  

Como já observou Pierre Bourdieu, os consumos culturais, dentre eles a frequência ao 

teatro, dependem da remuneração e do nível de instrução. Além disso, os estilos de vida e gostos 

são marcas de distinção social que interligam as pessoas pelas afinidades. O sociólogo francês, 

em relação ao valor distintivo ganho pelos intelectuais pela apropriação simbólica de uma obra 

teatral por exemplo, diz o seguinte: 

 

Para os intelectuais, experientes ou aprendizes, determinadas práticas - como 

a frequência ao teatro, [...] cuja assiduidade e rotina quase profissional são 

suficientes para despojá-la de qualquer extracotidianidade - obedecem de 

alguma forma, à busca do máximo “rendimento cultural” pelo menor custo 

econômico, o que implica a renúncia a toda despesa ostentatória e a quaisquer 

gratificações além daquelas proporcionadas pela apropriação simbólica da 

obra [...]. Através da própria obra, de sua raridade e do comentário que hão de 

elaborar sobre o evento - desde a saída do espetáculo, em um bar “tomando 

uma bebida” ou em seus cursos, artigos ou livros - e por meio do qual esforçar-

se-ão em se apropriarem de uma parcela de seu valor distintivo, é que esperam 

obter o rendimento simbólico de sua prática. [...]. (2013, p. 250). 

 

Em Buenos Aires, a remuneração, no caso, pode ser percebida inclusive no bairro de 

residência dos frequentadores de teatro. De acordo com a Encuesta Anual de Hogares 2012 - 

                                                           
50 “[...] el conjunto de todo aquello (aptitudes, habilidades, conocimientos, motivaciones) que pone al 

espectador en condiciones de comprender (en el sentido más rico del término), una representación 

teatral. [...]”  
51 Conferir a transcrição completa da entrevista no Apêndice D. 



 

 

69 

  

Tabulados básicos del módulo especial: Hábitos y prácticas culturales [Enquete Anual de 

Residências 2012 - Tabulados básicos do módulo especial: Hábitos e práticas culturais], mostra 

que 43,6% população da Zona Norte (Comunas 2, 13 e 14), que abarca os bairros Recoleta, 

Belgrano, Núñez, Colegiales e Palermo, tem muito mais o hábito de assistir aos espetáculos de 

teatro do que os 17,8% da população da Zona Sul (Comunas 4, 8, 9 e 10), que abarca os bairros 

Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa 

Lugano, Parque Avellaneda, Liniers, Mataderos, Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, 

Vélez Sársfield e Villa Luro. 

Em relação aos hábitos segundo o nível educativo alcançado pela população de 25 anos 

ou mais, conforme mostra a Encuesta Anual de Hogares 2012, "para as práticas relacionadas 

com o estritamente cultural, a porcentagem de hábito do grupo com maior nível escolar formal 

é mais de cinco vezes maior que o mais desfavorecido"52. Isto é, 8,9% da população com até o 

primário completo, em seu tempo livre, realiza e/ou presencia atividades artísticas e culturais, 

enquanto que 46% da população com terciário ou universitário incompleto ou completo realiza 

e/ou presencia atividades artísticas e culturais. No ano de 2012, no tocante à assistência aos 

espetáculos de teatro, de acordo com o nível educativo alcançado pela população de 25 anos ou 

mais, só 7,9% dos entrevistados com até o primário completo assistiram às obras de teatro, 

enquanto que 48,7% dos entrevistados com terciário ou universitário incompleto ou completo 

assistiram aos espetáculos teatrais. 

De acordo com a mesma pesquisa supracitada, em 2012, ao comparar as práticas que 

implicam sair de casa, a assistência ao cinema com 60% representa a atividade mais difundida 

entre a população, quase o dobro da frequência em recitais e/ou concertos e a assistência aos 

espetáculos de teatro (32,5% e 31,5% respectivamente). Ao redor de um quarto da população 

declarou que foi em lugares dançantes e a museus, enquanto apenas 13,5% foi em bibliotecas e 

10% em espetáculos de dança. 

Esses dados argentinos não são uma novidade e tampouco diferem muito da realidade 

brasileira. Mas, ajudam a pensar o público de teatro de forma mais precisa. 

                                                           
52 "[...] para las prácticas relacionadas con lo estrictamente cultural, el porcentaje de hábito del grupo 

con mayor nivel educativo formal es más de cinco veces mayor que en el más desfavorecido". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barracas_%28Buenos_Aires%29
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1.3 BUENOS AIRES: A CAPITAL TEATRAL HISPANO-AMERICANA 

 

[...] não há um teatro (nacional) argentino, mas teatros argentinos [...]53 

(DUBATTI, 2011, p. 105, tradução nossa) 

 

A Cidade Autônoma de Buenos Aires é considerada o maior polo teatral da América 

Latina e, sem dúvida, um dos mais respeitáveis do mundo. A capital portenha é a quinta cidade 

com maior quantidade de teatros no mundo, ela perde apenas para Nova York, Paris, Tokyo e 

Londres e está à frente de importantes centros culturais como São Paulo (AMOROSO, 2013). 

Segundo Ricardo Dubatti (2015), apenas em 2014, em Buenos Aires, foram realizadas cerca de 

2.000 estreias teatrais. 

A cidade tem uma oferta enorme e com qualidade, mas, na opinião de Dubatti, em 

entrevista para uma matéria da revista Veintitrés, ainda deve aperfeiçoar seu sistema de 

bilheteria e ampliar a relação com o teatro internacional. 

 

Para mim, falta um monte de coisas para Buenos Aires ser uma capital teatral. 

Por exemplo, não existe uma grande bilheteria de teatros, falta um sistema de 

turnês, e há uma relação pobre com o teatro internacional. Em Barcelona há 

centenas de espetáculos de todo o mundo, e aqui cai um de vez em quando. 

Não estamos longe, e o melhor exemplo são as visitas internacionais que 

passam por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e dali para Santiago do 

Chile. Passam aqui por cima e ninguém se move para que desçam aqui54 (apud 

REPISO, 2012, tradução nossa). 

 

Os circuitos teatrais predominantes na cena contemporânea argentina são: o oficial, o 

comercial55 e o independente; além de outros como o comunitário e o universitário, por 

                                                           
53 “[...] no hay un teatro (nacional) argentino sino teatros argentinos [...]”. 
54 “Para mí, a Buenos Aires le faltan un montón de cosas para ser una capital teatral. Por ejemplo, no 

existe una gran librería de teatros, falta un sistema de giras, y hay una relación paupérrima con el 

teatro internacional. En Barcelona hay cientos de espectáculos de todo el mundo, y acá cae uno de vez 

en cuando. No estamos lejos, y el mejor ejemplo son las visitas internacionales que pasan por San 

Pablo, Río de Janeiro, Porto Alegre y de ahí a Santiago de Chile. Pasan por acá arriba y nadie se 

mueve para que bajen aquí”. 
55 Em 2014, no primeiro ano do Doutorado Acadêmico em Teatro do PPGAC/UFBA, nos dois 

Seminários Interdisciplinares de Pesquisa, alguns poucos colegas de turma sugeriram que eu usasse a 
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exemplo. Os limites entre esses três circuitos principais não são tão claros, são híbridos. Mas, 

conforme apresentarei a seguir, é possível perceber algumas características preponderantes. 

Segundo o teatreiro argentino Javier Daulte, diretor e dramaturgo que transita nos três 

circuitos, 

 

A cena teatral em Buenos Aires está muito viva. Isso se deve a algumas razões, 

mas o principal fator é a importância da tradição teatral da cidade. Temos o 

circuito estatal, comercial e alternativo. Apenas o estatal vive certa crise. O 

circuito comercial apresenta uma abundância de teatro de texto e o circuito 

alternativo goza da proliferação de autores nacionais” [...]. (apud MARINHO, 

[2014]). 

 

Levantamentos realizados por mim, em dezembro de 2017, no Alternativa Teatral 

(<http://www.alternativateatral.com/obras.asp>), a partir de dados armazenados no site sobre 

os espetáculos em cartaz na Cidade Autônoma de Buenos Aires, revelaram que no ano de 

fundação da EEBA, em 2001, houve, no mínimo, 946 apresentações teatrais, entre 1º de março 

e 30 de novembro (meses de efetivo funcionamento da escola), nos diferentes circuitos 

portenhos; sendo que, 919 dessas apresentações correspondem ao circuito off, 10 ao oficial, 16 

ao comercial e uma aos demais circuitos.  

É preciso ter em conta que o site Alternativa Teatral nasceu em julho de 2000 e, 

inicialmente, estava mais voltado para a difusão dos espetáculos independentes. Assim, em seus 

primeiros meses de existência, é compreensível que a adesão para o registro das obras em cartaz 

na Capital Federal não tenha sido imediata, especialmente pelos circuitos comercial e oficial. 

Atualmente, seguramente, os dados refletem a quantidade de obras em cartaz de maneira muito 

                                                           
expressão inglesa mainstream ao invés do termo “comercial” de origem latina; no entanto, nesta tese, 

optei pelo termo circuito comercial e/ou circuito comercial de arte e não pela expressão inglesa 

mainstream [corrente principal], por exemplo, porque grande parte dos próprios argentinos 

categorizam os espetáculos apresentados na maioria dos teatros nas imediações da Avenida Corrientes 

como pertencentes ao circuito comercial da cidade. A expressão inglesa, por sua vez, não contempla o 

sentido dessa produção, uma vez que se refere à tendência dominante, aos trabalhos disseminados 

especialmente pelos meios de comunicação em massa, como a televisão, e, além disso, soa um pouco 

pejorativo porque remete a algo que "está na moda". Ademais, se os valores dos ingressos do circuito 

comercial ($300-$600) forem comparados aos valores do circuito independente ($150-$200), 

seguramente, os independentes são mais acessíveis ao grande público; nesse sentido, não há restrição 

de público. 
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mais fidedigna; pois o “[...] Alternativa Teatral se converteu em um lugar de consulta teatral 

indiscutível. Praticamente é o único coletor de dados [...]” (CARBONELL, 2017).  

Em 2015, ano da primeira etapa de meu trabalho de campo em Buenos Aires, entre os 

meses de março e novembro, foram registradas 6.441 funções, sendo 5.160 pertencentes ao 

circuito off, 922 ao comercial, 267 ao oficial e 92 aos outros circuitos. Em 2017, neste mesmo 

período, foram efetuadas 8.307 apresentações, sendo 7.335 vinculadas ao circuito off, 496 ao 

comercial, 293 ao oficial e 183 aos demais circuitos. Tais dados revelam que ocorreu um 

aumento significativo de aproximadamente 29% de funções realizadas na cidade, especialmente 

no circuito independente que teve um crescimento de cerca de 42%; mas, em contrapartida, o 

circuito comercial teve uma diminuição em torno de 46%. Esses números confirmam o seguinte 

depoimento do diretor Agustín Alezzo dado a Cora Roca sobre a realidade atual do teatro 

portenho em relação às salas de espetáculos: 

 

[...] as salas profissionais reduziram numericamente de maneira escandalosa 

(das 40 ou 50 que tinham nos anos de 1950, se reduziram a menos de 20). [...] 

As salas pequenas se multiplicaram passando de 400, aparecendo em cada 

uma de suas programações distintos espetáculos por dia, com elencos 

diferentes que tampouco, por razões opostas às dos anos de 1930, vivem de 

seu trabalho. Esse conjunto se multiplicou em forma milagrosa e assim 

surgiram teatros nos lugares mais inesperados, como em salões de beleza e 

museus.56 (2016, p. 267-268, tradução nossa). 

 

Ainda de acordo com dados armazenados no Alternativa Teatral sobre os espetáculos em 

cartaz em Buenos Aires, apenas para dar um exemplo mensal da quantidade de obras em cartaz 

na cidade, no mês de maio de 2015, foram realizadas 1.365 sessões de espetáculos; dentre tais 

sessões, 1.033 são do circuito off, 63 são do circuito oficial, 262 são do circuito comercial e 07 

pertencem à circuitos não definidos. Em 2017, neste mesmo período, foram efetuadas 1.273 

sessões; sendo 1.079 do circuito off, 50 do circuito oficial, 115 do comercial e 29 pertencentes 

                                                           
56 “[...] las salas profesionales se han reducido en número de manera escandalosa (de las cuarenta o 

cincuenta que había en los anõs cincuenta, se redujeron a menos de veinte). [...] Las salas chicas se 

han multiplicado pasando el número de las cuatrocientas, apareciendo en cada una de sus carteleras 

distintos espectáculos por día, con elencos diferentes que tampoco, por razones opuestas a las de los 

años treinta, viven de su trabajo. Ese conjunto se multiplicó en forma milagrosa y así surgieron teatros 

en los lugares más insospechados, como en peluquerías y museos.”  
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à circuitos não definidos.  

O circuito oficial é composto pelos teatros que contam com o sistema de produção pública 

(SCHRAIER, 2008). Na cidade de Buenos Aires, pertencem ao circuito oficial o Teatro 

Nacional Cervantes, que depende da Secretaria de Cultura da Nação; o Teatro Colón que conta 

com o Município e os teatros que integram o Complexo Teatral de Buenos Aires (CTBA). O 

CTBA, criado em 2000, consiste em um núcleo artístico e administrativo, vinculado ao 

Ministério de Cultura, responsável pelos cinco teatros públicos da cidade: San Martín, Teatro 

de la Ribera, Presidente Alvear, Regio e Sarmiento. Integram ainda esse sistema de produção 

pública alguns centros culturais, dentre eles: Recoleta, Néstor Kirchner, Usina del Arte etc.; 

entretanto, nessas instituições as atividades vinculadas às artes cênicas ocorrem 

circunstancialmente, pois, diferente dos teatros públicos, a produção cênica não é o foco de 

atenção. 

O coração do circuito comercial, organizado por um sistema de produção privada 

empresarial (SCHRAIER, 2008) está na Avenida Corrientes. Pode-se dizer que nesse circuito 

o teatro é encarado como um negócio; mas, de todo modo, hoje em dia, a rentabilidade não é 

menosprezada pelos demais circuitos.  

Na Capital Federal, na Cidade Autônoma de Buenos Aires, os teatros desse circuito estão 

vinculados à Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET). De acordo 

com informações obtidas no site da AADET, atualmente, 26 espaços estão vinculados à 

associação, são eles: Apolo, Astral, Astros, Auditorio de Belgrano, Broadway, Chacarerean 

teatre, Ciudad Cultural Konex, Coliseo, CPM Multiescena, El Galpón de Guevara, El Nacional 

Sancor Seguros, Gran Rex, La Comedia, La Plaza, Liceo, Lola Membrives, Luna Park, Maipo, 

Metropolitan Sura (figura 11), Multiteatro (figura 05), Opera, Picadero, Picadilly, Premier, 

Regina, Tabaris (Disponível em: <http://www.aadet.org.ar/teatros.asp>. Acesso em: 27 nov. 

2017). Tais espaços têm capacidade superior a 350 lugares e oferecem, dentre outros gêneros, 

espetáculos de teatro de revista, musicais, shows de tango e versões argentinas de montagens 

internacionais, muitos tachados de “mero entretenimento”. 

Segundo o produtor teatral Gustavo Schraier, “Todos eles estão obrigados a pagar seus 

empregados salários durante os períodos de ensaios e apresentações, bonificação de Natal e 

férias proporcionais, entre outros benefícios trabalhistas, segundo estabelecem os Convênios 

http://www.aadet.org.ar/teatros.asp
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Coletivos de Trabalho de cada setor (atores, músicos, bailarinos, assistentes, técnicos, pessoal 

administrativo, etc.).”57 (2008, p. 28, tradução nossa). 

De acordo com o relato da atriz María Figueras de Bajo Terapia (informação verbal, 

obtida na EEBA no dia 18 maio 2017), a diferença entre o teatro comercial e o independente é 

econômica; sendo que ela se dedica aos espetáculos dos diferentes circuitos da mesma maneira 

por amor à profissão. Segundo a atriz, ela, pessoalmente, necessita de outros espaços e riscos, 

por isso não poderia fazer apenas teatro comercial. Mas, de todo modo, é muito agradecida ao 

comercial porque outro dia, por exemplo, comprou um colchão para sua filha e pode fazer 

coisas que não poderia se não fosse esse trabalho. 

Em relação ao teatro comercial, nas aulas da EEBA, Dubatti (informação verbal, obtida 

no dia 04 maio durante a aula da EEBA) aconselha que os assistentes da escola vejam às obras 

em cartaz e se liberem de preconceitos. Ele afirma que em Buenos Aires há muitas pessoas com 

preconceito em relação ao teatro comercial. 

Em depoimento para Roca (2016, p. 258, tradução nossa), o produtor e empresário Carlos 

Rottemberg, dono de várias salas em Buenos Aires e em Mar del Plata, afirmou o seguinte em 

relação aos atores profissionais argentinos: 

 

[...] A maioria teve seu primeiro contato com o teatral no teatro independente, 

entre outras coisas, porque tampouco me canso de dizer, desde então, que os 

teatros profissionais [comerciais] argentinos nem sequer têm salas de ensaio. 

Então, como apareceriam os famosos de hoje com teatros de 500, 700 ou 1000 

poltronas, com um regime de apresentações e preços como os do teatro 

comercial, se não tivesse tido lugar onde dar o pontapé inicial?58  

 

 

                                                           
57 “Todos ellos están obligados a pagar a sus empleados salarios durante los períodos de ensayos y 

funciones, aguinaldo y vactaaciones proporcionales, entre otros beneficios laborales, según lo 

establecen los Convenios Colectivos de Trabajo de cada sector (actores, músicos, bailarines, 

asistentes, técnicos, personal administrativo, etc.). 
58 “[...] La mayoría tuvo su primer contacto con lo teatral en el teatro independiente, entre otras cosas, 

porque tampoco me canso de decir, desde entonces, que los teatros profesionales argentinos ni siquiera 

tienen salas de ensayo. Entonces, ¿cómo aparecerían los famosos de hoy con teatros de quinientas, 

setecientas o mil butacas, con un régimen de funciones y precios como los del teatro comercial, si no 

hubiese habido un lugar desde el cual dar el puntapié?” 
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Figura 05 - Fachada do Multiteatro na Av. Corrientes. 

 

Fotografia: Olívia Camboim Romano. CABA, 09 jun. 2017. 

 

O circuito independente se organiza a partir de um sistema de produção privada - 

alternativa (SCHRAIER, 2008) e é o circuito de maior destaque atualmente no cenário 

portenho. 

Como esclarece o teatreiro Javier Daulte na página inicial do Espacio Callejon, “o teatro 

alternativo não é a antessala do circuito oficial ou comercial. É um fim em si mesmo.”59; pois, 

embora eles se conectem em alguma medida, cada circuito tem seu público cativo e suas 

peculiaridades. 

Enquanto movimento teatral que buscava, dentre outras questões, se independizar da 

figura do empresário teatral, ele teve início no final da década de 1920; mas foi Leónidas 

Barletta (1902-1975), fundador do Teatro del Pueblo, em 30 de novembro de 1930, que usou o 

                                                           
59 "El teatro alternativo no es la antesala del circuito oficial o comercial. Es un fin en si mismo." 

Disponível em: <http://espaciocallejon.com/>. Acesso em: 14 nov. 2017. 
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termo “independente” pela primeira vez para “[...] se referir à cena livre independente dos 

empresários teatrais, de divas e galãs, e do rendimento da bilheteria e do Estado.”60 (ROCA, 

2016, p. 15, tradução nossa). Atualmente, o teatro independente é tratado por diferentes teóricos 

e teatreiros argentinos como sinônimo de off Corrientes, off, alternativo, experimental, 

cooperativo, de novas tendências, under e de arte. 

A definição de teatro alternativo, segundo verbete de Patrice Pavis é a seguinte:  

 

A alternativa a um teatro comercial e ao teatro público subvencionado é esta, 

difícil, de um ‘teatro experimental’ ou de um terceiro teatro que propõe uma 

programação, um estilo e um modo de funcionamento totalmente originais. A 

modéstia dos recursos permite, paradoxalmente, testar novas formas com mais 

iniciativa, e com toda independência, econômica e estética. (2005, p. 374) 

 

Segundo matéria publicada na revista Caras y Caretas (ARDIZZI, 1934), o Teatro del 

Pueblo, em seus primeiros anos de funcionamento, era composto por 24 artistas, entre 

atores/atrizes e auxiliares, com menos de 30 anos de idade, que exerciam outras profissões uma 

vez que não recebiam cachê por seu trabalho teatral. A verba que entrava se destinava aos 

cenários, às temporadas etc. Após três anos de sua fundação, os integrantes do grupo publicaram 

um manifesto que dizia o seguinte: 

 

Ganhamos a opinião pública do país e do estrangeiro em três anos de 

aprendizagem, fazendo conhecer obras clássicas ignoradas, obras modernas 

temidas por sua originalidade, maliciosamente negadas por certo canal de 

imprensa, pobres de solenidade; nos negando obstinadamente a exploração da 

nossa arte, acusados pela impaciência de todos, hostilizados pela infinita 

vaidade e ignorância dos poderosos e encorajados por aqueles que amam 

verdadeiramente a arte. Somente nossa fé na educação espiritual do povo 

poderia realizar o milagre - tantas vezes tentado e falhado - de apontar a 

possibilidade próxima de um teatro de arte em Buenos Aires. Hoje que 

contamos com uma organização indestrutível, pela disciplina, o amor e a falta 

de oportunismo de seus componentes, respaldada por um público cada vez 

mais numeroso e entusiasmado, queremos ratificar publicamente nossos 

propósitos e declarar: Estamos e estaremos sempre nos tempos heroicos da 

arte a serviço da humanidade. Lutaremos para reaver toda a dignidade que o 

                                                           
60 “[...] refiriéndose a la escena libre independiente de los empresarios, de divas y capocómicos, y del 

rendimiento de la boletería y del Estado.” 
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artista perdeu explorando o público com o comércio das coisas do espírito. 

Não queremos nem subvenções, nem doações. Não nos inquieta a glória 

individual. Queremos trabalhar pela cultura do nosso país. Queremos agrupar 

todos os que produzem arte por amor ao homem e não por amor ao dinheiro. 

Temos que devolver ao teatro toda a sua pureza, toda a sua força espiritual. E 

não descansaremos até conseguirmos.61 (apud ARDIZZI, 1934, tradução 

nossa). 

 

A ideologia e a militância política eram marcas características dos coletivos 

independentes, unidas à objetivos artísticos e de experimentação cênica. Conviviam no cenário 

teatral portenho anarquistas, socialistas, comunistas, católicos, peronistas entre outros grupos. 

No momento atual, os teatros do circuito independente sustentam-se, sobretudo, pelo 

autofinanciamento e pela bilheteria e, embora a sua sobrevivência não seja dependente de 

financiamentos estatais e privados, alguns coletivos e salas teatrais recebem subsídios de fontes 

públicas, especialmente do Fondo Nacional de las Artes (instituído em 1958), do Instituto 

Nacional del Teatro (criado em 1997) e do Proteatro – Instituto para la Protección y Fomento 

de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad (estabelecido em 1999), entre outros.  

 

 

 

 

                                                           
61 “[...] Hemos ganado la opinión pública del país y del extranjero en tres años de aprendizaje, 

haciendo conocer obras clásicas ignoradas, obras modernas temidas por su originalidad, 

maliciosamente negadas por cierta prensa venal, pobres de solemnidad; pero negándonos tercamente a 

la explotación de nuestro arte, acosados por la impaciencia de todos, hostigados por la infinita vanidad 

e ignorancia de los más y alentados por los que de veras aman el arte. Únicamente nuestra fe en la 

educación espiritual del pueblo pudo realizar el milagro - tantas veces intentado y fallido - de apuntar 

la cercana posibilidad de un teatro de arte en Buenos Aires. Hoy que contamos con una organización 

indestructible, por la disciplina, el amor y el desinterés de sus componentes, respaldada por un público 

cada vez más numeroso y entusiasta, queremos ratificarnos públicamente en nuestros propósitos y 

declaramos: Estamos y estaremos siempre en los tiempos heroicos del arte al servicio de la 

humanidad. Lucharemos por recobrar toda dignidad que el artista ha perdido explotando al público 

con el comercio de las cosas del espíritu. No queremos subvenciones, ni donaciones. No nos inquieta 

la gloria individual. Queremos trabajar por la cultura de nuestro país. Queremos agrupar a todos los 

que producen arte por amor al hombre y no por amor al dinero. Tenemos que devolver al teatro toda su 

pureza, toda su fuerza espiritual. Y no nos daremos punto de reposo hasta lograrlo.” 
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Figura 06 - Fachada do Teatro del Pueblo - teatro dedicado ao autor argentino 

 

Fonte: ROCA, 2016, p. 97. 

 

A venda de ingressos, segundo Gustavo Schraier (2008), é uma fonte de financiamento 

importante para qualquer espetáculo; no entanto, em Buenos Aires, ela é um fator determinante 

para o circuito comercial, relativo para o circuito oficial e secundário para o circuito 

independente. O produtor teatral argentino afirma que 80% dos recursos dos orçamentos de 

grande parte dos teatros públicos provém do Estado e apenas 20% são oriundos da venda de 

ingressos. Em depoimento a Jiménez (2015), a atriz e secretaria da ARTEI, Julieta Alfonso, 

comentou que a prioridade das salas do circuito independente não é gerar lucros, pois são, antes 

de tudo, espaços de experimentação e formação. 

Segundo o produtor argentino, o teatro independente, 

 



 

 

79 

  

[…] como verdadeiro movimento que foi, com todos os seus elementos 

característicos, desapareceu por completo subsistindo no alternativo só alguns 

traços como suas formas simples e coletivas de produção e de 

autofinanciamento, seus modos de organização democrática e 

cooperativa, a heterogeneidade estilística, a independência criativa e 

finalmente, em determinadas agrupações teatrais, um discurso pessoal a partir 

de uma busca estética particular. […] Apesar de todas as transformações que 

atravessou, o Teatro Alternativo continua sendo o mais renovador de cena 

contemporânea.62 (SCHRAIER, 2008, p. 33, tradução nossa, grifo nosso) 

 

De modo geral, as salas desse circuito podem ser tomadas como espaços não 

convencionais, em que são encenados trabalhos de teatreiros argentinos com características 

mais herméticas. Nas palavras de Julia Elena Sagaseta, professora da UNA, o teatro off e 

experimental “se caracteriza por buscar a renovação da encenação por experimentar com as 

linguagens verbais e não verbais, por propor um trânsito por caminhos diferentes dos 

conhecidos.” (SAGASETA, 2007, p. 155). 

De acordo com Schraier (2008), a partir de dados coletados nos jornais Clarín e La 

Nación, entre 28 out. 2005 e 31 nov. 2005, 85% dos espetáculos do circuito independente se 

baseiam em textos dramáticos pré-existentes. Conforme pude confirmar nos trabalhos de campo 

efetuados em Buenos Aires, os diferentes tipos de reescrituras são maneiras bem frequentes de 

apropriação de textos de autores consagrados como Shakespeare, como foi o caso, para 

exemplificar, de La Fiesta del viejo de Fernando Ferrer, baseado em Rei Lear, e El Cuerpo de 

Ofelia de Bernardo Cappa e Pedro Sedlinsky, um recorte de Hamlet encenado no Andamio 90 

onde sua diretora, a atriz e diretora Alejandra Boero (1918-2006), foi velada. Cabe dizer que a 

Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES) reconhece como adaptação 

apenas as obras que modifiquem substancialmente o texto original, que apresentem criatividade 

evidente do adaptador.   

Considerando a atual realidade de produção do teatro independente, acredito, assim como 

                                                           
62 “[…] como el verdadero movimiento que fuera, con todos sus elementos característicos, ha 

desaparecido por completo subsistiendo en lo alternativo sólo algunos rasgos como sus formas 

sencillas y colectivas de producción y de autofinanciación, sus modos de organización democrática y 

cooperativa, la heterogeneidad estilística, la independencia creativa y finalmente, en determinadas 

agrupaciones teatrales, un discurso personal a partir de una búsqueda estética particular. [...] A pesar 

de todos los cambios que atravesara, el Teatro Alternativo continúa siendo el más renovador de la 

escena contemporánea.” 
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o produtor Gustavo Schraier (2008, p. 57), que tanto as criações coletivas quanto as reescrituras 

de textos clássicos, quanto o autor exercer outras funções nas cooperativas teatrais, direção e/ou 

atuação - por exemplo, são também estratégia criativas que ajudam a financiar as produções de 

espetáculos independentes, pois contam com retorno dos direitos autorais pagos à 

ARGENTORES, equivalente à 10% da arrecadação total, retidos pelas salas teatrais na 

bilheteria. Embora haja controvérsias, pois segundo a produtora executiva Alejandra De Luna, 

em entrevista realizada em 24 de agosto de 201763,  

 

[...] creio que isso dos dramaturgos dirigirem suas próprias obras não tem a 

ver tanto com isso dos direitos do autor, senão tem a ver com um 

posicionamento de dizer: “Bom, eu quero fazer esta obra, quero dirigi-la”. 

Com os que tenho falado, os que tenho escutado, porque fazemos o festival64 

e, além disso, organizamos mesas para escutar os dramaturgos, para conhecer 

um pouquinho suas motivações para escrever essas obras, eles na realidade o 

fazem por essa motivação que tem a ver com: “Bom, eu vou fazer” e não ficar 

esperando. [...]. (tradução nossa) 

 

Em relação às salas do circuito independente, com base nos 332 cadastrados em 2005, 

Roca (2016) estima que hoje a Cidade de Buenos Aires conte com mais de 600 teatros. O 

Observatorio de Industrias Creativas (2013), por sua vez, estima que existem cerca de 200 

salas desse tipo em Buenos Aires. Segundo o relato de Carlos Rottemberg: 

 

[...] Quando eu comecei há 41 anos, o postal do teatro era a avenida Corrientes, 

hoje o circuito teatral da cidade é muito vasto, cada dia surgem novas salas e 

espaços independentes que se estendem pelos bairros e há teatro nos lugares 

mais inesperados. Situação que nos honra e festejamos por nossa grande 

produção cultural de excelência.”65 (ROCA, 2016, p. 260, tradução nossa)  

 

                                                           
63 Cf. a transcrição completa no Apêndice C. 
64 Festival Novísima Dramaturgia Argentina do CCC, com curadoria de Ricardo Dubatti, que em 2017 

completou sua quarta edição. 
65 “[...] Cuando yo empecé hace cuarenta y un años, la postal del teatro era la avenida Corrientes, hoy 

el circuito teatral de la ciudad es muy vasto, cada día surgen nuevas salas y espacios independientes 

que se extienden por los barrios y hay teatro en los lugares que menos uno se lo imagina. Situación 

que nos honra y festejamos por nuestra gran producción cultural de excelencia.”  
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Segundo uma carta da Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), de 27 de 

novembro de 2014, endereçada ao Consejo de Teatro de ARGENTORES66, 82 salas teatrais 

integram a ARTEI, são elas: Actor’S Studio, Andamio 90, Anfitrión, Apacheta, Abasto Social 

Club, Abre Teatro, Beckett Teatro, Belisario, Boedo XXI, Cara a Cara, Centro Cultural Raíces, 

Circuito Cultural Barracas, Corrientes Azul, Crisol Teatro, Club de Trapecistas, Del Pasillo, 

Del Pueblo, De la Fabula, Del Borde, El Astrolabio, El Búho, El Celcit, El Vitral, El Duende, 

El Espion, El Excéntrico de la 18, El Fino, El Colonial, Elkafka "Espacio Teatral", El Portón 

de Sánchez, El Camarin de las Musas, El Piccolino, Entretelones, Espacio Abierto, Espacio 

Aguirre, Espacio Ecléctico, Espacio Callejon, Fraymocho, IFT, Korinthio Teatro, La 

Carpinteria, La Carbonera, La Galera, La Maravillosa, La Mascara, La Otra Orilla, La 

Rancheria, La Ratonera, La Salita, La Scala De San Telmo, La Tertulia, Madera De Sueños, 

½ Mundo, Noavestruz, Teatro de Flores, Taller del Angel, Templum, Timbre 4, Pan y Arte, 

Pata de Ganzo, Patio de Actores, Payro, Sportivo Teatral, Silencio de negras, Teatro Empire, 

Teatro Ciego, UPB, Vera Vera Teatro, La mueca, Imboccalupo, Codigo Montesco, Teatro 

Orfeo, Centros de estudios artísticos (CEA teatro), Caliban, El Extranjero, La Voltereta, El 

Bululu, El Popular, La Clac, El Opalo, La Mamma, El Estepario. 

Atualmente a Comuna 5, integrada pelos bairros Almagro e Boedo concentra uma grande 

quantidade de teatros independentes. O produtor César Mathus, em depoimento para José 

Jiménez (2015, tradução nossa), assegurou que o impacto desses teatros na região ultrapassa a 

venda de ingressos ou os eventuais subsídios públicos, segundo suas palavras, “[...] no entorno 

dos teatros abriram muitos bares e restaurantes, em grande parte, pelo êxito das obras. [...] 

Algumas regiões desses bairros eram ruas escuras antes de abrirem esses teatros”67. 

Cabe dizer que na história recente da Argentina, entre meados do século XX e o início do 

século XXI, dois acontecimentos catastróficos marcaram o setor cultural: a ditadura militar 

(1976-1983) e a tragédia de Cromañón (em 30 de dez. de 2004).  

 

                                                           
66 Disponível em: <http://www.alternativateatral.com/nota592-carta-de-artei-al-consejo-de-teatro-de-

argentores>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
67 “[...]. En torno a los teatros se han abierto multitud de bares y restaurantes que viven, en gran parte, 

del éxito de las obras. [...] Algunas zonas de estos barrios eran callejones oscuros antes de que se 

abrieran los teatros”. 
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Figura 07 - Programação teatral semanal no corredor de entrada do Espacio Callejón.  

 

Fotógrafa: Olívia Camboim Romano. CABA, 29 ago. 2017. 

 

A Argentina sofreu diversos golpes militares no séc. XX, em 1930, 1943, 1955, 1962, 

1966 e 1976. No entanto, o último, em 1976, marcou o país com uma dura censura, 

perseguições, muitos exilados políticos e deixou 30.000 desaparecidos. Reunir-se nesse período 

era perigoso, como se pode perceber com o incêndio do teatro El Picadero, em 1981, provocado 

por um atentado à bomba. Seguramente, o fim da ditadura possibilitou o (re)florescimento 

teatral. Assim, por exemplo, diante da pluralidade do teatro argentino, em que coexistem 

diferentes poéticas e propostas ideológicas, Dubatti (1997, 2010) para se referir a essa produção 

de destaque opta pelo termo “novo” teatro argentino que corresponde justamente à produção 

dos teatreiros que ingressaram no campo teatral no marco cultural da pós-ditadura, após 1983. 

 

A nova dramaturgia já não está a serviço de nenhum dogma preestabelecido e 

manifesta uma verdadeira diversidade de motivações, mundos e estilos 
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coexistentes. Já não regem as polêmicas oposições fechadas (realismo-

absurdo, tradicional-vanguarda, esquerda-direita) nem se pensa dentro dos 

limites de um rígido discurso ideológico (o comunismo ou o socialismo) ou 

científico (a psicanálise). As grandes certezas foram quebradas e, como 

consequência desta “crise de representação”, tudo é permitido para a nova 

dramaturgia. (DUBATTI, 1997, p. 07, tradução nossa) 

 

Uma das características do “novo” teatro argentino é uma dramaturgia escrita por artistas 

provenientes da cena e que escrevem a partir da cena. Dentre os teatreiros que consolidaram 

seu trabalho na pós-ditadura e os que o iniciaram, apenas para mencionar alguns, estão: o grupo 

Catalinas Sur, César Brie, Claudio Tolcachir, Daniel Veronese, Emilio García Wehbi, Javier 

Daulte, José María Muscari, Mauricio Kartun, Rafael Spregelburd, Ricardo Bartís, entre tantos 

outros.  

De acordo com Daniel Veronese, teatreiro argentino destacado internacionalmente que 

nos dias atuais transita pelos diferentes circuitos portenhos, em entrevista concedida a Marco 

Vasques e Rubens da Cunha afirmou o seguinte: 

 

Quando eu comecei a escrever, no início dos anos 1990, não havia muitos 

dramaturgos. Fui de uma geração de teatreiros que começaram a escrever, a 

dirigir e a atuar. É como se a voz do autor fosse um pouco pervertida em 

relação ao teatro anterior. Isso originou a possibilidade de que todo mundo 

tivesse permissão para escrever. Antes você tinha que ser um escritor para 

escrever. Apareceram muitos dramaturgos. Bons ou maus, medíocres, 

extraordinários, de tudo. Acho que a quantidade faz com que seja boa. [...] 

isso faz com que haja novas oportunidades de aparecerem gênios. [...] Acho 

que existe muita produção, dando possibilidade para que se experimente, se 

prove e se tente novas formas. (2013, p. 177). 

 

Ricardo Dubatti, músico, dramaturgo, pesquisador e curador do Festival Novísima 

Dramaturgia Argentina, existente desde 2014, forja o termo “novíssima” para se referir aos 

jovens dramaturgos nascidos entre 1981 e 1990. Segundo ele, o que os diferencia de 

dramaturgos de gerações anteriores, como, por exemplo, Maurício Kartun (1947-), que pode 

ser considerado mestre de muitos teatreiros argentinos, é que os “novíssimos” dramaturgos não 
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vivenciaram as ditaduras militares do século XX68, mas eles  

 

[...] têm em comum terem experimentado em sua adolescência e primeira 

juventude os anos da pós-ditadura, o neoliberalismo das presidências de 

Menem69 e da Alianza70, a crise de 2001 e suas repercussões no pós-

neoliberalismo, a tragédia da República Cromañón, as presidências de Néstor 

e Cristina Kirchner71. São anos de crescimento cada vez mais acelerado das 

tecnologias e os meios digitais, de mudança do pensamento analógico. [...]72 

(2015, p. 08, tradução nossa).  

 

A tragédia de Cromañón, que corresponde a um incêndio em uma discoteca localizada na 

região do Once, ocorrido em 30 de dez. de 2004, que deixou 194 mortos e 1.432 feridos, 

impactou bastante o setor teatral, especialmente o circuito independente. Após a tragédia, 

ademais da conscientização positiva sobre a segurança dos espaços que a catástrofe gerou, 

algumas salas teatrais foram fechadas (temporariamente ou definitivamente), outras 

permaneceram abertas em situação clandestina, muitos edifícios demandaram reformas difíceis 

e/ou impossíveis de serem executadas e, segundo Roca (2016), além da exigência de aquisição 

de um número grande de extintores de incêndio, na época, foram emitidas pelos órgãos 

responsáveis muitas ordens obsoletas, como: aquisição de medicamentos não disponíveis no 

mercado, obrigatoriedade de espaço entre as filas para pendurar chapéus, entre outras.  

Em depoimento a Cora Roca (2016, p. 271), o Dr. Juan Manuel Beati argumentou: 

 

Não é razoável extrapolar um caso que aconteceu em um estabelecimento 

                                                           
68 No século XX, a Argentina sofreu diferentes golpes militares em 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 e 

1976. 
69 Carlos Menem foi presidente na Argentina entre os anos de 1989 a 1999 pelo Partido Justicialista. 
70 A Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación foi uma coalizão política, feita em 1997, entre 

a Unión Cívica Radical e a Frente País Solidario que ganhou as eleições presidenciais argentinas em 

1999 e se desfez após a renúncia de Fernando de la Rúa em 20 de dezembro de 2001. 
71 O peronista Néstor Kirchner (1950-2010) foi presidente da Argentina de 2003 a 2007 e sua esposa, 

Cristina Kirchner, de 2007 a 2015. 
72 “[...] tienen en común el haber experimentado en su adolescencia y primera juventud los años de la 

post-dictadura, el neoliberalismo de las presidencias de Menen y de la Alianza, la crisis del 2001 y sus 

repercusiones en el post-neoliberalismo, la tragedia de República de Cromañón, las presidencias de 

Néstor y Cristina Kirchner. Son años de crecimiento cada vez más acelerado de las tecnologías y los 

medios digitales, de desplazamiento del pensamiento analógico. [...]” 
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habilitado para 1.031 pessoas paradas, no qual se venderam 3.500 entradas e 

que no momento da tragédia abrigava aproximadamente 4.500 pessoas, a 

estabelecimentos como os teatros independentes, que contam com uma 

capacidade máxima de 350 pessoas sentadas, que em sua maioria não superam 

70 localidades e que funcionam com uma média de 50 espectadores por 

apresentação. 

 

Diversas atividades culturais, como salões de bailes, peñas folclóricas, milongas, música 

ao vivo e muitos teatros independentes, se viram impossibilitados de tramitar uma habilitação; 

pois não havia uma lei adequada que contemplasse suas especificidades. Essa lei vinha sendo 

requerida pela Associação Argentina de Teatro Independente (ARTEI) desde sua fundação, em 

1998, pois teatros independentes portenhos funcionavam sem habilitação ou com permissões 

provisórias. Certamente, uma atenção especial foi dada à questão das habilitações dos teatros e 

o esforço de vários setores para tentar solucionar o assunto pode ser comprovado pelas cerca 

de sete leis votadas e dois decretos emitidos entre 2005 e 2010.  

Como destaca Cora Roca, “[...] cada sala [do circuito independente] tem um desenho 

próprio segundo o espaço arquitetônico que a habita, nenhuma sala é igual a outra. Além disso, 

pode dispor de várias frentes de cenário ou não ter cenário, ou montar a cena no piso ou na 

plateia [...]” (2016, p. 100). Há muitas salas teatrais independentes em Buenos Aires e é muito 

difícil estabelecer uma regra que contemple tamanha diversidade. Mas, em 2010, finalmente, 

foram habilitadas 65 salas teatrais do circuito independente. Evidentemente, trata-se de um 

número pequeno frente à quantidade de salas em funcionamento na cidade que ainda aguardam 

por habilitação. 

Cabe dizer que, apesar das diferenças de desenhos arquitetônicos dos teatros 

independentes, apontadas anteriormente por Cora Roca, a maior parte dos espetáculos assistidos 

nas salas de teatro durante o trabalho de campo efetuado, especialmente, em Buenos Aires, 

adotou o estabelecimento de uma relação frontal com os espectadores. Conforme Mervant-

Roux, 

 

Se hoje mais uma vez a maioria das pessoas de teatro adotam ou redescobrem 

a solução frontal, é porque elas se sentem mais favoráveis à troca de 

abordagem antissocial, não identitária do teatro que os diferentes espaços 

imprecisos que pressupõem - e preservam - os indivíduos constituídos. A 
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apreensão do valor profundo, arcaico do cara a cara prevalece para eles sobre 

as críticas bem discutidas e aparentemente razoáveis dessa disposição.73 

(2002, p. 98, grifo do autor, tradução nossa). 

 

A maioria das salas independentes onde estive durante o trabalho de campo em Buenos 

Aires, além da disposição frontal entre palco e plateia, eram espaços pequenos, com poucas 

cadeiras, que propiciavam a proximidade física entre os atores e os espectadores. Outra 

característica observada foi a presença de um pequeno café no hall de entrada, o que promove 

não só um espaço de socialização e integração, sobretudo entre os espectadores, mas também 

um lugar para se preparar para assistir aos espetáculos, para descansar um pouco, para comer e 

beber algo antes de ingressar à sala, muitas vezes depois de um dia inteiro de trabalho. Percebi 

os cafés desses teatros também como espaços de acolhimento que estimulam os espectadores a 

voltarem outras vezes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 “Si aujourd'hui encore la plupart des gens de théâtre adoptent ou redécouvrent la solution frontale, 

c'est qu'ils la sentent plus favorable à l'échange d'abord asocial, non identitaire du théâtre que les 

différents espaces flous qui supposent - et préservent - des individus constitués. L'appréhension de la 

valeur profonde, archaïche, du face à face l'emporte chez eux sur les critiques pourtant argumentées et 

apparemment raisonnables de cette disposition.” 
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2 MEDIAÇÃO TEATRAL 

 

O termo mediação é um conceito muito amplo e não é exclusivo do campo teatral. Em 

linhas gerais, mediar diz respeito a conectar dois polos distintos. No teatro, engloba todas as 

ações utilizadas para favorecer a comunicação entre a obra e o espectador. Portanto, a mediação 

se refere ao trabalho de sensibilização, formação e prática teatral. Em consonância com esse 

entendimento, o mediador teatral possui como tarefa interceder em possíveis conflitos e facilitar 

as conexões. De acordo com a pesquisadora francesa Nadia Champesme, “a mediação deve 

levar o público a aguçar seu senso crítico. Ela deve tornar possível o encontro com espetáculos 

cada vez mais exigentes artisticamente. Este elemento é essencial à noção de escola do 

espectador.”74 (2001, p. 87, tradução nossa). 

Segundo o professor Flávio Desgranges, 

 

É considerado procedimento de mediação toda e qualquer ação que se 

interponha, situando-se no espaço existente entre o palco e a plateia, buscando 

possibilitar ou qualificar a relação do espectador com a obra teatral, tais como: 

divulgação (ocupação de espaços na mídia, propagandas, resenhas, críticas); 

difusão e promoção (vendas, festivais, concursos); produção (leis de 

incentivo, apoios, patrocínios); atividades pedagógicas de formação; entre 

tantas outras. (2010, p. 65-66). 

 

No contexto da mediação teatral, a partir das definições apresentadas pela professora 

Ingrid Koudela em A ida ao teatro [200-?], compreendo a formação de público como projetos 

realizados com vistas ao acesso físico, à ampliação da audiência e ao estímulo para frequência 

no teatro. A formação de espectadores, por sua vez, entendo como trabalhos efetuados com o 

objetivo de viabilizar o acesso simbólico, o qual demanda um processo educativo com foco na 

apreciação e leitura do espetáculo pelo espectador, como é o caso das ações efetuadas pelas 

diferentes escolas de espectadores latino-americanas, em especial a EEBA e a EEPA. 

                                                           
74 “La médiation doit amener les spectateurs à aiguiser leur sens critique. Elle doit rendre possible la 

rencontre avec des spectacles de plus en plus artistiquement exigeants. Cet élément est essentiel à la 

notion d'école du spectateur.” 
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Bertolt Brecht (1898-1956), autor de uma das últimas grandes poéticas teatrais do período 

moderno, nos anos de 1940 já profetizava a necessidade de se desenvolver a arte do espectador. 

Assim, já indicava a possibilidade de formação do espectador e tal percepção em relação ao 

papel do espectador estimulou, a partir dos anos de 1980, o surgimento da mediação teatral 

como campo de investigação teatral. 

 

Podemos compreender a mediação teatral, no âmbito de projetos que visem à 

formação de público, como qualquer iniciativa que viabilize o acesso dos 

espectadores ao teatro, tanto o acesso físico, quanto o acesso linguístico. [...] 

O acesso linguístico, como o próprio termo sugere, opera nos terrenos da 

linguagem. E trata não apenas da promoção, do estímulo, mas especialmente 

da constituição do percurso relacional do espectador com a cena teatral, da 

conquista de sua autonomia crítica e criativa. [...] um projeto de formação de 

espectadores visa não apenas a facilitação do acesso físico, mas também, e 

principalmente, a do acesso linguístico, pois quer trabalhar com as 

individualidades, com as subjetividades, com as conquistas efetivadas por 

cada espectador no processo em curso (DESGRANGES, 2008, p. 76-77). 

 

Na medida em que o teatro de Brecht visava, dentre outras questões, provocar o 

espectador a tomar decisões, instigá-lo a posicionar-se criticamente perante os acontecimentos 

e praticar ações sociais transformadoras, sua proposta continha ideais pedagógicos; pois 

trabalhava na perspectiva de ampliar o conhecimento do espectador sobre a linguagem teatral 

e oferecer condições para ele efetuar uma leitura própria do espetáculo. De acordo com Jacques 

Rancière, “Segundo o paradigma brechtiano, a mediação teatral os faz [os espectadores] 

conscientes da situação social que a ocasiona e lhes provoca o desejo de agir para transformá-

la.”75 (2008, p. 14, tradução nossa) O encenador alemão aspirava ao espectador ideal, aquele 

que “julga gozando e goza julgando, é o que propriamente recria a obra de arte.” (JAUSS, 1979, 

p. 82); assim, os efeitos de suas peças não deveriam acabar ao fechar das cortinas, mas sim 

continuar ressonando dentro de cada um. 

O trabalho de mediação pode acontecer tanto na preparação para a ida ao teatro como 

após o espetáculo. Antes da peça, pode, por exemplo, contribuir com o fornecimento de 

                                                           
75 “[...] Selon le paradigme brechtien, la médiation théâtrale les rend conscients de la situation sociale 

qui lui donne lieu et désireux d’agir pour la transformer. [...]”. 
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informações, sobre o dramaturgo, o diretor e os demais artistas envolvidos, bem como sobre o 

contexto histórico em que foi concebida, sobre sua recepção na história, entre outras. O papel 

da mediação, além de despertar a curiosidade do espectador em assistir determinada peça, 

também é preparar o espectador para assistir à diferentes propostas teatrais, inclusive tipos de 

teatro que ele não conhece e/ou não está familiarizado. Após a peça, muitas vezes a medição se 

dá com um debate sobre a obra. Não se trata de reduzir o espetáculo a uma explicação 

“mastigada”, mas fornecer chaves de compreensão. Para Champesme, “[...] a mediação é uma 

viagem iniciática. Dar ao espectador potencial o desejo de assistir uma representação teatral e, 

posteriormente, acompanhar sua reflexão. Ajudá-lo a formar sua própria análise do evento que 

ele participou.” (2001, p. 10, tradução nossa)76.  

No caso das escolas de espectadores, esse trabalho de instigar o desejo de teatro se dá no 

âmbito do ensino não formal, junto aos espectadores adultos e, especialmente no caso dos 

frequentadores da EEBA, experientes tanto do ponto de vista qualitativo como do ponto de vista 

quantitativo, na medida em que são assíduos e frequentam os diferentes circuitos portenhos. 

 

2.1 A COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO 

 

Diferentes aspectos relacionados à mediação estão presentes no diálogo entre o 

espectador e o teatro e, dentre esses aspectos, situa-se a comunicação com o público, em sentido 

amplo. No caso desta tese, embora esses aspectos não sejam o foco principal desta investigação, 

me parece válido apresentar alguns instrumentos de mediação, observados durante o trabalho 

de campo em Buenos Aires, bastante presentes no cotidiano teatral portenho e no próprio 

cotidiano da EEBA, dentre eles: as críticas teatrais, o site Alternativa Teatral e as filipetas. 

Sendo que, as críticas teatrais são tomadas na EEBA como material didático de suporte, 

sobretudo aquelas escritas por Dubatti; o site Alternativa Teatral é a plataforma mais utilizada 

para compra de ingressos, obtenção de informações prévias sobre os espetáculos em cartaz, 

                                                           
76 “[...] la médiation est un parcours initiatique. Donner au spectateur potential l'envie d'assister à une 

représentation théâtrale et par la suite, l'accompagner dans sa réflexion. L'aider à former sa prope 

analyse de l'événement auquel il a assisté.” 
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bem como um meio de postagem de opiniões sobre as obras assistidas; e as filipetas, em muitas 

ocasiões, são distribuídas pelos artistas convidados para os assistentes da EEBA. 

 

2.1.1 As críticas teatrais 

 

A crítica teatral, sobretudo na contemporaneidade, não é considerada uma instância em 

que a palavra dos especialistas legitimados é determinante para espectadores e/ou artistas. Mas, 

assim como os artigos jornalísticos e anúncios, as críticas teatrais publicadas contribuem para 

divulgação dos espetáculos em cartaz e atraem público. Para exemplificar, em 2015, assim que 

cheguei em Buenos Aires para a realização da primeira etapa de meu trabalho de campo, ainda 

sem saber quais espetáculos daquela temporada estavam sendo recomendados pela EEBA e 

diante de centenas de obras em cartaz espalhadas por toda a cidade, busquei na internet a última 

crítica de Jorge Dubatti no jornal Tiempo Argentino, El teatro y el ser, en los múltiples cuerpos 

del actor (2015b), e descobri que o unipessoal77 Actriz com Susana Pampín, dirigido por 

Bárbara Molinari, que havia participado do Festival Novísima Dramaturgia Argentina, 

considerado imperdível pelo crítico argentino, estava em cartaz no Espacio Polonia, um 

pequeno teatro com pouco mais de 40 lugares, há menos de 2 km de distância do studio que 

aluguei em Palermo. Assim, não tive dúvida na escolha do espetáculo que assistiria naquele 

domingo à noite, 19 de abril. 

As críticas, além de colaborarem com a difusão dos espetáculos, são elementos 

importantes nas diferentes escolas de espectadores latino-americanas, sobretudo na EEBA e na 

EEPA, visto que seus condutores, Jorge Dubatti e Renato Mendonça - respectivamente, atuam 

profissionalmente como críticos teatrais nas cidades onde elas estão sediadas. 

                                                           
77 Nesta tese traduzo unipersonal como unipessoal e não como monólogo. Pois, seguindo a visão da 

pesquisadora Nerina Dip (2010), o unipersonal não diz respeito apenas aos espetáculos que contam 

com um único ator no cenário. Enquanto modalidade teatral complexa e híbrida, que traz consigo uma 

carga autobiográfica, tanto o monólogo como o diálogo são estratégias discursivas utilizadas pelo ator. 

O termo abarca também a ideia de espetáculos em que muitas vezes os atores assumem outras funções, 

como, por exemplo, dramaturgia e direção. De modo geral, os unipessoais são apresentados em 

espaços cênicos pequenos, mais intimistas. 
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Em Buenos Aires, durante meu trabalho de campo nos primeiros semestres de 2015 e 

2017, pude acompanhar as diferentes críticas teatrais publicadas regularmente em periódicos 

como Clarín, La Nación e Página/12; além das matérias divulgadas mensalmente no 

SOBREBUE: Recomendador de Artes y Espectáculos, na Revista Llegás, entre outros. Além 

disso, a partir de meados de 2015, pude acompanhar as críticas sobre parte dos espetáculos 

apresentados em Porto Alegre publicadas no site AGORA. 

Seguramente, a crítica tem impacto na ida ou não dos espectadores ao teatro. Portanto, 

críticos como Jorge Dubatti em Buenos Aires, que em 2017 recebeu o prêmio Konex, exercem 

alguma influência na escolha dos seus leitores. Tal prêmio, em sua trigésima oitava edição, 

homenageou as cem personalidades mais destacadas da última década da Comunicação – 

Jornalismo Argentino (2007-2016) e Dubatti dividiu o prêmio, na categoria Cinema, Teatro e 

Dança, com outras quatro personalidades: Diego Curubeto, Laura Falcoff, Pablo Gorlero e 

Marcelo Stiletano. 

Em 2015, na ocasião da primeira etapa de meu trabalho de campo, Dubatti publicava 

semanalmente no Suplemento Cultura do jornal Tiempo Argentino e, entre as entradas e a saídas 

de seus convidados nas aulas da EEBA, indicava, dentre outras coisas, a leitura dessas 

apreciações para os participantes. Além disso, aproveitava para os estimular a irem em algum 

espetáculo que não estava posto como recomendação da escola nas Hojas de Huta, como a 

comédia do circuito comercial Piel de Judas, sob direção de Arturo Puig, com a atriz Susana 

Gimenez. 

Se por um lado a crítica não é determinante para os espectadores, por outro lado ela 

orienta, como já afirmou em 1965, na Revista Teatro XX, o cronista, jornalista cultural e crítico 

teatral Kive Staiff: 

 

[...] a crítica orienta. Mas orienta o leitor que é um espectador em potencial e 

em dois planos. Um objetivo, material, cotidiano, rotineiro. Assinalando para 

esse leitor-espectador os bons e maus espetáculos e lhe oferecendo o 

panorama cênico de uma cidade na qual geralmente funcionam muitas salas 

simultaneamente; ou seja, o ajuda a escolher. Além de prodigalizar 

informação sobre um evento, no caso teatral, além de cumprir uma obrigação 

jornalística definida, a crítica orienta o leitor para salvaguardar o seu tempo e 

o seu dinheiro: indicando-lhe onde não perderá nem um nem outro e onde os 
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ganhará ou será compensado. Mas por baixo de tudo isso, o crítico cumpre 

frente ao espectador uma tarefa mais transcendental, ainda que aquela outra 

não deixe de ser. A de lhe educar estética e culturalmente na área que tem livre 

a força de lhe indicar o melhor caminho. A frequentação ajudará a criar um 

espectador exigente, com capacidade para discernir, estimulando nele 

apreciações de gênero diferente das meras sensações oculares e auditivas; um 

espectador perspicaz vai fazer um teatro melhor, autoexigente. No entanto, 

neste caso, a influência pode ser pouco perceptível, porque os objetivos 

dependem da integração em uma estrutura ampla da qual o teatro faz parte. 

Ou seja, com as condições ambientais, a educação popular, a consciência 

coletiva, a organização econômico-social de um país, a experiência criativa de 

uma coletividade. (apud FOS, 2013, tradução nossa)78 

 

O diretor da EEBA, assim como Staiff, como se pode conferir na citação abaixo, também 

reconhece como um dos papéis da crítica a de refletir sobre o “bom teatro” e o “mau teatro”. E 

alerta que por mais antipático que isto soe, não só críticos emitem juízos de valor, mas também 

os artistas e os espectadores: 

 

[...] os espectadores cumprem hoje uma função essencial no desenvolvimento 

e na difusão do teatro e na produção de pensamento crítico. O que sustenta o 

teatro de Buenos Aires não é a imprensa nem a publicidade, mas o efeito 

‘boca-a-boca’, instituição da oralidade que consiste na recomendação que 

realiza diretamente um espectador a outro, modalidade afiançada frente ao 

empobrecimento da crítica profissional nos meios massivos. Por mais 

avassaladora que seja a publicidade, por mais elogiosas que sejam as críticas 

profissionais, se os espectadores não gostam do espetáculo a sala se esvaziará 

muito rápido. Ou ao inverso: muitos espetáculos independentes que não 

receberam comentários nos meios trabalham com a sala cheia. Outros, de 

                                                           
78 “[…] la crítica orienta. Pero orienta al lector que es un potencial espectador y en un doble plano. 

Uno objetivo, material, cotidiano, rutinario. Señalándole a ese lector-espectador los buenos y malos 

espectáculos y ofreciéndole el panorama escénico de una ciudad en la que generalmente funcionan 

simultáneamente muchas salas; es decir, lo ayuda a elegir. Aparte de prodigar la información sobre un 

acontecimiento, casualmente teatral, aparte de cumplir una definida obligación periodística, la crítica 

orienta al lector para resguardar su tiempo y su dinero: indicándole dónde no perderá ni uno ni otro y 

dónde los ganará o será compensado. Pero por debajo de todo esto, el crítico cumple frente al lector 

una misión más trascendente, aunque aquélla otra no deje de serlo. La de educarlo estética y 

culturalmente en la esfera que tiene expedita a fuerza de señalarle el mejor camino. La frecuentación 

ayudará a crear un espectador exigente, con capacidad para discriminar, estimulando en él 

valorizaciones de género diferente a las meras sensaciones oculares y auditivas; un espectador 

exigente hará un teatro mejor, autoexigido. Con todo, en este caso la influencia puede ser apenas 

perceptible, porque los objetivos dependen de la integración en una estructura amplia de la que el 

teatro forma parte. O sea, con las condiciones ambientales, la educación popular, la conciencia 

colectiva, la organización económica-social de un país, la experiencia creadora de una colectividad.” 
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qualquer circuito (oficial, comercial, independente), castigados com críticas 

negativas, sustentam, no entanto, a convocatória. É o efeito ‘boca-a-boca’ ou 

‘boca-orelha’. Imperceptivelmente trabalha a densa rede do “Você não pode 

perder”, o “Vai porque está muito bom”, o “Eu me encantei”, ou bem, o “Não 

vá”, o “Me aborreci como louco”, expressões sinceras, desinteressadas e 

efetivas por confiáveis, ditas aos amigos, familiares, conhecidos e estranhos 

no bate papo. O efeito ‘boca-a-boca’ dos espectadores se converteu na 

instituição crítica mais potente de Buenos Aires. [...] (DUBATTI, 2010, p. 

178-179; 2011, p. 138-139; 2017, p. 241, tradução nossa)79 

 

Não tenho dúvida que boa parte daqueles que assistiram à obra Actriz, por exemplo, a 

recomendaram por meio do boca-a-boca, visto que no final da função do dia 19 de abril de 

2015, a atriz Susana Pampín, por sua atuação impecável, foi aplaudida de pé, visivelmente 

aclamada pelos espectadores, que saiam da sala de espetáculo, em sua maioria deslumbrados, 

comentando uns com os outros coisas do tipo: “Muito bom!”, “Quem é a diretora?”, 

“Excepcional!”, “Excelente!”. 

A partir do trabalho de campo efetuado em Buenos Aires, verifiquei que o impacto do 

boca-a-boca para o sucesso ou insucesso de um espetáculo é enormemente facilitado pelo tempo 

que os espetáculos permanecem em cartaz na cidade. Para exemplificar, Mi hijo sólo camina 

un poco más lento de Ivor Martinić, sob direção de Guillermo Cacace e La Pilarcita de María 

Marull, ambos entre as recomendações da EEBA para os meses de junho e julho de 201580 e 

assistidos por mim em 2017, segundo o histórico de funções de cada um deles disponível no 

                                                           
79 “[…] los espectadores cumplen hoy una función esencial en el desarrollo y la difusión del teatro y 

en la producción de pensamiento crítico. Lo que sostiene el teatro de Buenos Aires no es el periodismo 

ni la publicidad, sino el ‘boca en boca’, institución de la oralidad que consiste en la recomendación 

que realiza directamente un espectador a otro, modalidad afianzada frente a la pauperización de la 

crítica profesional en los medios masivos. Por más avasalladora que sea la publicidad, por más 

elogiosas que sean las críticas profesionales, si a los espectadores no les gusta el espectáculo la sala se 

vaciará muy pronto. O al revés: muchos espectáculos independientes que no han recibido comentarios 

en los medios trabajan a sala llena. Otros, de cualquier circuito (oficial, comercial, independiente), 

castigados con críticas negativas, sostienen, sin embargo, la convocatoria. Es el efecto del ‘boca en 

boca’ o ‘boca-oreja’. Imperceptiblemente trabaja la tupida red del “No te lo pierdas”, el “Andá porque 

está muy bueno”, el “A mí me encantó”, o bien, el “No vayas”, el “Me aburrí como loco”, expresiones 

sinceras, desinteresadas y efectivas por confiables, dichas a los amigos, familiares, conocidos y 

extraños al pasar de la conversación. El boca en boca de los espectadores se ha convertido en la 

institución crítica más potente de Buenos Aires. […]” 
80 Conforme a Hoja de Ruta 2015 Nº 13 apresentada no Anexo B. 
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Alternativa Teatral, realizam temporadas há vários anos, no caso, Mi hijo sólo camina un poco 

más lento desde 2014 e La Pilarcita desde 2015. 

Segundo Roland de Bodt (1998, p. 42), um espetáculo só ultrapassa a fase de teste após 

quinze apresentações e é a partir daí que o boca-a-boca pode começar a funcionar. Para o 

pesquisador do Centre Culturel de la Région de Mons (Bélgica), somente após quinze 

apresentações “[...] o espetáculo pode verdadeiramente viver a sua prova de fogo que é 'sim ou 

não, ele toca, ele chama o público’”81. Na capital argentina há inúmeras obras que ultrapassam 

esse parâmetro indicado pelo pesquisador belga, dentre eles La Pilarcita, que de acordo com 

postagem de 13 dez. 2016 (figura 08), já ultrapassou duzentas apresentações e comprova o êxito 

do espetáculo de María Marull. 

 

Figura 08 - Captura de tela da postagem pública no Facebook da página do espetáculo La 

Pilarcita. 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/lapilarcita/photos/a.1587692958165953.1073741828.1587689328166316

/1803559199912660/?type=3&theater>. Acesso em: 29 abr. 2017. 

 

Outro aspecto observado no trabalho de campo foi que as peças teatrais do circuito 

independente portenho permanecem em cartaz por longas temporadas em um ou dois dias da 

                                                           
81 “[...] où le spectacle peut vraiment vivre son épreuve du feu qui est ‘oui ou non, il touche, il 

interpelle un public’”. 
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semana. Por exemplo, no primeiro semestre de 2015, Absolutamente Comprometidos estava em 

cartaz no Teatro Payró às quintas-feiras e aos sábados; Cactus orquídea estava no Teatro 

Anfitrion somente aos sábados. Tal procedimento, que considero bastante diferente da maior 

parte das práticas brasileiras com apresentações de quinta-feira a domingo, por exemplo, 

facilitam que uma obra realize temporadas prolongadas e permitem aos artistas estarem em 

cartaz, inclusive em diferentes circuitos, em mais de um espetáculo ao mesmo tempo ao longo 

do ano. No primeiro semestre de 2017, para dar alguns exemplos entre tantos outros, a atriz 

Pilar Boyle estava em cartaz às sextas e sábados (nas sessões das 20h00min e das 22h00min) 

no El Camarin de las Musas com La Pilarcita e aos sábados e domingos (nas sessões das 

11h30min e das 14h00min) no Apacheta Sala Estudio com Mi hijo sólo camina un poco más 

lento; o ator Juan Grandinetti estava em cartaz com La Pilarcita e Yo no duermo la siesta de 

Paula Marull às quartas-feiras (na sessão das 21h00min) no Espacio Callejón; María Marull, 

autora de La Pilarcita, estava como atriz em Los ojos de Ana, com dramaturgia de Luc Tartar 

e direção de Paula Marull, às sextas-feiras (na sessão das 20h00min) no Espacio Callejón e em 

Yo no duermo la siesta. 

Durante o trabalho de campo em Buenos Aires, também percebi que alguns espetáculos 

dividem a mesma sala de teatro em suas temporadas, como é o caso de El combate de los pozos, 

de Andrea Garrote, e Cinthia interminable, com dramaturgia de Marysol Benitez e direção de 

Juan Coulasso, que estavam no Beckett Teatro às sextas-feiras, a primeira às 21h00min com 70 

minutos de duração e a segunda às 23h00min com duração de 50 minutos de duração. 

Em Porto Alegre, segundo Breno Ketzer Saul - coordenador da CAC entre 2009 e 2017, 

em entrevista concedida em 30 jun. 2015, atualmente a autoridade do crítico teatral está diluída. 

Para este especialista pela UFRGS em Economia da Cultura e Teoria do Teatro Contemporâneo, 

a capital gaúcha, embora conte com críticos teatrais como o jornalista Antonio Hohlfeldt, 

colunista no Jornal do Comércio há muitos anos, não possui críticos teatrais influentes como 

Bárbara Heliodora (1923-2015) ou Macksen Luiz. Ele relata ainda o seguinte: “[...]. Lembro 

que, muitas vezes, saí do teatro perguntando sobre a crítica. Hoje em dia não vejo mais isso, se 

http://www.alternativateatral.com/obra33486-mi-hijo-solo-camina-un-poco-mas-lento
http://www.alternativateatral.com/obra33486-mi-hijo-solo-camina-un-poco-mas-lento
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vê algumas colocações de algumas pessoas; mas nada mais categórico ou mais elaborado. [...]” 

(SAUL, 2015)82 

Em entrevista concedida em 29 de junho de 2015, questionado se, atualmente, a voz do 

crítico de teatro pode inibir de alguma maneira o frequentador da EEPA a manifestar sua 

opinião, o coordenador da escola afirmou que:  

 

[...] tenho convicção de que um aluno da Escola de Espectadores de Porto 

Alegre ao ler uma crítica num jornal, por exemplo, não deixará de ir num 

espetáculo por essa crítica. Ele vai encarar aquela opinião do crítico como o 

ponto de vista de uma pessoa com mais experiência, talvez com mais 

conhecimento teórico; mas, de qualquer maneira, como a opinião de 

espectador como ele; talvez um espectador com outras características, com um 

tipo especial de qualificação e com direito de divulgar publicamente suas 

opiniões, mas é apenas uma opinião a mais. Os alunos da Escola são 

estimulados a serem autônomos, a lerem uma crítica e opinarem sobre aquela 

crítica, a assistirem um espetáculo e questionarem o criador e manterem uma 

discussão com ele. [...] (MENDONÇA, 2015) 

 

Na entrevista supracitada83, o jornalista contou ainda que quando trabalhava no jornal 

Zero Hora, onde atuou por quinze anos, evidenciava que era comentador e não crítico teatral. 

Mas, desde julho de 2015 publica regularmente no AGORA, um site de críticas editado por ele 

e pela jornalista e Mestra em Artes Cênicas Michele Rolim. Aliás, desde a criação do site, sua 

leitura foi incluída no programa da EEPA e ocorreram diversas atividades conjuntas, como se 

pode confirmar na postagem pública de 27 set. 2016 na página da Escola no Facebook em que 

pedem que os alunos confiram os comentários relativos aos espetáculos concorrentes ao Prêmio 

Braskem 201684. 

É importante esclarecer que o crítico de teatro não é um assessor de imprensa, que possui 

como uma de suas atribuições buscar estratégias para que sejam publicadas notícias positivas 

                                                           
82 Conferir a transcrição completa da entrevista no Apêndice D. 
83 Cf. o Apêndice E. 
84 A premiação dos espetáculos locais que participam da seleção, existente desde 2006, está atrelada ao 

festival Porto Alegre em Cena, que em 2016 completou sua 23ª edição. São conferidos prêmios nas 

seguintes categorias: Melhor Espetáculo (júri e júri popular), Melhor Diretor ou Coreógrafo, Melhor 

Ator ou Bailarino, Melhor Atriz ou Bailarina e Categoria Destaque. Os espetáculos selecionados são 

apresentados na programação do festival. 
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nos diversos meios de comunicação sobre a empresa para qual ele presta serviços. Seguindo a 

definição da pesquisadora e crítica teatral Natacha Koss (2009), 

 

[…] um crítico serve hoje, em princípio, para dar panoramas gerais do campo 

teatral, coisa que os teatristas não podem, pelo simples fato de que estão 

trabalhando ao mesmo tempo que seus colegas. Além disso, em seu papel de 

intermediário e graças a essa visão ampla, pode dar visibilidade às pessoas que 

considera valiosas. Do mesmo modo, deve dar ferramentas para analisar as 

obras, criar debates sobre questões que afetam a atividade, propor opiniões 

próprias sobre os temas que trata, etc.85 

 

Partindo do pressuposto de que as críticas são endereçadas aos leitores-espectadores, 

talvez a ferramenta de mediação com maior potencial para sensibilizar os não-espectadores para 

irem ao teatro seja a recomendação direta, de um amigo ou um mediador, por exemplo, e aí 

entra o grande potencial das Escolas de Espectadores. 

Em relação às emissões especializadas na rádio e à televisão, me parece que a realidade 

francesa é bem semelhante à argentina e à brasileira. Sendo que cada um desses suportes (no 

caso, jornal, rádio e televisão) alcança um público distinto. Sobre esse assunto, Champesme 

afirma o seguinte: 

 

[...] os jovens (18-25 anos), mesmo aqueles que são espectadores de teatro, 

não escutam ou escutam pouco as emissões especializadas na rádio. A 

particularidade desse suporte é que ele permite a escuta de trechos de 

espetáculos ou de entrevistas. [...] A televisão, por sua vez, alcança um público 

amplo durante os telejornais, mas cobre frequentemente apenas os grandes 

eventos teatrais [...]. As captações de teatro transmitidas na televisão não 

mobilizam muitos espectadores. [...].86 (2001, p. 29, tradução nossa) 

                                                           
85 “[...] un crítico hoy sirve, en principio, para dar panoramas generales del campo teatral, cosa que los 

teatreros no pueden, por el simple hecho de que están trabajando al mismo tiempo que sus colegas. 

Pero además, en su rol de intermediario y gracias a este paneo general, puede dar visibilidad a 

personas que considera valiosas. Asimismo debería dar herramientas para analizar las obras, crear 

debates sobre cuestiones que afecten a la actividad, proponer opiniones propias sobre los temas que 

trata, etc.” 
86 “[...] les jeunes (18-25 ans), même lorsqu’ils sont spectateurs de théâtre, n’écoutent pas ou peu les 

émissions spécialiées à la radio. La particularité de ce support est qu’il permet l’écoute d’extraits de 

spectacles ou d’interviews. [...] La télévision, quant à elle, touche un public très large lors journaux 
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A televisão é uma referência para grande parte da população e, por diferentes razões, sua 

cobertura teatral é bem limitada, por consequência, muitas pessoas possuem uma ideia 

equivocada do teatro e desconhecem a produção menos convencional. 

Minha percepção em relação à frequência teatral em Buenos Aires, a partir do trabalho 

de campo, é que para um portenho, especialmente da classe média, ir ao teatro contribui para 

ele se sinta incluído na comunidade. Mas, no caso dos brasileiros, lamentavelmente, essa 

sensação de pertencimento se dá notadamente por meio da televisão, sobretudo acompanhar as 

telenovelas e telejornais. 

Ir ao teatro diz respeito ao prazer de compartilhar. Parafraseando o diretor Guillermo 

Cacace (TV Pública Argentina, 2015), no teatro se compartilham perguntas e não respostas, 

sendo que tal procedimento propicia aos espectadores comporem a obra junto com o elenco e 

se convertam, em alguma medida, em artistas. O espectador portenho é convocado para 

participar efetivamente do acontecimento teatral. 

Champesme, em sua tese, chama a atenção ainda para o fato de que “O espectador de 

teatro jamais é passivo. Ele é confrontado com diferentes escolhas: as escolhas de ir ao teatro, 

de fazer parte de uma assembleia e de assistir à um espetáculo em particular. O papel da 

medição é o de guiá-lo nessas escolhas.” (2001, p. 37, tradução nossa)87 

 

2.1.2 O site Alternativa Teatral 

 

Um dos papéis da mediação é difundir informações e hoje em dia, sem dúvida, a internet 

é uma ferramenta de comunicação extremamente rápida e eficaz. Seguramente, em Buenos 

Aires, o Alternativa Teatral, criado em julho de 2000 por Javier Acuña, é o mais expressivo em 

                                                           
télévisés, mais ne couvre bien souvent que de grands événements de théâtre [...]. Les captations de 

théâtre retransmisses à la télévision ne mobilisent qu’un petit nombre de spectateurs. [...]” 
87 “Le spectateur de théâtre n’est jamais passif. Il est confronté à différents choix: les choix d’aller au 

théâtre, de faire partie d’une assemblée et d’assister à un spectacle en particulier est de le guider dans 

ses choix.” 
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termos de abordagem de público. Segundo Natacha Koss, de acordo com informação verbal 

obtida em conversa no dia 16 de junho de 2017 no CCC, o site tem como fonte de inspiração o 

IMDb (Internet Movie Database), uma base de dados online, pertencente à Amazon, de 

informações sobre música, cinema, jogos de computador etc.  

O site é uma iniciativa autônoma que tem como objetivo “proporcionar os meios 

tecnológicos e publicitários àqueles que normalmente não os têm disponíveis, promovendo, 

acima de tudo, o ato criativo”88 (EL EQUIPO DE ALTERNATIVA TEATRAL, [201-?], 

tradução nossa). Em sua apresentação, o site afirma estar a serviço do Teatro Independente e 

reforça não ter qualquer relação com órgãos oficiais ou privados, além de não receber qualquer 

tipo de ajuda financeira externa. 

O sistema de reservas e vendas de ingressos, presente no site desde 2010, é bastante 

objetivo e, através de um cadastro simples o interessado pode comprar ingressos para diversos 

espetáculos ou obter entradas gratuitas e descontos no circuito independente e no Teatro 

Cervantes – Teatro Nacional Argentino. Caso o espetáculo faça parte do circuito comercial, o 

link para compra de ingressos dá acesso ao site Plateanet, por exemplo. No verso de cada 

ingresso adquirido se lê: “Compre suas entradas sem sair de casa acessando 

alternativaentradas.com.ar”89 (grifo do autor) e em seguida, em letras miúdas, são 

apresentados os termos e condições para compras de ingresso no Alternativa Teatral. 

Segundo Javier Acuña, em matéria publicada pela Revista Brando do La Nación 

(CARBONELL, 2017), em 2017, o site superou a cifra de 700.000 ingressos vendidos, 

considerando as vendas online, as reservas e as entradas adquiridas diretamente na bilheteria 

por espectadores não identificados.  

A maioria dos dados registrados pelo Alternativa Teatral são referentes à capital 

argentina. No entanto, também fornece dados sobre a produção teatral de diferentes cidades da 

Argentina e abriga alguns poucos registros de outros países como, por exemplo, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, Espanha, México, Porto Rico, Portugal, República Dominicana e Uruguai. 

                                                           
88 “[…] proporcionar los medios tecnológicos y publicitarios a aquellos que normalmente no los tienen 

disponibles, potenciando por sobre todas las cosas el hecho creativo.” 
89 “Adquirí tus entradas sin moverte de tu casa ingresando a alternativaentradas.com.ar”. 
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Como o cadastro de espetáculos e eventos é gratuito, acredito que não exista impedimento para 

que esses registros de outras cidades figurem na programação. 

O site apresenta informações dos espetáculos em cartaz, como sinopse, ficha técnica, 

datas e horários das apresentações, duração dos espetáculos. Além disso, traz um detalhado 

relatório de estatísticas por ano, com quantidade de estreias, peças que voltaram para novas 

temporadas, bem como eventos, cursos diversos, castings, teatros e espaços teatrais, e 

financiamento de projetos. Por meio dessas informações, pode-se ter uma noção da dimensão 

dessa linguagem no sistema cultural argentino. Na busca por “pessoas”, é possível, por 

exemplo, acessar dados dos profissionais cadastrados e ainda saber em que espetáculos atuaram 

ou estão atuando. Nas pesquisas efetuadas até o momento, desconheço a existência de algum 

site ou serviço semelhante voltado para o teatro no Brasil ou mesmo na França, onde residi por 

cinco meses, entre agosto de 2016 e janeiro de 2017, e efetuei ampla revisão bibliográfica e 

documental em bibliotecas parisienses sobre mediação teatral e escolas de espectadores. 

Uma parte do site argentino é dedicada à opinião e ao debate, onde é possível acessar, 

dentre outras coisas, as críticas publicadas, as apreciações do público e os vídeos de Felisa, uma 

idosa dona de casa argentina que se dedica a ver e comentar obras teatrais (e alguma coisa de 

cinema). Ela posta vídeos curtos (em média, entre dois e cinco minutos de duração) no YouTube 

em seu canal Felisa Critica. Felisa, depois de apresentar sua visão sobre a obra, olha 

diretamente para a câmera e qualifica o espetáculo em números de “felisas”. Por exemplo, ao 

final de sua avaliação sobre o espetáculo La omisión de la Familia Coleman de Claudio 

Tolcachir, estreado em 2005 no Teatro Timbre 4 no bairro Boedo e atualmente em cartaz em 

um teatro comercial90, a youtuber91, em postagem de 19 de julho de 2010, o classificou com 

“Dez Felisas!”92. 

Os espectadores que adquirem seus ingressos no Alternativa Teatral, após o espetáculo, 

recebem uma mensagem por e-mail de agradecimento por utilizarem o sistema de compras do 

site e são estimulados a acessarem o link que lhes permite tecer comentários e qualificar as 

                                                           
90 Espetáculo recomendado pela EEBA em 2005 e assistido por mim em 25 de agosto de 2017 no 

Teatro Metropolitan Sura na Av. Corrientes 1343, CABA, Argentina. 
91 Definição de alguém que produz vídeos para o site YouTube e que possui um canal conhecido. 
92 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tIseWao6-v0>. Acesso em: 17 out. 2017. 
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obras assistidas. O formulário de opinião demanda basicamente o preenchimento de quatro 

campos: nome; e-mail, opinião e qualificação (de uma a dez estrelas) de oito aspectos do 

espetáculo: texto, atuação, cenografia, figurino, iluminação, música, direção e qualificação 

geral (figura 09). Para exemplificar, após assistir ao espetáculo Cactus orquídea no Teatro 

Anfitrion, com autoria e direção são de Cecilia Meijide, em 20 de junho de 2015, com ingresso 

adquirido no Alternativa Teatral, recebi uma mensagem agradecendo a utilização do sistema 

para compra do ingresso, seguida do seguinte convite: “Valorizamos muito sua opinião e por 

isso nos interessa receber seus comentários sobre o espetáculo. No caso de você querer fazê-lo, 

pode clicar no seguinte link e completar o formulário: [...].”93 (ALTERNATIVA TEATRAL, 

20 de junho de 2015, tradução nossa). Movida pela imensa satisfação que tive por assistir a este 

espetáculo e na expectativa de que minha opinião levasse outros espectadores ao teatro, postei 

o seguinte comentário valorativo no site em 22 de junho de 2015: 

 

A proposta de entrelaçar as histórias com sementes de “cactus orquídea” (ou 

dama-da-noite, como chamamos no Brasil) está genial e envolvente. O cenário 

desmontável é muito criativo e funcional, e me fez viajar por muitos lugares 

de Buenos Aires. Os atores estão ótimos em cena, e manejam muito bem a 

multiplicidade de personagens e inclusive a representação de si mesmos nos 

jogos de representar e não-representar. Recomendo muitíssimo esse 

espetáculo! (ROMANO, 2015) 

 

No site, ao final da página de cada obra, é possível visualizar os comentários dos 

espectadores, bem como saber quantos comentários cada um desses espectadores já fez. Além 

disso, pode-se acessar todos os comentários desses espectadores efetuados sobre as demais 

obras. Cactus orquídea, por exemplo, em 14 de abril de 2017 já registrava 107 (cento e sete) 

opiniões do público no Alternativa Teatral. 

 

 

 

                                                           
93 “Valoramos mucho tu opinión y por eso nos interesaria recibir tus comentarios sobre el espectáculo. 

En caso de querer hacerlo, podés hacer click en el siguiente link y completar el formulario: […]”. 
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Figura 09 - Captura da tela do computador pessoal da autora com o formulário de opinião do 

Alternativa Teatral. O formulário foi disponibilizado após assistir ao espetáculo Lo único que hice fue 

jugar em 29 ago. 2017. 

 

Fonte: <http://www.alternativateatral.com/obra51379-lo-unico-que-hice-fue-jugar?op=1>. 

Acesso em: 26 set. 2017. 

 

Minha leitura desses comentários, bem como minha participação ativa, me leva a crer que 

a maioria das opiniões são genuínas e, evidentemente, subjetivas. As avaliações são efetuadas 

pelo público em geral, ou seja, não especializado, e de forma bastante breve e direta influenciam 

outros espectadores. Com base em minha experiência, creio que a maneira como as 

recomendações são apresentadas permitem identificar espectadores com gostos e expectativas 

semelhantes às nossas, e as opiniões dessas pessoas são ainda mais decisivas em nossas 

escolhas. As afinidades entre os espectadores também são estimuladas pelo próprio site que, no 

final da página de cada espetáculo, informa mais outros quatro espetáculos assistidos por quem 

viu essa obra. 

O Alternativa Teatral, do meu ponto de vista, é uma ferramenta de mediação que provoca 

o desejo por teatro. Tal opinião diverge diametralmente de Champesme (2001), uma vez que a 

pesquisadora francesa argumenta que mesmo sites bastante eloquentes e voltados para o público 

como os do Odéon – Théâtre de l’Europe e do Festival d'Avignon atraem poucos espectadores 

e a internet, de forma ampla, não gera desejo por teatro. Evidentemente, esse ponto de vista 
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deve ser relativizado pela época em que foi registrado. Pois, nos dias atuais, a influência em 

tomadas de decisões, sobretudo entre a população jovem, de redes sociais como o Facebook é 

notória e, inclusive, elas contribuem tanto para divulgar conteúdos como para dar visibilidade 

aos artistas. Mas, o estudo sobre o impacto do Facebook no teatro seria um tema para outra 

pesquisa. 

 

2.1.3 As filipetas 

 

Considerando que a divulgação é um aspecto da mediação, no decorrer de meu trabalho 

de campo me questionei em que medida as filipetas, as fotos e os vídeos dos espetáculos, por 

exemplo, atraem os espectadores ao teatro. Esse questionamento é difícil de ser respondido, 

pois gera respostas bastante subjetivas que perpassam o gosto, as referências culturais, bem 

como a condição social e financeira de cada pessoa. 

Num primeiro momento, analisei o material gráfico94, sobretudo as partes frontais das 

filipetas e algumas capas de folhetos, de vinte espetáculos, dentre os vinte e dois, recomendados 

pela EEBA em suas Hojas de Ruta (programas de aulas entregues aos participantes no início da 

cada sessão)95, assistidos por mim durante a primeira fase do trabalho de campo em Buenos 

Aires no período de 16 de abril a 28 de junho de 2015. Nesta análise, me chamou a atenção o 

fato de que mais de 50% dos materiais são em preto e branco (P&B) e/ou em tonalidade sépia, 

alguns com detalhes coloridos nos textos e/ou em partes das imagens. Cerca 60% foram 

elaborados com fotos dos atores em cena e, eventualmente, com uma caricatura, como é o caso 

da filipeta de Absolutamente comprometidos, de Becky Mode, sob direção de Miguel Pittier, 

que apresenta um desenho do personagem representado pelo ator Julián Kartun. 

Algumas partes frontais de filipetas não destacam os artistas envolvidos, como é o caso 

do panfleto de Actriz, com dramaturgia e direção de Bárbara Molinari e atuação de Susana 

Pampín, que apresenta apenas o título da obra; outras poucas mencionam apenas o dramaturgo 

ou o compositor, como a de 24 horas viraje, de Gilda Bona, sob direção de Francisco Civit; 

                                                           
94 Cf. Anexo A. 
95 Cf. Anexo B. 
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mas, a maior parte, ou seja, 65% dos materiais analisados informam o nome do dramaturgo e 

do diretor. Com certeza, o binômio autor/diretor é muito valorizado no teatro portenho 

contemporâneo, ou melhor, o artista que aglutina essas duas funções, e esta valorização fica 

evidente entre os 40% das filipetas analisadas que destacam esse artista, como é o caso dos 

panfletos de Personitas de Javier Daulte e La máquina idiota de Ricardo Bartís, entre outros.  

Nenhuma das filipetas observadas informa na parte frontal quem é o(a) assistente de 

direção, o(a) cenógrafo(a), o(a) figurinista o(a) iluminador, ou o(a) sonoplasta. Embora todos 

os elementos teatrais tenham importância equivalente, na comunicação visual com o grande 

público, percebo que esses aspectos não são colocados em primeiro plano. Assim, tomar 

conhecimento de quem é o(a) responsável pela música, por exemplo, depende do interesse de 

cada pessoa em buscar essa informação, na leitura do verso da filipeta, do programa ou em 

algum site na internet. Sendo que, os programas, geralmente, são entregues para o espectador 

no teatro, um pouco antes do início da apresentação, na entrada do espetáculo. 

Dentre as vinte filipetas portenhas analisadas, doze (60%) indicam na parte frontal o local, 

oito (40%) mencionam datas e horários e apenas duas (10%) informam o valor da entrada. A 

inflação na Argentina em 2015 foi de 26,9% e em 2016 de 40,3% (EL..., 2016; 

KANENGUISER, 2017; PARA..., 2017). Essa inflação gerou alta nos preços na capital 

argentina, sobretudo nos gastos com alimentação e moradia. A inflação e desvalorização da 

moeda, com base nas cobranças efetuadas em meu cartão de crédito do Banco do Brasil em 

2015 e 2017, aparentemente, do ponto de vista de uma brasileira residindo temporariamente em 

Buenos Aires, não impactou significativamente os valores dos ingressos. Entre os meses de 

maio e junho de 2015, entradas sem descontos para obras como Dínamo, de Melisa Hermida, 

Lautaro Perotti e Claudio Tolcachir, e Capitán, de Walter Jakob e Agustín Mendilaharzu, no 

Timbre 4 custavam $ 150 pesos argentinos (equivalentes, na época, à cerca de U$ 17,01 dólares 

americanos ou R$ 55,45). Em abril de 2017, ingressos, em condições semelhantes para essas 

mesmas obras e nos mesmos teatros, custavam $ 230 pesos argentinos (equivalentes, 

atualmente, cerca de U$ 15,13 dólares americanos ou R$ 47,45). 

Promoções de quatro ingressos pelo preço de três ou de dois ingressos pelo valor de um, 

prática pouco comum nos teatros brasileiros, aparece em destaque e é adotado por vários 

espetáculos portenhos; além de pequenos abatimentos para estudantes e aposentados e inúmeras 
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promoções válidas para pagamento em dinheiro diretamente na bilheteria. Em relação à 

afluência de público jovem em 2013, Emilio Gutiérrez, um dos donos do El Camarín de las 

Musas - um dos principais teatros do circuito independente, disse o seguinte: 

 

Este é um dos melhores anos que temos tido. Estamos com uma ocupação de 

quase 90 por cento. Temos preços especiais para estudantes, aposentados e 

colocamos uma promoção “menos-25” para saber se os jovens não vinham 

tanto por uma questão econômica ou por falta de interesse. E realmente tem 

vindo muitos jovens, tem funcionado muito bem. (apud AMOROSO, 2013, 

tradução nossa) 96 

 

No Brasil, de modo comparativo, a meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com 

deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes não é opcional, pois é 

estabelecida por lei. De acordo com a Lei 12.933 de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre 

o benefício do pagamento de meia-entrada em espetáculos artístico-culturais e esportivos, os 

eventos são obrigados a conceder no mínimo 40% do total dos ingressos disponíveis aos 

beneficiários da meia-entrada. 

Em Buenos Aires, além dos cartazes nas entradas dos teatros dos diferentes circuitos, 

também há plotagens (impressão em grande formato) em muitas das fachadas dos teatros da 

Avenida Corrientes (figura 11) e outdoors, sobretudo nas estações de metrô, anunciando as 

peças da temporada do circuito comercial. Evidentemente, essas grandes peças publicitárias 

atraem a atenção dos transeuntes e podem levar muitas pessoas ao teatro; caso contrário não 

haveria justificativa para tamanho investimento. 

Esse tipo de publicidade “grandiosa” está direcionada para um segmento de público e 

pode ter, inclusive, um impacto negativo em outros espectadores em potencial. Por exemplo, 

numa postagem pública em minha página pessoal do Facebook (ROMANO, 16 maio 2015), 

compartilhei uma foto de Plateanet com o anúncio de Bajo Terapia (figura 10), com 

dramaturgia de Matías Del Federico, sob direção de Daniel Veronese, assistido por mim no 

                                                           
96 “Éste es uno de los mejores años que hemos tenido. Estamos con una ocupación de casi el 90 por 

ciento. Nosotros tenemos precios especiales para estudiantes, jubilados y pusimos una promoción 

“sub-25” para saber si es que la gente joven no se acercaba tanto por un tema económico o por falta de 

interés. Y realmente han venido muchos jóvenes, ha funcionado muy bien.” 
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Teatro Metropolitan Citi (Metropolitan 2) no dia 15 de maio de 2015, espetáculo categorizado 

por Dubatti como pertencente ao “circuito comercial de arte” (informação verbal obtida na aula 

da EEBA do dia 04 de maio de 2015). Em minha recomendação, afirmei que o espetáculo era 

imperdível, que eu tinha adorado, porque inicialmente tinha me parecido apenas uma comédia 

bem-feita sobre conflitos de casais num teatro comercial da Av. Corrientes, mas, aos poucos, o 

espetáculo me ganhou e, além disso, o desfecho era surpreendente e levava a plateia a passar 

das gargalhadas ao emudecimento absoluto nos últimos instantes. Em seguida, uma jornalista 

catarinense respondeu com o seguinte comentário: “Pois é, sempre tive vontade de ir ao teatro 

na Corrientes, mas tive receio de ser muito ‘Global’, artistas famosos para público mediano 

ver. E os cartazes são super comerciais, então nunca me arrisquei. Bom saber que tem coisa 

boa”. 

 

Figura 10 - Postagem pública no Facebook na página do espetáculo Bajo Terapia. Foto publicada 

em 07 de junho de 2015. 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/1559186890962373/photos/pb.1559186890962373.-

2207520000.1438468452./1620854548128940/?type=3&theater>. Acesso em: 29 nov. 2017. 

 

 

 

 



 

 

107 

  

Figura 11 - Fachada do Teatro Metropolitan SURA. 

 

Fotógrafa: Olívia Camboim Romano. CABA, 16 maio 2017. 

 

As críticas implícitas nos comentários acima, além de revelarem parte de nossos 

preconceitos, se referem às fórmulas prontas do teatro comercial, relativamente conservador, 

frente às poéticas emergentes; um teatro que muitas vezes traz atores provenientes da televisão 

(e/ou do cinema) para garantir a convocatória do grande público; que realizam montagens 

teatrais de fácil leitura e digestão, que geram pouca reflexão, de caráter cômico ou 

melodramático e, em muitos casos, versões de filmes ou musicais estadunidenses que já foram 

sucesso de bilheteria. Entretanto, todos os circuitos teatrais, tanto argentinos como brasileiros, 

possuem espetáculos interessantes. De acordo com as palavras de Dubatti, 

 

[...] Eu creio que o segredo está em poder ver de tudo, [...] quer dizer, um 

espectador tem que ter uma grande abertura e depois tratar de entender cada 

linguagem em sua especificidade no que tem de diferente. É um pouco o que 

dizia a minha mãe quando eu era criança: ‘É preciso ampliar o paladar’; quer 

dizer, não só comer todos os dias bife à milanesa com batatas fritas. Mas poder 

encontrar sabor nas práticas teatrais mais diferentes e, sobretudo, eu creio que 

é uma atitude de diálogo, de tolerância, digamos, de abrir a alma aos outros. 

[...] Não se deve ter preconceitos, é preciso estar muito aberto. [...] Além disso, 

estamos vivendo um momento de teatro comercial maravilhoso. [...] Você vai 

caminhando pela Avenida Corrientes e vai vendo os cartazes e estão todos os 

grandes nesse momento trabalhando. [...] Eu me emociono, por exemplo, vou 
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ao [Teatro] Nacional e passo pela frente do Nacional e vejo um cartaz gigante 

que diz: ‘superamos oitocentos e cinquenta mil espectadores’. Isso é uma 

festa! (VIDAS..., 2012b, tradução nossa). 

 

Cabe dizer que a versão brasileira da peça de Matías Del Federico entrou em cartaz, de 

sexta-feira a domingo, com ingressos acessíveis97, em meados de março de 2017 no TUCA – 

Teatro da PUC-SP, sob direção do paulista Marco Antonio Pâmio. Baixa Terapia é 

protagonizada por Antonio Fagundes, que divide o palco com Mara Carvalho, Alexandra 

Martins, Bruno Fagundes, Ilana Kaplan e Fábio Espósito. Segundo SERAGUSA (2017), 

Fagundes e Alexandra assistiram ao espetáculo em Buenos Aires em 2015, gostaram tanto que 

entraram em contato com o autor e compraram os direitos da montagem. 

De acordo com a pesquisa de Champesme, ao menos na França, “A maior parte dos 

entrevistados declararam que nunca foram ao teatro simplesmente por ter visto um cartaz, mas 

foram de bom grado após alguém ter comentado sobre o espetáculo, seja um amigo, um 

professor ou um agente de relações públicas [...]”98 (2001, p. 34, tradução nossa). O agente de 

relações públicas, nesse caso, é um mediador cultural que no âmbito de certas instituições 

culturais tem como função, dentre outras questões, elaborar atividades de comunicação e 

marketing com estratégias de conquista e fidelização de público (indivíduos, grupos escolares 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Ingressos de R$70,00 a R$90,00 - de acordo com o dia, com desconto de 50% para estudantes e 

idosos e ingressos de R$ 10,00 para estudantes, professores e funcionários da PUC-SP. 
98 “La quasi-totalité des personnes interrogées lors d’une enquête, déclarent ne jamais aller au théâtre 

en ayant simplement vu une affiche, mais y aller volontiers après que quelqu’un leur ait parlé du 

spectacle, qu’il s’agisse d’amis, de professeurs ou de charges de relations avec le public [...]”. 
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3 A ESCOLA DE ESPECTADORES DE BUENOS AIRES 

 

A Escuela de Espectadores de Buenos Aires (EEBA) foi inaugurada na Cidade Autônoma 

de Buenos Aires em 2001 sob a direção do professor e pesquisador da Universidad de Buenos 

Aires (UBA) Jorge Dubatti, e coordenação de Nora Lía Sormani, como um espaço de estudo 

sobre espetáculos de diferentes gêneros (teatro, dança, ópera, circo, performance etc.) de 

diversos circuitos (teatro independente, teatro comercial, teatro oficial, teatro internacional, 

entre outros) em cartaz na cidade. Dentre os demais profissionais que trabalham diretamente 

junto à EEBA, além de Dubatti e Nora Lía, na recepção dos participantes e controle de 

frequência destaca-se Alejandra De Luna, no auxílio durante as aulas está Mariano Lopez 

Podesta e na parte administrativa, equipe com a qual tive pouquíssimo contato durante meu 

trabalho de campo na EEBA, estão Alejandro Sormani e Hetel Eda Rivabella. 

Em entrevista concedida a Silvia Gallicchio, Dubatti contou (2012a) que a ideia para a 

criação de uma escola de espectadores foi inspirada em uma prática já existente em Buenos 

Aires desde o final da década de 1960 na qual um grupo fechado de amigos contrata uma espécie 

de mediador que propõe um espetáculo para ser assistido e, posteriormente, esses amigos se 

reúnem na casa de um dos integrantes do grupo para analisarem a obra e comerem algo juntos. 

Inspirado nessas reuniões sociais, o crítico argentino propôs um grupo aberto com o objetivo 

de enriquecer e ampliar o horizonte dos espectadores com o propósito de instrumentalizar os 

participantes para multiplicarem o desfrute e a compreensão dos espetáculos assistidos com 

profundidade e comunicabilidade. 

O nome da EEBA é uma homenagem à Anne Ubersfeld (1918-2010) e foi tomado de um 

de seus livros, La escuela del espectador [A escola do espectador] (1996)99. A EEBA, apesar 

do nome, em princípio, não está fundamentada nas ideias da crítica francesa; no entanto, parece 

interessante mencionar o que ela diz sobre o papel do espectador enquanto co-produtor dos 

espetáculos da partida à chegada: 

 

                                                           
99 Em francês, L'école du spectateur: lire le théâtre 2 (1981), editado pela primeira vez em Paris, pelas 

Editions sociales, em 1981. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
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[...] o espectador também é produtor porque nele, em última análise, e somente 

nele o sentido se concretiza; esse sentido, é ele quem o produz e, finalmente, 

sozinho. Todos os outros fazem propostas de significado, o espectador 

sozinho, de forma muito mais decisiva do que o leitor, tem a tarefa de fechar 

o evento em um significado: essa responsabilidade lhe cabe: se compreende 

então porque é necessário que o espectador se eduque e em que sentido se 

pode falar de uma escola do espectador; essa fórmula ambiciosa também é 

ambígua: o espectador aprende pelo teatro ou para o teatro? Por ambos, é 

preciso acreditar. E não temos a pretensão de ensinar o espectador, senão de 

lhe indicar como aprender, de lhe mostrar os caminhos dessa aprendizagem, 

de colocar, se for possível, em seu mapa de viagem, os itinerários do olhar 

e da escuta.100 (UBERSFELD, 1981, p. 305-306, tradução nossa, grifo nosso) 

 

Evidentemente, o trabalho da EEBA não visa a domesticação do olhar. Nas palavras de 

seu idealizador: 

 

[...] Não se trata de “perder” uma relação direta, empática ou intuitiva com o 

teatro, mas de enriquecê-la com saberes específicos e outras atividades 

complementares do conhecimento teatral. Trata-se também de adquirir os 

conhecimentos necessários para argumentar e discutir as práticas em marcos 

axiológicos. [...].101 (DUBATTI, 2007, p. 189, tradução nossa) 

 

Os primeiros integrantes da EEBA, segundo Nora Lía Sormani102, faziam parte dos 

seminários de História do Teatro Universal que Dubatti conduzia no Centro Cultural Rojas da 

UBA. Assim, a EEBA iniciou suas atividades em março de 2001 com apenas oito participantes 

                                                           
100 “[...] le spectateur est producteur aussi parce que c’est en lui, en dernière analyse, et en lui seul que 

le sens se fait; ce sens, c’est lui qui le fabrique et, pour finir, tout seul. Tous les autres font des 

propositions de sens, le spectateur seul, d’une façon bien plus décisive que le lecteur, a la tâche de 

clore l’événement sur un sens : cette responsabilité lui incombe : on comprend alors pourquoi il faut 

qu’il s’éduque et en quel sens on peut parler d’une école du spectateur ; cette formule ambitieuse est 

aussi ambigüe : le spectateur apprend-il pour le théâtre ou par le théâtre ? l’un et l’autre, il faut le 

croire. Et nous n’avons pas la prétention d’enseigner le spectateur, mais de lui apprendre à apprendre, 

de lui montrer les chemins de cet apprentissage, de dresser, si faire se peut, la carte de son voyage, les 

itinéraires du regard et de l’écoute.” 
101 “[...] No se trata de “perder” una relación directa, empática o intuitiva con el teatro, sino de 

enriquecerla con saberes específicos y otras actividades complementares del conocimiento teatral. Se 

trata también de adquirir los elementos necesarios para argumentar y discutir las poéticas en marcos 

axiológicos. [...]” 
102 Conferir a transcrição completa da entrevista no Apêndice A.  
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no subsolo da antiga Liberarte Bodega Cultural103 - espaço cultural dirigido entre 1987 e 2002 

pelo poeta equatoriano radicado em Buenos Aires Juano Villafañe, diretor artístico do Centro 

Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC) desde 2001. O CCC foi fundado em 23 de 

abril de 1998 pelo Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos dedicado às Artes, Letras e 

Ciências Sociais, sob direção geral de Juan Carlos Junio, e desde 22 de novembro de 2002 tem 

sua sede na Avenida Corrientes, 1543. Naquele momento, ainda de acordo com Nora Lía, 

tratavam-se de aulas de Dubatti sobre obras em cartaz na cidade. 

A partir do acesso aos cadernos de uma das ex-assistentes da EEBA, a psicanalista Liliana 

López, pude verificar que já em 2002, pouco depois do nascimento a EEBA, em 2001, a escola 

passou a convidar parte dos artistas (atores, diretores, dramaturgos, cenógrafos etc.) envolvidos 

nos espetáculos recomendados para participarem das aulas.  

As aulas da EEBA, desde sua inauguração até os dias atuais, são majoritariamente 

conduzidas por Dubatti. Em situações excepcionais o crítico argentino é substituído por outro 

docente, como Natacha Koss que de acordo com suas próprias palavras é seu “braço direito” 

(informação verbal obtida em conversa com o professor no dia 14 de julho de 2017, no IAE). 

Desde a primeira vez em que participei de uma aula da EEBA me chamou a atenção o 

carisma de Dubatti, sua simpatia com os artistas convidados, com os frequentadores e com os 

pesquisadores visitantes que assistem às aulas. Ele evidencia que é um espectador incansável, 

possuidor de uma memória impressionante relativa aos nomes de espetáculos e artistas, bem 

como detentor de amplo domínio teórico sobre o teatro. Além disso, ele é muito falante e causa 

a impressão que sua cabeça fervilha de ideias e histórias para compartilhar com os espectadores, 

sendo recorrente que inicie as aulas de forma bem-humorada contando alguma anedota que leva 

a audiência às gargalhadas como a tragédia que ele enfrentou com uma inundação que sofreu 

seu apartamento e molhou alguns de seus livros ou frio tremendo que passou dentro de um 

ônibus voltando para casa de uma de suas viagens pela Argentina. Certamente, esses fatores 

contribuem para a longevidade da EEBA e a permanência de muitos assistentes por vários anos, 

como é o caso de Liliana López que a frequentou por mais de uma década. 

                                                           
103 Inaugurada em 1987, localizada atualmente na Av. Corrientes 1555, foi declarada em 1998 como 

local de interesse cultural pela Legislatura da Cidade Autônoma de Buenos Aires. 
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Segundo Dubatti (2007), a EEBA conta com o apoio de uma equipe de docentes formada 

por pesquisadores da AICA - Área de Investigaciones en Ciencias del Arte (figura 12) dos 

Departamentos de Arte do Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC) e do 

Centro de Investigación en Historia y Teoria Teatral (CIHTT) da Área de História e Teoria 

Teatral do Centro Cultural Ricardo Rojas da UBA. 

 

Figura 12 - Pesquisadores da AICA na apresentação da programação de 2017 do CCC.  

 

Fonte: <https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/67308-hoy-no-alcanza-con-resistir-dar-

testimonio-ni-confrontar>. Acesso em: 10 jun. 2017. Fotógrafo: Horacio Paone.  

 

No dia 08 de junho de 2015, em virtude uma viagem do professor Dubatti ao México, a 

aula da EEBA foi conduzida por uma das pesquisadoras da AICA, Laura Ayelén Rauch (UBA, 

AICA). Nesta aula, embora a condução tenha sido menos desenvolta do que as que são 

ministradas pelo crítico argentino, pude perceber com mais clareza a estrutura das aulas que 

estão divididas da seguinte maneira:  

a) recepção do artista ou grupo, sempre recebido com um forte aplauso puxado 
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pelo mediador;  

b) apresentação brevíssima do(s) convidado(s);  

c) realização de duas ou três perguntas relacionadas à trajetória pessoal do(s) 

artista(s) no universo teatral;  

d) exposição de uma síntese da obra, mas sem revelar muito sobre o espetáculo; 

e) elaboração de algumas perguntas relativas ao envolvimento do(s) convidado(s) 

com o projeto da montagem em questão;  

f) abertura de tempo curto para a plateia fazer perguntas e tecer comentários, 

seguida de despedida do(s) convidado(s) com uma salva de palmas da audiência. 

Dubatti valoriza muito cada artista que visita a EEBA. Na recepção, após pedir aos 

assistentes um forte aplauso, apresenta o artista e/ou grupo, relembra obras anteriores que ele 

criou, seja espetáculos, livros etc. Além disso, o crítico argentino não poupa elogios diante de 

determinadas obras, como foi o caso de Svaboda, que considerou uma das estreias mais 

importantes de 2015 (informação verbal obtida em 11 de maio de 2015 na EEBA) e El Cuerpo 

de Ofelia, que sugeriu aos assistentes não perderem, pois se trata de uma das reescrituras mais 

inteligentes e poderosas que já se viu em Buenos Aires (informação verbal obtida em 29 maio 

de 2017), ambas de Bernardo Cappa. 

Dentre as perguntas referentes à carreira do artista, conforme percebi no trabalho de 

campo em 2015 e 2017, destacam-se, por exemplo: Como e quando você decidiu ser ator/atriz? 

Qual foi o primeiro espetáculo marcante que você viu na vida? Como você ingressou no teatro? 

Com quem você estudou? Quais os trabalhos marcantes de sua carreira? 

Essas perguntas estimulam o artista a contar sua história e geram burburinho na plateia 

que vai reconhecendo, com satisfação, os mestres e os espetáculos citados. Além disso, elas 

permitem analisar e valorizar o espetáculo recomendado pela EEBA a partir do caminho 

percorrido pelo artista e não segundo um modelo exterior idealizado.  

 

O certo é que para pensar cada um desses artistas ou grupos, não valem os 

mesmos parâmetros. Para estudar [José María] Muscari é necessário um 

conjunto de coordenadas que não servem para compreender [Maurício] 

Kartun. Este desafio da multiplicidade tem provocado importantes 

transformações na crítica e na pesquisa, assim como nos comportamentos do 

público. Uma compreensão do teatro argentino atual exige a percepção do 
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particular, da diferença, a partir de trajetos indutivos de conhecimento.104 

(DUBATTI, 2015a, p. 06, tradução nossa). 

 

Em entrevista concedida no CCC em 28 de julho de 2017, Nora Lía Sormani contou que 

no início era difícil motivar os artistas para participarem dos encontros da EEBA e os convencer 

que valia a pena, que eles seriam beneficiados de alguma maneira. Conforme a coordenadora, 

naquela época ela tinha que lidar com a incredulidade de muitos teatreiros que perguntavam: E 

para que estudam? Mas, com o tempo, a quantidade de assistentes aumentou 

consideravelmente, os artistas começaram a compreender o papel da EEBA e passaram a querer 

ir nas aulas refletir sobre seus trabalhos.  

 

[...] Na verdade, não podiam pensar que refletia-se sobre o teatro, salvo 

exceções. Tinha gente que já tinha clara essa ideia [...], especialmente alguns 

artistas jovens que sabiam que era bom refletir, que não tinham nenhum 

problema, que não lhes interessava se vinham ou não pessoas e nem quantas 

eram. Eles sim tinham a mente aberta para dialogar. [...] (tradução nossa)105 

 

Além do depoimento de Nora Lía, a leitura dos cadernos de Liliana evidenciou que em 

seus primeiros anos as discussões teóricas tinham maior espaço do que as entrevistas com os 

convidados. Na opinião de Liliana, as mudanças ao longo dos anos em relação a esse aspecto 

se devem ao período de transição inicial que as aulas sofreram entre os antigos seminários de 

História do Teatro Universal no Centro Cultural Rojas e a Escola de Espectadores propriamente 

dita em que, segundo suas palavras,  

 

[...] concretamente Jorge dava aulas. E dava aulas que estavam ajustadas às 

obras que assistiríamos. Se iríamos ver um sainete, falava sobre o sainete, se 

iríamos ver tragédia, falava sobre tragédia. [...] Depois me parece que foi 

                                                           
104 “Lo cierto es que para pensar a cada uno de estos artistas o grupos, no valen los mismos 

parámetros. Para estudiar a Muscari se necesita un conjunto de coordenadas que no sirven para 

comprender a Kartun. Este desafío de la multiplicidad ha acarreado importantes cambios en la crítica y 

la investigación, así como en los comportamientos del público. Una comprensión del teatro argentino 

actual exige la percepción de lo particular, de la diferencia, a partir de trayectos inductivos de 

conocimiento.”  
105 Conferir a transcrição completa da entrevista no Apêndice A. 
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diminuindo a proporção de reuniões teóricas e acredito que ele foi cedendo a 

voz às pessoas de teatro. Acho que começaram a falar os teatreiros, então as 

reuniões passaram a ter muitas vezes a forma de entrevistas, com a 

possibilidade depois dos assistentes fazerem perguntas. [...] Começou a 

diferenciar mais o lugar de aulas magistrais, digamos, da possibilidade de 

contato direto com os artistas [...].106  

 

As perguntas para os teatreiros visitantes são muito variadas, mas algumas são 

relativamente recorrentes, como: a) de que fala a obra?, b) qual o significado do nome do 

espetáculo?, c) por que a escolha do espaço “tal”?, d) como é trabalhar com o(a) tal diretor(a)?, 

e) como foi feita a construção da sua personagem?, f) como podemos conseguir entradas para 

assistir ao espetáculo?, g) quando volta em cartaz a peça “tal”? (se referindo a uma obra anterior 

de grande sucesso e/ou de interesse dos assistentes da EEBA). Outras perguntas são mais 

específicas, como as feitas por Dubatti, no dia 20 de abril de 2015, para Claudio Tolcachir e 

parte do elenco de Dínamo que naquele momento se preparava para ir para festivais no Brasil, 

no Chile e na França, dentre elas: a) como funciona a produção do espetáculo em outros países?, 

b) como é administrar um teatro independente (no caso, o Timbre 4, uma casa chorizo107 

cravada no bairro Boedo que no início teve vários problemas com um vizinho solitário já 

falecido que reclamava muito, dentre outras coisas, do ruído dos espectadores no corredor de 

entrada)? 

Antes de encerrar a entrevista e chamar o próximo convidado, dependendo do tempo 

disponível, Dubatti abre espaço para a plateia fazer perguntas. De todo modo, essa ordem não 

é rígida, pois é comum alguns assistentes pedirem a palavra durante a entrevista. Algumas vezes 

os questionamentos não estão diretamente relacionados ao espetáculo recomendado e nem 

sempre os frequentadores aproveitam o espaço concedido para fazerem perguntas, sendo que 

nessa situação, é comum os próprios assistentes puxarem os aplausos para se “despedirem” do 

convidado. Cabe dizer que não há microfones disponíveis na plateia para os assistentes, assim, 

as perguntas e os comentários que eles fazem, na maioria das vezes, são difíceis de serem 

escutados por todos os presentes. De todo modo, em geral, essas perguntas são reproduzidas 

                                                           
106 Conferir transcrição completa da entrevista no Apêndice B. 
107 Residência típica de Buenos Aires que consiste em um pátio lateral para o qual dão as peças, que 

estão enfileiradas (como uma “linguiça”) e conectadas entre si. 
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por Dubatti ou a supomos de acordo com a resposta dada.  

Eventualmente, Dubatti contesta o comentário de algum assistente, como foi o caso no 

dia 15 jun. 2015 em que ao final da entrevista com o elenco de Cactus orquídea, um senhor do 

segundo grupo, que costumeiramente faz perguntas e comentários aos artistas visitantes, disse 

(informação verbal) que o público ao os aplaudir, mesmo que não esteja aplaudindo o 

espetáculo, está aplaudindo o que eles defendem, os valores. O professor argentino, respondeu 

(informação verbal) que entende a colocação, mas o importante é o espectador aplaudir o teatro; 

pois valores podemos buscar em outros lugares. 

A demanda de aprofundamento teórico por parte dos assistentes é um aspecto percebido 

nas enquetes realizadas no trabalho de campo junto à EEBA, como evidencia o depoimento de 

um(a) frequentador(a) há mais de dez anos: “Creio que é preciso manejar o tempo. Aprofundar 

a análise das obras, limitar a intervenção do público e encurtar as entrevistas” (tradução nossa) 

e deste(a) outro(a) participante: “Eu gostaria que se aprofundasse a crítica. Aprofundar a visão 

da obra.” (tradução nossa) 

Vez ou outra Dubatti interroga a plateia sobre quem assistiu a um dos espetáculos que ele 

está comentando e/ou recomendando e interpela os que confirmam que o assistiram para saber 

o que eles acharam da obra. Em geral, as respostas são positivas, brevíssimas e, de certo modo, 

superficiais, pois se resumem a sentenças como: “Um espetáculo!”, “Imperdível!”, 

“Maravilhoso!”. 

Durante a entrevista de Matías del Federico, autor de Bajo Terapia, no dia 04 maio 2015, 

após certas perguntas de Dubatti sobre detalhes do espetáculo, como a sonoplastia final, alguns 

dos assistentes começaram a reclamar porque eles estavam revelando muito sobre a obra e 

tirando os elementos surpresa daqueles que ainda não a tinham visto; eles respeitaram a vontade 

da audiência sem questionar e mudaram o rumo da entrevista. No entanto, algo similar se 

repetiu durante a entrevista com uma das atrizes do espetáculo, María Figueras, no dia 18 maio 

2017. Em compensação, quando o ator Luis Machín esteve na escola, em 22 de maio de 2017, 

para falar sobre I.D.I.O.T.A., mesmo praticamente todos os assistentes da primeira turma tendo 

assistido ao espetáculo, Dubatti garantiu que eles não revelariam o significado do nome da obra 

para não revelar o enigma aos que ainda não o tinham visto.  
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Cabe dizer que o fato de Dubatti recomendar determinado espetáculo e essa obra ser 

discutida na EEBA não é garantia de que os assistentes sigam tal recomendação, para 

exemplificar, no 22 de maio de 2017, durante a visita do ator Luis Machín, um senhora que 

estava sentada ao meu lado me confessou que não iria assistir ao espetáculo I.D.I.O.T.A., que 

não lhe interessava para nada, pois algumas amigas dela já o tinham visto e comentaram que 

não estava bom.  

Segundo Fernando Ferrer (informação verbal obtida na EEBA no dia 22 de maio de 2017), 

autor, diretor e um dos produtores de La fiesta del viejo, nos juntarmos para fazer teatro é 

sempre um ato político, querer estar juntos e criar uma realidade juntos é algo político. 

A EEBA, iniciou suas atividades na Liberarte, como já mencionado, e em 2003 transladou 

para o Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini onde começou na sala Jacobo Laks, 

um espaço no terceiro andar com capacidade para cerca de 80 pessoas; posteriormente, por 

volta de 2005, passaram para Osvaldo Pugliese, uma sala no estilo café-concert no térreo com 

capacidade para cerca de 100 pessoas. Logo depois, a quantidade de frequentadores já era 

grande e foi preciso dividir o grupo em duas turmas. Em 2008 foram para a Raúl González 

Tuñon, uma sala de Teatro de Câmara no primeiro andar com capacidade para cerca de 100 

pessoas. Finalmente, entre 2009 e 2010, se mudaram para a Solidaridad, com capacidade para 

cerca de 170 pessoas, onde estão até hoje. As mudanças de salas tiveram a ver com a quantidade 

de participantes. Nora Lía conta que quando estavam instalados no térreo, na Osvaldo Pugliese, 

pelas características de um espaço de variedades, com alguns bancos altos, de maneira geral, os 

assistentes ficavam mal acomodados, mas mesmo assim permaneciam na EEBA.108 

Em 2003, quando a EEBA transladou para o CCC, Dubatti, que, dentre outras funções, já 

ocupava o cargo de responsável pela Área de Artes Cênicas do CCC, desde aquela época era 

uma personalidade reconhecida na capital argentina, como transparece o Convite da Legislatura 

da Cidade Autônoma de Buenos Aires (figura 13) para o ato de reconhecimento à Jorge Dubatti 

no Palácio Legislativo. Além disso, o crítico argentino chegou a ser personagem de Bizarra: 

uma saga argentina, a novela teatral em dez capítulos de Rafael Spregelburg que estreou no 

Centro Cultural Rojas em dezembro de 2003. 

                                                           
108 Conferir a transcrição completa da entrevista em espanhol no Apêndice A. 
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Figura 13 - Convite da Legislatura da Cidade Autônoma de Buenos Aires para o ato de 

reconhecimento à Jorge Dubatti no Palácio Legislativo. 

 

Fonte: Caderno de registros de 2003 da ex-assistente da EEBA Liliana López. 

 

Em diferentes ocasiões durante meu trabalho de campo na Cidade de Buenos Aires, como, 

por exemplo, na aula da EEBA do dia 05 de junho de 2017 junto ao convidado Santiago Doria 

(diretor de La discreta enamorada), o professor Dubatti manifestou sua enorme gratidão pela 

EEBA estar abrigada na sala Solidaridad do CCC, em plena Avenida Corrientes, cujas 

instalações contam com infraestrutura completa, como elevadores, salas de espetáculos, salas 

de aulas e reuniões, biblioteca aberta ao público com mais de 47.000 títulos, cafeteria, livraria 

especializada em artes e ciências sociais etc.  

Desde sua fundação, a EEBA cobra mensalidade (figura 14) e está aberta para qualquer 

interessado. Segundo um frequentador da escola que conheci em 04 de julho de 2017 no Centro 

Cultural 25 de Mayo, na fila para retirar entradas para o espetáculo Béisbol da companhia teatral 

mais antiga do México - a Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, a mensalidade 

custa 400,00 pesos. Em 2015, de acordo com programa do CCC de junho, a mensalidade da 

EEBA custava 170,00 pesos. Seguramente, a alta no preço deve-se à inflação sofrida pelo país. 
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Figura 14 - Comprovantes de pagamentos de mensalidades da EEBA de 2003. 

 

Fonte: Caderno de registros de 2003 da ex-assistente da EEBA Liliana López. 

 

Segundo Dubatti (2012a.), os únicos pré-requisitos são gostar do teatro e ter a “cabeça 

aberta”. A escola tem funcionamento anual e promove, ininterruptamente, atividades todas as 

segundas-feiras, desde as 17h15min até as 19h00min e entre as 19h15min e as 21h00min, de 

março a novembro. 

De acordo com um folheto encontrado no caderno de notas da EEBA de 2004, de Liliana 

López, verifica-se que desde aquela época, em novembro de cada ano, os espectadores 

frequentadores da escola realizam um balanço crítico de todas as obras vistas e discutidas ao 

longo do ano para assim eleger as que consideram as mais importantes da temporada e em 

dezembro participam da cerimônia de entrega dos prêmios de distinção (figura 15). Cabe 

esclarecer que naquela época a EEBA era conhecida apenas como Escuela de Espectadores 

(EE), provavelmente, porque a escola ainda não estava disseminada pela América Latina. 
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Os critérios considerados (figura 16) pela EEBA para o Prêmio do Espectador (figura 17) 

são os seguintes: espetáculo integral; direção; adaptação; dramaturgia; atuação; cenografia; 

iluminação; vestuário; música; coreografia; títeres, objetos e máquinas/mecanismos; 

instituição; tradução; edição; revista; ensaio sobre teatro; trajetória. Em 2013, dentre vinte 

espetáculos e eventos avaliados, os homenageados, segundo o folheto supracitado foram: 

Alfredo Alcón, Roberto Villanueva, Rafael Spregelburd, Graciela Casabé, Norberto Laino, 

Maurício Kartun, Los Macocos, Inés Saavedra, Ricardo Monti e a Compañia Clun. 

 

Figura 15 - Imagem da cerimônia do Prêmio do Espectador de 2016. Foto publicada na página 

do Facebook da EEBA em 22 nov. 2016. 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/EscuelaEspectadoresBsAs/photos/a.1137400706314933.1073741828.110

0061293382208/1210153342373002/?type=3&theater>. Acesso em: 10 jun. 2017. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EscuelaEspectadoresBsAs/photos/a.1137400706314933.1073741828.1100061293382208/1210153342373002/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EscuelaEspectadoresBsAs/photos/a.1137400706314933.1073741828.1100061293382208/1210153342373002/?type=3&theater
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Figura 16 - Orientações da EEBA relativas ao Prêmio do Espectador 

 

Fonte: Caderno de registros de 2003 da ex-assistente da EEBA Liliana López. 
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Figura 17 - Prêmio do espectador 2017 recebido por Raquel Ameri por sua atuação em Millones 

de segundos. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da atriz Raquel Ameri, cedido cordialmente para este trabalho. 

 

No programa da EEBA, os participantes, dentre outras coisas, recebem recomendações 

para assistirem aos espetáculos em cartaz de diferentes circuitos do teatro portenho, são 

incentivados a lerem as críticas, as notas e os artigos de Dubatti publicados em jornais, revistas, 

livros e periódicos especializados, bem como são convidados a participarem de diferentes 

eventos realizados no CCC, como, por exemplo, o Curso de História do Teatro Universal 

oferecido às terças-feiras desde 18h30min até 20h00min. Essas recomendações de leitura 

contribuem não para a formação de um crítico de teatro, embora essa possibilidade não esteja 

descartada, mas para a formação de um espectador crítico. 

No decorrer das aulas, conforme verifiquei durante o trabalho de campo em Buenos Aires, 

o professor argentino recomenda ainda a leitura de diferentes livros como: Detrás de escena 

(2015), de Alberto Ajaka e outros (11 de maio de 2015); Sacate la careta: Ensayos sobre teatro, 

política y cultura (2012), de Alberto Ure (22 de maio de 2017); Las leys del teatro 

independiente 2004-2015: reconocimiento, voluntad y gestión (2016), de Cora Roca (22 de 

maio de 2017) etc. No intervalo entre a aula da primeira e da segunda turma, era comum 
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encontrar com algum assistente da EEBA na livraria do CCC buscando um dos livros 

recomendados em sala, como foi o caso do dia 04 maio 2015 em que uma senhora buscava pelo 

livro El tango es puro cuento (2013) comentado pelo autor Luis Longhi durante sua visita. 

 

Os dez fundamentos da EEBA são: 

 

1. valorizar o lugar do espectador como laboratório de percepção da 

teatralidade, testemunha e protagonista do acontecimento, cocriador na 

poiesis receptiva.  

2. consolidar a instituição da oralidade, o boca-a-boca, e seu complemento, a 

nova figura do espectador-crítico, que constituem a mais importante fonte de 

produção de pensamento crítico teatral no presente e mantém vivo o teatro de 

Buenos Aires, produto do reordenamento da dinâmica do campo teatral 

provocada pelo empobrecimento da crítica nos meios massivos, o isolamento 

profissional da pesquisa e a nivelação internacional do teatro argentino (sem 

dúvida entre o mais destacado do teatro do Ocidente). 

3. considerar o teatro como uma fonte ilimitada de saberes e pensamento, cujo 

intelecto requer formação específica e em disciplinas complementares, assim 

como muitas horas de estudo e análise e a disposição do corpo e materiais de 

arquivo. Frente à redefinição do teatro, à relevância do conceitual e o auge da 

re-delimitação na formulação das poéticas do século XX e XXI, dispor de 

informação histórica e categorias intelectuais precisas para a compreensão dos 

acontecimentos teatrais.  

4. selecionar e orientar-se na diversidade, a partir de critérios de valorização 

elaborados criticamente. 

5. ter acesso à subjetividade dos artistas em um espaço de encontro e diálogo 

por fora do acontecimento teatral.  

6. fazer do estudo teatral não uma matéria a mais da educação formal – grades 

para completar, questionários, exames, monografias, etc. - mas um puro 

espaço de gozo que recupera o teatro como prazer, alegria, ócio, diálogo, 

pensamento, conhecimento, meditação, problematização e transformação da 

realidade e o desburocratiza de outros marcos pedagógicos, sem obrigação de 

“cursar”.  

7. assistir, pelo já dito no item anterior, regularmente ao teatro e proporcionar 

uma história do presente. 

8. criar um espaço de permanente formação histórica e teórica, destinado à 

renovação da teatrologia argentina.  

9. distinguir as categorias do gosto das analíticas e argumentativas.  

10. trabalhar na revelação do espectador histórico ou empírico mediante 

diálogo, entrevistas, enquetes, estatísticas, testemunhos conviviais e 
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autobiografias do espectador.109 (DUBATTI, 2007, p. 190-191, tradução 

nossa) 

 

Segundo confirmou Dubatti (informações obtidas durante a primeira etapa do trabalho de 

campo em Buenos Aires em 11 de maio de 2015) esses fundamentos foram elaborados na 

ocasião da fundação da EEBA, fruto de sua experiência com os grupos fechados. De acordo 

com a pesquisa efetuada, tais fundamentos de fato se mantiveram ao longo dos anos e apenas 

um princípio foi agregado recentemente, como pode ser verificado no artigo de Dubatti, La 

Escuela de Espectadores de Buenos Aires (2001-2016): un laboratorio de (auto)percepción 

teatral - que integra o livro organizado por Flávio Desgranges e Giuliana Simões intitulado O 

ato do espectador: perspectivas artísticas e pedagógicas:  

 

                                                           
109 “1. valorar el lugar del espectador como laboratorio de percepción de la teatralidad, a la par testigo 

y protagonista del acontecimiento, co-creador en la poiesis receptiva. 

2. consolidar la institución de la oralidad, el boca-en-boca, y su complemento, la nueva figura del 

espectador-crítico, que constituyen la más importante fuente de producción de pensamiento crítico 

teatral en el presente y mantienen vivo el teatro de Buenos Aires, producto del reordenamiento de la 

dinámica del campo teatral provocada por la pauperización de la crítica en los medios masivos, el 

aislamiento profesional de la investigación y la nivelación internacional del teatro argentino (sin duda 

entre lo más destacado del teatro de Occidente). 

3. considerar el teatro como una cantera ilimitada de saberes y pensamiento, cuya intelección requiere 

formación específica y en disciplinas complementarias, así como muchas horas de estudio y análisis y 

la disposición de corpus y materiales de archivo. Frente a la des-definición del teatro, la relevancia de 

lo conceptual y el auge de la desdelimitación en la formulación de las poéticas del siglo XX y XXI, 

disponer de información histórica y categorías intelectuales precisas para la comprensión de los 

acontecimientos teatrales. 

4. seleccionar y orientarse en la diversidad, a partir de criterios de valoración elaborados críticamente. 

5. acceder a la subjetividad de los artistas en un espacio de encuentro y diálogo por fuera del 

acontecimiento teatral. 

6. hacer del estudio teatrológico no una materia más de educación formal –grillas a completar, 

cuestionarios, exámenes, monografías, etc.– sino un puro espacio de goce que recupera el teatro como 

placer, alegría, ocio, diálogo, pensamiento, conocimiento, meditación, problematización y 

transformación de la realidad y lo desburocratiza de otros marcos pedagógicos, sin obligaciones de 

“cursada”. 

7. asistir, por lo dicho en el capítulo anterior, regularmente al teatro y aportar a una historia del 

presente. 

8. crear un espacio de permanente formación histórica y teórica, destinado a la renovación de la 

teatrología argentina. 

9. distinguir las categorías del gusto de las analíticas y argumentativas. 

10. trabajar en la revelación del espectador histórico o empírico a través del diálogo, entrevistas, 

encuestas, estadísticas, testimonios conviviales y autobiografías de espectador.” 
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[...] estimular a atividade autônoma do espectador como um criador 

companheiro dos artistas, os técnicos e os outros espectadores (e quando 

dizemos estimular - insistimos nisso, queremos dizer: não conduzir ou 

homogeneizar nem unificar, mas oferecer ferramentas de multiplicação para 

que cada espectador construa sua própria relação com o espetáculo) [...].110 

(2017, p. 246, tradução nossa) 

 

Embora o foco desta investigação esteja relacionado ao trabalho de mediação teatral 

realizado pela EEBA, uma instituição de ensino não formal, junto aos espectadores adultos, 

considero pertinente discutir brevemente o sexto fundamento sobredito, que trata do ensino do 

teatro em instituições formais de ensino com crianças e adolescentes, uma vez que o contexto 

nacional e local deve ser considerado quando se toma a escola de espectadores portenha como 

modelo e/ou inspiração para a abertura de novas escolas. 

Tendo em vista a realidade escolar brasileira, não apenas como estudante, mas também 

como licenciada em Artes Cênicas, como ex-professora de Artes na Educação Básica na rede 

estadual de Santa Catarina, como ex-coordenadora geral do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (Parfor) na Universidade Regional de Blumenau (Furb), como 

professora de diferentes licenciaturas na área de Artes e, sobretudo, fundamentada no trabalho 

de mediação teatral que efetivei junto aos docentes e discentes adolescentes da rede pública e 

privada do Vale do Itajaí, entre 2011 e 2014, no âmbito do projeto de extensão universitária O 

jogo teatral na escola vinculado ao Programa Institucional Arte na Escola (PIAE - Polo Furb), 

verifiquei a partir de dados quantitativos e qualitativos (ROMANO, 2014; ROMANO e 

FUHRMANN, 2015) uma enorme carência de professores licenciados em Teatro, a 

predominância de atividades teatrais inconsistentes nos planejamentos dos professores da 

Educação Básica, insuficiente formação continuada em teatro na região e, preocupantemente, a 

realização indiscriminada de trabalhos teatrais nas escolas como recurso pedagógico muitas 

vezes encabeçados por professores que não só não frequentam o teatro, mas que jamais 

assistiram a um espetáculo teatral. Portanto, a defesa da exclusão do ensino do teatro nas 

escolas, ou seja, o princípio do “estudo teatral não uma matéria a mais da educação formal”, se 

                                                           
110 “[...] estimular la actividad autónoma del espectador como un creador compañero de los artistas, 

los técnicos y los otros espectadores (y cuando decimos estimular - insistimos en eso, queremos decir: 

no conducir ni homogeneizar ni unificar, sino ofrecer herramientas de multiplicación para que cada 

espectador construya su propia relación con el espectáculo). [...]”. 
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transposto para o contexto brasileiro, me parece não só bastante questionável como perigoso; 

pois defendo que o teatro também deve estar na escola e não apenas como um momento de 

ócio, mas como uma área de conhecimento com saberes específicos que devem ser valorizados 

e trabalhados pelos estudantes por professores devidamente capacitados.  

Já na opinião de Nora Lía Sormani111, responsável na EEBA pelas recomendações de 

espetáculos para crianças e adolescentes, quando o teatro entra no sistema escolar torna-se 

fastidioso para as crianças; pois, como uma matéria a mais, cai no cotidiano e perde seu 

potencial de fascínio e, consequentemente, as crianças, em muitos casos, perdem o interesse 

por ele. Para a coordenadora da EEBA, o teatro associado à festa, a algo ocasional, ao escape 

da rotina, tem efeitos mais positivos, já que tem maior possibilidade de ser um evento marcante 

e de favorecer que esse estudante seja um futuro espectador, na medida em que estará associado 

a momentos de gozo e desfrute.  

Na Argentina, essa posição também é confirmada por Ana Durán e Sonia Jaroslavsky. De 

acordo com a pesquisa realizada por elas, em Buenos Aires, no âmbito do Programa de 

Formação de Espectadores, os jovens comumente associam o que está relacionado à escola 

como algo tedioso, “[...] tudo o que vem da escola é de “má” qualidade, chato e têm a 

expectativa de que a linguagem [das obras teatrais, no caso] seja infantilizada ou infantil. 

[...]”112 (DURÁN, 2016, p. 56, tradução nossa). Verificar se os jovens brasileiros têm a mesma 

percepção da escola seria tema para outra investigação; entretanto, acredito que o que prejudica 

o desenvolvimento de atividades teatrais nas escolas do Brasil e dificulta que o teatro esteja 

relacionado ao prazer, além da carência de professores capacitados com formação específica, 

não é o fato do teatro ser tomado como uma disciplina devidamente inserida no sistema formal 

de educação. Mas sim, como já revelou a pesquisa da estudante Nara Schmit A inserção do 

teatro no cotidiano escolar e sua importância na aprendizagem (2012), sob minha orientação, 

o sacrifício dos docentes trabalharem com teatro, principalmente, pela infraestrutura 

inadequada, condições de trabalho precárias e pela carga horária semanal insuficiente em 

grande parte das escolas. Nas palavras do professor e pesquisador Arão Paranaguá de Santana, 

                                                           
111 Cf. o Apêndice A.  
112 “[...] todo lo que viene de la escuela es de “mala” calidad, aburrido y tienen la expectativa de que el 

lenguaje sea aniñado o infantil. [...]”  
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Na grande maioria dos Estados brasileiros são raras as redes de ensino dotadas 

de professores devidamente preparados [...]. Dentre os fatores que sobrevivem 

como fantasmas atormentando o ensino de Arte, sobressaem-se: turmas 

abarrotadas de alunos; espaço inadequado para prática teatral; tempo 

insuficiente para preparação e desenvolvimento das aulas; [...] inexistência ou 

descontinuidade no aperfeiçoamento profissional; [...] e baixa remuneração 

dos trabalhadores da educação (2009, p. 33). 

 

A EEBA, além das aulas regulares ofertadas no CCC, também realiza atividades especiais 

em colaboração com diferentes iniciativas. Durante o trabalho de campo, em junho de 2015, 

pude conferir essa ação no Centro Cultural Kirchner (CCK), onde uma série de aulas da EEBA 

abertas ao público em geral, sob a condução do professor Dubatti, relativas aos espetáculos de 

Cristina Banegas que estavam em cartaz gratuitamente no CCK foram promovidas. Nesse caso, 

os encontros aconteceram antes das sessões, como um trabalho preparatório; assim, por 

exemplo, no dia 12 de junho às 18 horas, no auditório 413, assisti à aula, com duração de 90 

minutos, sobre Molly Bloom e às 20 horas, na Cúpula, assisti à obra. 

Ao longo de sua existência, a EEBA já atuou em parceria com outras instituições e 

também festivais, como o Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA). Mas, me parece 

importante destacar o trabalho efetuado em conjunto com o Ministerio de Cultura de la Nación 

e o Ministerio de Justicia Nacional, em algumas unidades prisionais masculinas e femininas, 

como as de Devoto e Ezeiza, nos anos de 2008 e 2009, em que os encarcerados assistiam 

algumas obras de teatro que não foram montadas para presidiários e, em seguida, sob a 

coordenação de Jorge Dubatti, Ana Groch e Diego Urribarri, participavam de uma conversa 

com os artistas envolvidos.  

De acordo com o relato de Ana Groch, 

 

[...] Sem acústica, com reverberação, com lâmpada fluorescente ou natural, 

os internos aplaudiam de pé e com lágrimas nos olhos obras com conteúdos 

fundamentais, como a liberdade e a opressão no âmbito familiar, os 

sentimentos ocultos de um torturador, um espetáculo sobre o humor e o 

trabalho ou as transformações de um náufrago sem horizontes, perdido em 

uma ilha deserta onde a única coisa que pode salvá-lo é um pouco de 
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“astúcia”, que lhe falta. Nessa última, o náufrago chega a pensar em suicídio, 

busca, investiga como resistir... e se salva. A obra é narrada a partir do 

humor mais primário. Ao finalizar uma das funções, um dos internos de 

Devoto se aproximou do ator principal e lhe disse com naturalidade: ‘Sabia 

que hoje à tarde pensei em me matar? Lhes agradeço muito, a obra me fez 

ver as coisas de outro ponto de vista’.113 (2017, p. 38, tradução nossa). 

 

3.1. O perfil dos assistentes da EEBA 

 

Com o objetivo de conhecer o perfil dos integrantes da EEBA, apliquei na Sala 

Solidaridad do CCC um questionário em papel com os assistentes das duas turmas em duas 

etapas (nos dias 11 de maio e 15 de junho de 2015)114. 

Na primeira etapa, o questionário continha 12 perguntas abertas e fechadas e na segunda 

etapa abarcava seis perguntas abertas e fechadas. Os questionários foram entregues para cada 

um dos assistentes presentes nas duas turmas, por parte da equipe da EEBA, no início da jornada 

de trabalho juntamente com a Hoja de Ruta 2015 Nº 10 e Nº 14115, ou seja, junto com o programa 

da aula. Sendo que, o horário da primeira turma é das 17h15min às 19h00min e da segunda 

turma é das 19h15min às 21h00min. O momento da aplicação dos questionários, a extensão e 

as questões contidas nos mesmos foram negociados antecipadamente, pessoalmente, com o 

professor Jorge Dubatti. A pedido dele, na época, não foram inseridas perguntas referentes à 

idade e à profissão dos alunos, em respeito à dinâmica da EEBA. Cabe dizer que, no início da 

aula da primeira turma, o professor Dubatti me concedeu alguns minutos para expor aos 

assistentes do que se tratava a enquete. Esse tempo foi fundamental para a adesão dos 

                                                           
113 “[...] Sin acústica, con reverberación, con luz de tubo o natural, los internos aplaudían de pie y con 

lágrimas en los ojos obras de un contenido fundamental, como la libertad y la opresión en el ámbito 

familiar, los sentimientos ocultos de un torturador, un espectáculo sobre el humor y el trabajo o las 

vicisitudes de un náufrago sin maña perdido en una isla desierta donde lo único que puede salvarlo es 

un poco de “ingenio”, de lo que carece.   En esta última, el náufrago llega a pensar en el suicidio, 

busca, investiga cómo resistir... y se salva. La obra está narrada desde el humor más primario. Al 

finalizar una de las funciones, uno de los internos de Devoto se acerca al actor principal y le dice con 

naturalidad: “¿Sabés que hoy a la tarde pensé en matarme? Les agradezco infinitamente, la obra me 

hizo ver las cosas desde otro punto”. 
114 Conferir os questionários nos Apêndices F e G. 
115 Conferir o Anexo B. 
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participantes à pesquisa, diferente do que ocorreu com a segunda turma. Creio que o fato de 

não ter sido disponibilizado um tempo de apresentação da pesquisa no início da aula da segunda 

turma influenciou negativamente a adesão dos assistentes; assim, muitos entregaram o 

questionário para a equipe da EEBA somente na aula seguinte, isto é, em 18 de maio de 2015, 

ou sequer responderam ao questionário. A partir disso, no dia 01 de junho de 2015, o professor 

Dubatti me concedeu mais alguns minutos no início de cada aula com as diferentes turmas para 

convocar novamente os alunos a aderirem sua participação na pesquisa. 

Em ambas as etapas, foram aplicados 340 questionários. Na primeira etapa apenas 155 

questionários foram devolvidos, isto é, 45,58% dos frequentadores da EEBA participaram da 

pesquisa. Na segunda etapa foram registradas 117 respostas, equivalente à 34,41% do número 

total de assistentes. A enquete foi válida e os dados obtidos são relevantes para esta 

investigação; entretanto, considerei o número total de respostas baixo e, durante a segunda etapa 

do trabalho de campo na Cidade de Buenos Aires, em 2017, pedi para o professor Dubatti 

permissão para aplicar um novo questionário em apenas uma etapa. 

O diretor da EEBA concordou com a aplicação de outra enquete e colaborou sobremaneira 

na mobilização para adesão dos assistentes ao estudo; além disso, dessa vez, não se opôs em 

relação à inserção de perguntas relativas à faixa etária e ocupação dos integrantes da escola. 

Assim, no dia 31 de julho de 2017, apliquei o novo questionário, com 18 perguntas abertas e 

fechadas116, nas duas turmas da EEBA, em que entreguei pessoalmente os formulários para cada 

um dos presentes. Considerando que a EEBA possui 340 inscritos, 70,29% deles participaram 

da enquete, ou seja, 239 pessoas. 

Com base nos questionários aplicados na EEBA nas duas etapas do trabalho de campo, 

em 2015 e 2017, apresentarei a seguir os dados, sobretudo quantitativos, que revelam o perfil 

dos assistentes dessa que é a primeira Escola de Espectadores latino-americana.  

A maior parte dos assistentes da EEBA são mulheres idosas, como se pode verificar na 

figura 15 e como confirmou a enquete aplicada em 2017, em que 88,2% (209 pessoas) se 

                                                           
116 Conferir o questionário no Apêndice H. 
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declararam do gênero feminino e apenas 11,8% (28 pessoas) do gênero masculino117. Em 

relação à faixa etária dos respondentes, 10% (24) já completou 80 anos ou mais; 53,1% (127) 

têm entre 70 e 79 anos; 29,7% (71) têm entre 60 e 69 anos; 5,4% (13) têm entre 50 e 59 anos. 

Os demais quatro respondentes (1,6%) têm até 49 anos de idade, sendo que apenas um (0,4%) 

possui 19 anos ou menos.  

Desde o primeiro dia em que estive na EEBA, me impressionou a quantidade de pessoas 

mais velhas interessadas em refletir sobre o teatro numa segunda-feira de noite. Alguns dos 

próprios convidados ficam maravilhados, como foi o caso do ator Francisco Pesqueira que ao 

entrar na escola, no dia 05 de junho de 2017, para falar sobre La discreta enamorada exclamou: 

“Quanta gente que ama o teatro, Jorge!”.  

O diretor, dramaturgo, professor e apaixonado por futebol Bernardo Cappa, filho do 

treinador Ángel Cappa, durante sua visita na EEBA no dia 04 de maio de 2015, fez um paralelo 

entre o futebol e o teatro para explicar as emoções que o teatro pode produzir na audiência e 

afirmou, dentre outras questões, que uma partida de futebol para os torcedores não se resume a 

assistir aos gols, mas se surpreender; assim, o espectador não vai ao estádio apenas para ver os 

gols, mas para ver como se fazem os gols. 

Em relação ao tempo que participa da Escuela de Espectadores118, segundo a tabela 01, 

em 2015, a maioria (44,5%) afirmou que ingressou há mais de cinco anos; 26,2% afirmaram 

que participam da EEBA há mais de três anos; 17,6% há mais de dez anos; 6,5% há mais de um 

ano; 3,3% ingressaram em 2015; 1,3% participam da EEBA desde que ela foi inaugurada, ou 

seja, desde 2001; e 0,7% deram outras respostas, como: “7 anos”. 

 

Tabela 01 – Tempo de participação dos estudantes na EEBA 

Tempo de participação Respondentes Percentual 

Desde que a Escola foi inaugurada 2 1,3% 

Há mais de 10 anos 27 17,6% 

                                                           
117 Tanto a questão relativa ao gênero como a questão relativa à idade são questões objetivas de 

múltipla-escolha, com resposta única, em que se considerou apenas uma das opções assinaladas pelos 

respondentes. 
118 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única, em que se considerou apenas uma das 

opções assinaladas pelos respondentes. 
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Tabela 01 – Tempo de participação dos estudantes na EEBA 

Há mais de 5 anos 68 44,5% 

Há mais de 3 anos 40 26,2% 

Há mais de 1 ano 10 6,5% 

Há 6 meses 0 0% 

Entre este ano 5 3,3% 

Outro 1 0,7% 

 

Na enquete de 2017 foi feita a seguinte pergunta aberta: Desde que ano você assiste a 

Escola de Espectadores?119 As respostas de 192 assistentes, visto que 47 pessoas deixaram essa 

questão em branco, revelaram que 10,9% (21 pessoas) dos respondentes ingressaram em 2017; 

14,6% (28) começaram a assistir à EEBA entre 2015 e 2016; 25% (48) entre 2012 e 2014; 18,2% 

(35) entre 2009 e 2011; 54,9% (38) entre 2006 e 2008; 8,8% (17) entre 2003 e 2005; 2,1% (4) 

assistem a EEBA pelo menos desde 2002.  

A partir da enquete realizada em 2017, conforme a tabela 02, verificou-se que, dentre os 

239 respondentes da questão 5120, a maioria, 54,8% possuem Curso Universitário completo ou 

Superior completo; 20,1% o Terciário completo e apenas 0,8% chegaram apenas até o Primário, 

ou seja, o nível de escolaridade alcançado pelos integrantes da EEBA é alto. 

De acordo com o Governo de Buenos Aires, para os egressos do nível secundário, “[...] 

O nível terciário é composto por Escolas Normais Superiores (ENS), Institutos de Ensino 

Superior (IES) e Institutos Superiores de Professores (ISP) que são responsáveis pela Formação 

Docente, Artística e Formação Técnica Superior.”121 Assim sendo, acredita-se que os cursos de 

nível terciário na Argentina são equivalentes aos cursos de formação tecnológica e/ou Normal 

Superior do ensino superior no Brasil, mas não são considerados cursos de graduação 

universitária. 

                                                           
119 Conferir enquete no Apêndice H. 
120 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única, em que se considerou apenas o maior 

nível de escolaridade assinalado pelos respondentes. 
121 “[...] El nivel terciario está conformado por Escuelas Normales Superiores (ENS), Institutos de 

Enseñanza Superior (IES) e Institutos Superiores de Profesorado (ISP) que dependen de las 

direcciones de Formación Docente, Artística y Formación Técnica Superior”. (Disponível em: 

<http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/terciario>. Acesso em: 24 maio 2015). 
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Tabela 02 – Nível máximo de estudos alcançados pelos assistentes da EEBA 

Nível de educação Respondentes Percentual 

Até o Primário 2 0,8% 

Secundário incompleto 4 1,7% 

Secundário completo 16 6,7% 

Terciário incompleto 13 5,4% 

Terciário completo 48 20,1% 

Universitário incompleto 25 10,5% 

Universitário completo ou Superior 131 54,8% 

 

De acordo com o questionário aplicado em 2015, as áreas122 dos cursos dos 47 

participantes da EEBA que declararam possuir Ensino Superior completo como maior grau de 

instrução, são bastante variadas, destaca-se (por ordem alfabética): Contabilidade, Direito, 

Educação, Letras, Medicina, Psicologia, Serviço Social etc. Verificou-se ainda especializações 

nas áreas de Administração, Direito, História, entre outras; mestrados nas áreas de Arquitetura 

e Psicopedagogia, por exemplo; e doutorados em Filosofia e Saúde. 

No questionário de 2017, após serem indagados sobre o nível máximo de estudos 

alcançados, os assistentes da EEBA foram questionados123 se o título obtido ou a obter está 

vinculado à formação em artes cênicas ou em crítica teatral. Apenas 8,4% (20) responderam 

sim; 89,5% (214) responderam não; e 2,1% (5 pessoas) não responderam ou não sabem. 

Em relação à profissão dos assistentes da EEBA, ou melhor, à principal ocupação, as 

respostas foram bastante variadas. Mas, a maioria, 94 pessoas, se declararam aposentadas. 

Dentre as profissões mencionadas mais vezes destacam-se: professores de diferentes níveis da 

educação (14), psicólogos e psicanalistas (14), comerciantes e empresários (13), médicos (10), 

donas de casa (10), contadores públicos (5), psicopedagogos (4), advogados (4), engenheiros 

(2), entre outras. 

                                                           
122 Tais áreas indicam, indiretamente, a área de atuação profissional dos alunos da EEBA. 
123 Conferir enquete no Apêndice H. 
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Durante o trabalho de campo na EEBA, me pareceu curioso que com certa frequência um 

dos assistentes era reconhecido e cumprimentado por um dos visitantes, em 2015, por exemplo, 

Bernardo Cappa reconheceu seu terapeuta no primeiro grupo (no dia 04 maio 2015), o próprio 

Dubatti chamou a atenção para a sua ex-professora de literatura (no dia 11 maio 2015), 

Guillermo Cacace identificou seu médico (no dia 15 jun. 2017). Além da presença das mães de 

alguns teatreiros convidados, como a mãe de Claudio Tolcachir que assiste às aulas da primeira 

turma. 

Os assistentes da EEBA, em 2017, foram ainda perguntados se a ocupação principal deles 

está ou não vinculada às artes cênicas ou à crítica teatral. Somente 15 pessoas (6,2%) 

responderam que sim, 218 assistentes (91,2%) marcaram não e os demais (2,5%) não 

responderam. 

Em 2015, indagados sobre como ficaram sabendo da Escola de Espectadores124, conforme 

a tabela 03, a maior parte (80%) assinalou que foi por indicação de amigos / familiares / 

esposo(a) / namorado(a). É interessante observar que 6,4% tomaram conhecimento da EEBA 

por difusão na rádio, sendo que Dubatti conduziu por vários anos um programa de rádio 

argentino dedicado ao teatro, “Postales argentinas”125. Além disso, 6,4% tomaram 

conhecimento da EEBA por outros meios, como: “Busca pessoal”, “CCC”, “Esperando para 

entrar no teatro / Porton de Sanchez [El Porton de Sanchez Teatro]”, entre outros; e 2,5 do total 

de respondentes não respondeu essa pergunta. 

 

Tabela 03 - Como os assistentes tomaram conhecimento da Escuela de Espectadores 

Meio de conhecimento Respondentes Percentual 

Indicação dos professores, da Universidade, do colégio. 0 0% 

Por meio de um e-mail da Escuela de Espectadores. 1 0,6% 

Difusão em revistas impressas. 4 2,5% 

Difusão em periódicos impressos. 2 1,2% 

                                                           
124 Questão do tipo caixas de seleção, em que se considerou todas as opções assinaladas pelos 

respondentes. 
125 Durante bastante tempo o programa foi ao ar todos os sábados, das 18h00min às 18h30min, e podia 

ser acompanhado ao vivo no seguinte site: <http://www.radionacional.com.ar/?page_id=2171> 

(Acesso em: 25 maio 2015). 
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Tabela 03 - Como os assistentes tomaram conhecimento da Escuela de Espectadores 

Difusão na televisão. 1 0,6% 

Difusão na rádio. 10 6,4% 

Publicidade / divulgação através de panfletos, folhetos, 

cartazes. 

3 1,9% 

Difusão de informação na Internet. 1 0,6% 

Indicação de amigos / familiares / esposo(a) / namorado(a). 124 80% 

Outro 10 6,4% 

 

Em 2017, questionados sobre a média de frequência que assistiam a espetáculos teatrais 

antes de participarem da EEBA126, conforme a tabela 04, se verificou que a maioria (30,1%) 

frequentava uma vez por mês, seguidos de 15,8% que iam ao teatro duas vezes por mês, de 

14,6% que iam duas vezes por semestre, de 10,8% que iam uma vez por semana, de 10,8% que 

iam uma vez por semestre, de 5,8% que iam duas vezes por semana, de 4,6% que raramente 

iam ao teatro, de 1,6 que iam uma vez por ano e de 1,2 que iam três vezes por semana assistir 

a obras de teatro. 

 

Tabela 04 - Frequência no teatro dos estudantes antes de ingressar na EEBA 

Frequência Respondentes Percentual 

1 vez por semana 26 10,8% 

2 vezes por semana 14 5,8% 

3 vezes por semana 3 1,2% 

1 vez por mês 72 30,1% 

2 vezes por mês 38 15,8% 

1 vez por semestre 26 10,8% 

2 vezes por semestre 35 14,6% 

1 vez ao ano 4 1,6% 

Raramente 11 4,6% 

Nunca 0 0% 

Outro 9 3,7% 

                                                           
126 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única. 
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Tabela 04 - Frequência no teatro dos estudantes antes de ingressar na EEBA 

Não respondeu 1 0,4% 

 

Em 2017, os participantes da EEBA também foram questionados sobre a frequência que 

assistem espetáculos teatrais após ingressarem na Escuela de Espectadores127, conforme a 

tabela 05, como o intuito de verificar se a partir do ingresso ocorreu aumento de frequência. A 

maioria (31,8%) dos questionados afirmou ir ao teatro uma vez por semana, seguidos de 22,2% 

que vão duas vezes por semana, de 19,2% que vão duas vezes por mês, de 8,8% que vão 1 vez 

ao mês, de 5,9% que comparecem no teatro três vezes por semana e de 10,8% que apresentaram 

outras respostas, como “2 ou 3 vezes por mês” e “3 vezes por mês”. Cabe mencionar, que frente 

a essa mesma questão em 2015, alguns integrantes da EEBA manifestaram que gostariam de 

frequentar mais o teatro e não o fazem por diferentes razões, tais como: “Negociação com meu 

esposo, que é apaixonado por cinema”, “Segundo a situação, pela questão das entradas”, “Iria 

mais seguido. Sou aposentada e isso modificou minha situação financeira”, entre outras. 

Em relação ao comentário supracitado, cabe mencionar que na Capital Federal, nos 

teatros oficiais, os aposentados e estudantes dispõem de um desconto na compra de entradas 

para todas as produções do CTBA. Além disso, os professores da Cidade de Buenos Aires 

podem entrar gratuitamente nas apresentações dos espetáculos produzidos pelo CTBA128. 

 

Tabela 05 - Frequência no teatro dos estudantes após ingressar na EEBA 

Frequência Respondentes Percentual 

1 vez por semana 76 31,8% 

2 vezes por semana 53 22,2% 

3 vezes por semana 14 5,9% 

1 vez por mês 21 8,8% 

2 vezes por mês 46 19,2% 

1 vez por semestre 1 0,4% 

                                                           
127 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única. 
128 Informações obtidas no site 

<http://complejoteatral.gob.ar/institucional/boleterias?ascm_content_change=Beneficios>. Acesso em: 

24 maio 2015. 

http://complejoteatral.gob.ar/institucional/boleterias?ascm_content_change=Beneficios
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Tabela 05 - Frequência no teatro dos estudantes após ingressar na EEBA 

2 vezes por semestre 1 0,4% 

1 vez ao ano 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Outro 26 10,8% 

Não respondeu 1 0,4% 

 

O quadro de respostas referente à assiduidade dos integrantes no teatro antes e depois do 

ingresso na Escuela de Espectadores, tanto no questionário aplicado em 2015 como no 

questionário aplicado em 2017, conforme ilustrado no gráfico 1, revela que ocorreu um 

aumento significativo de ida ao teatro. A enquete de 2017 revela que antes a maioria (72 pessoas 

- 30,1%) ia ao teatro uma vez por mês e apenas 26 pessoas (10,8%) iam ao teatro uma vez por 

semana; depois, 21 pessoas (8,8%) passaram a ir ao teatro apenas uma vez por mês e 76 pessoas 

(31,8%) começaram a frequentar o teatro uma vez por semana, ou seja, houve um aumento 

muito significativo na frequência teatral dos integrantes da EEBA. Os dados também mostram 

que todos já eram frequentadores de teatro antes de ingressarem na escola, sendo que todos iam 

ao teatro pelo menos uma vez por semestre, poucas pessoas iam ao teatro só uma vez por ano, 

por exemplo. Mas, depois de ingressarem na escola a frequência mínima passou a ser duas 

vezes por semestre. Certamente, o aumento dessa frequência deve-se às recomendações de 

Dubatti nas aulas da EEBA. Cabe mencionar que apenas dois participantes afirmaram que 

depois de unirem-se à Escola de Espectadores veem obras de teatro com a frequência de apenas 

uma ou duas vezes por semestre. É raro, porque estas pessoas, supostamente, vão à Escola de 

Espectadores todas as segundas-feiras. Assim, analisando individualmente suas respostas 

verifiquei que a pessoa que vai ao teatro apenas uma vez por semestre manteve a mesma 

frequência de antes de ingressar, mesmo já sendo assistente da EEBA desde 2005; sendo que, 

seu interesse principal, evidentemente não é a busca de recomendações de espetáculo, mas sim 

refletir criticamente sobre os processos artísticos. De todo modo, suas observações ao final da 

enquete são positivas, pois considera a escola muito boa do ponto de vista cultural. Por sua vez, 

a pessoa que frequenta o teatro apenas duas vezes por semestre, curiosamente, reduziu sua 

assiduidade, pois antes de ingressar na EEBA ia ao teatro uma vez por mês. A participante 
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destaca vários interesses, dentre eles obter recomendações de espetáculos em cartaz na cidade. 

Entretanto, contraditoriamente, em seus comentários finais conta que se uniu a EEBA em abril 

de 2017 e que está muito motivada, pois a escola ensina a ver teatro de outra maneira. 

 

 

 

Na enquete efetuada em 2017, questionados129 sobre suas motivações para estudarem na 

EEBA, segundo a tabela 06, a maioria (64,4%) afirmou que o que lhe motiva é refletir 

criticamente sobre os processos artísticos, seguidos de 52,3% que buscam entender o teatro 

contemporâneo, de 43,9% que querem conhecer a atual produção teatral portenha, de 38,9% 

que buscam recomendações de espetáculos teatrais, de 12,6% que querem conhecer 

pessoalmente alguns artistas de teatro, de 5,4% que estão lá que estão por diversão/passeio, de 

4,2% que querem conhecer companheiros para ir ao teatro, de 3,8% que procuram ocupar o 

tempo livre, de 2,9% que buscam atualização profissional, de 1,7% que vão para encontrar 

                                                           
129 Questão do tipo caixas de seleção, em que se considerou todas as opções assinaladas pelos 

respondentes. 
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Gráfico 1 - Comparativo de frequência no teatro, dentre os assistentes de 

2015, antes e depois do ingresso na EEBA  

Antes de ingressar na Escola de Espectadores, com que frequência você assistia à obras

de teatro?

Após ingressar na Escola de Espectadores, com que frequência você assiste à espetáculos

teatrais?
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amigos, de 0,4% que visam possíveis conquistas amorosas, e 5% que estão motivados por outras 

razões, como: “Poder interpretar melhor as obras”, entre outras. 

 

Tabela 06 – Motivações dos assistentes para estudarem na EEBA 

Motivação Respondentes Percentagem 

Encontrar amigos 4 1,7% 

Possíveis conquistas amorosas 1 0,4% 

Diversão / passeio 13 5,4% 

Conhecer companheiros para ir ao teatro 10 4,2% 

Refletir criticamente sobre os processos 

artísticos 

154 64,4% 

Entender o teatro contemporâneo 125 52,3% 

Conhecer a atual produção teatral portenha 105 43,9% 

Atualização profissional 7 2,9% 

Ocupar o tempo livre 9 3,8% 

Conhecer pessoalmente alguns artistas 30 12,6% 

Obter recomendações de espetáculos 93 38,9% 

Outro 11 4,6% 

Não respondeu 1 0,4% 

 

Em sua argumentação sobre a necessidade de festivais voltados para a “novíssima” 

dramaturgia argentina, bem como a publicação de antologias, o pesquisador Ricardo Dubatti 

afirma o seguinte: 

 

“[...] Diante da quantidade cada vez maior de obras, espetáculos e criadores, 

é necessária a produção de espaços críticos e institucionais para a visibilização 

e a facilitação ao acesso e a informação sobre o novo teatro. Fazer teatro e 

pensar o teatro formam parte de um mesmo acontecer. Visibilizar formas de 

fazer é dar visibilidade às formas de conceber, compreender e se aproximar 

do acontecimento teatral.”130 (2015, p. 09, tradução nossa) 

                                                           
130 “[...] Ante la cantidad cada vez mayor de obras, espectáculos y creadores, es necesaria la 

producción de espacios críticos e institucionales para la visibilización y la facilitación al acceso y la 

información sobre el nuevo teatro. Hacer teatro y pensar el teatro forman parte de un mismo acontecer. 
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Me parece que os argumentos supracitados também são válidos para a existência da 

própria Escola de Espectadores que, observadas suas devidas proporções em relação ao público 

atingido direta e indiretamente, também contribui para a difusão e reflexão sobre essa produção 

teatral argentina de modo geral. 

Na enquete aplicada em 2017 os assistentes da EEBA foram questionados131 sobre o que 

eles mais gostam na EEBA. Sendo que, a maioria, 159 participantes (66,5%) destacaram o 

docente (Jorge Dubatti), 143 pessoas (59,8%) assinalaram as análises de espetáculos, seguidos 

de 110 (46%) que marcaram os artistas convidados, 95 assistentes (39,7%) apontaram as 

recomendações de obras de teatro, 38 pessoas (15,9%) indicaram o CCC, 32 respondentes 

sinalaram a coordenadora (Nora Lía Sormani), 17 integrantes da EEBA (7,1%) marcaram os 

colegas assistentes, 14 estudantes (5,9%) indicaram os descontos em obras teatrais e apenas 

dois (equivalente à 0,8%) assinalaram “outro”.132  

Na enquete de 2017 os integrantes da EEBA também foram questionados sobre a idade 

que foram ao teatro pela primeira vez. De acordo com o quadro de respostas, 53 dos 

respondentes (22,2%) foram entre os sete e os dez anos, 52 (21,8%) entre os três e os seis anos 

de idade, outros 52 (21,8%) entre os 15 e os 19 anos, 34 (14,2%) entre os 11 e os 14 anos, 23 

(9,6%) entre os 20 e os 24 anos, 11 (4,6%) depois dos 25 anos de idade, apenas cinco pessoas 

(2,1%) afirmaram que foram ao teatro pela primeira vez entre o zero e os dois anos de idade e 

nove (3,8) integrantes da EEBA não souberam ou não quiseram responder. 

A maioria dos respondentes, 166 pessoas (70,6%) foi ao teatro pela primeira vez com a 

família, seguidos de 55 (23,4%) que foram com os amigos, apenas 14 (6%) foram ao teatro pela 

primeira vez com a escola, quatro (1,7%) foram com o(a) namorado(a), dois (0,9%) foram 

sozinhos, dois (0,9%) assinalaram a opção “outro” e esclareceram que debutaram no teatro 

                                                           
Visibilizar formas de hacer es visibilizar formas de concebir, comprender y aproximarse al 

acontecimiento teatral.” 
131 Questão do tipo caixas de seleção, em que se considerou todas as opções assinaladas pelos 

respondentes. 
132 Conferir enquete no Apêndice H. 
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como espectadoras com o marido e uma pessoa (0,4%) não soube responder. Cabe destacar que 

nenhum dentre os 239 respondentes foi ao teatro pela primeira vez com a igreja. 

Para Nora Lía Sormani, a principal razão do interesse dos portenhos pelo teatro, em 

especial os assistentes da EEBA, deve-se ao fato de que eles, provavelmente, começaram a 

frequentar e/ou se inteirar sobre o teatro na infância, com suas famílias. O teatro, de alguma 

maneira, desde a infância ou adolescência forma parte da vida dessas pessoas e agora elas se 

aproximam porque têm mais tempo e/ou dinheiro para desfrutar plenamente e fazerem essas 

excursões teatrais. Segundo o sociólogo francês, 

 

Quem não recebeu da família ou da Escola os instrumentos, que somente a 

familiaridade pode proporcionar, está condenado a uma percepção da obra de 

arte que toma de empréstimo suas categorias à experiência cotidiana e termina 

no simples reconhecimento do objeto representado: com efeito, o espectador 

desarmado não pode ver outra coisa senão as significações primárias que não 

caracterizam em nada o estilo da obra de arte, além de estar condenado a 

recorrer, na melhor das hipóteses, a “conceitos demonstrativos” que [...] 

limitam-se a aprender e a designar as propriedades sensíveis da obra [...] ou a 

experiência emocional [...] suscitada por essas propriedades (BOURDIEU; 

DARBEL, 2003, p. 79). 

 

A coordenadora da EEBA, Nora Lía Sormani, aponta ainda que para os integrantes da 

escola, em geral, o teatro sempre fez parte de seu imaginário no que diz respeito aos atores e às 

obras de teatro.  

 

Então, esse espectador que está hoje na Escola de Espectadores não descobriu 

o teatro necessariamente com a Escola de Espectadores, o teatro formou parte 

de sua vida. O que acontece é que agora tem a oportunidade de sentar e refletir, 

sentar e desfrutar, sentar e compartilhar com os outros. [...] Outro caso que 

pode ocorrer, e de fato sucede, são as pessoas que se aposentam e não tiveram 

conexão com o teatro, mas começam a pensar em tudo o que não fizeram 

antes, muitas mulheres, e acabam encontrando nisso um fascínio. Estão 

aposentadas, sozinhas e elas descobrem na escola uma motivação muito 

importante. (2017, tradução nossa)133    

 

                                                           
133 Conferir transcrição completa da entrevista no Apêndice A.  
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Com base na escala Likert134, em 2017, os assistentes da EEBA foram questionados sobre 

três afirmações135: a) A Escuela de Espectadores lhe estimula a frequentar mais o teatro; b) 

Você recomenda para familiares e amigos as obras de teatro que assistiu e gostou; c) Você 

motiva outras pessoas a irem ao teatro. Diante destas afirmações, nenhum dos indagados 

assinalou a alternativa “Totalmente em desacordo”, conforme as tabelas 07, 08 e 09. 

Em relação à primeira afirmação, “A Escola de Espectadores lhe estimula a frequentar 

mais o teatro” (tabela 07), dentre os questionados, 72,8% afirmaram que concordam totalmente, 

24,7% disseram que concordam e 2,5% não estão nem de acordo e nem em desacordo. 

 

Tabela 07 - A EEBA estimula os estudantes a frequentar mais o teatro 

Nível de concordância Respondentes Percentual 

Concordo totalmente 174 72,8% 

De acordo 59 24,7% 

Nem de acordo e nem em desacordo 6 2,5% 

Discordo 0 0% 

Discordo totalmente 0 0% 

Não sabe / não responde 0 0% 

 

Quanto à segunda afirmação, “Você recomenda para familiares e amigos as obras de 

teatro que assistiu e gostou” (tabela 08), dentre os arguidos, 69,5% afirmaram que concordam 

totalmente, 28,9% assinalaram que concordam, 1,3% não estão nem de acordo e nem em 

desacordo e somente 0,4% discorda. 

 

 

 

                                                           
134 A escala Likert, embora haja controvérsias (JÚNIOR; COSTA, 2014), é uma escala psicométrica 

bastante usada em pesquisas quantitativas de opinião; desenvolvida na década de 1930, pelo professor 

e psicólogo norte americano Rensis Likert (1903-1981), viabiliza verificar o nível de concordância das 

pessoas em relação a uma afirmação. 
135 Questões objetivas de múltipla-escolha, com resposta única. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://pt.wikipedia.org/wiki/1903
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
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Tabela 08 – Estudantes da EEBA que recomendam para familiares e amigos as obras de 

teatro que assistiram e gostaram 

Nível de concordância Respondentes Percentual 

Concordo totalmente 166 69,5% 

De acordo 69 28,9% 

Nem de acordo e nem em desacordo 3 1,3% 

Discordo 1 0,4% 

Discordo totalmente 0 0% 

Não sabe / não responde 0 0% 

 

Frente à terceira e última afirmação, “Você motiva outras pessoas a irem ao teatro” (tabela 

09), dentre os pesquisados, 64,3% afirmaram que concordam totalmente, 33,6% assinalaram 

que concordam e 2,1% informaram que nem estão de acordo e nem em discordam. 

 

Tabela 09 - Estudantes da EEBA que motivam outras pessoas a frequentarem o teatro 

Nível de concordância Respondentes Percentual 

Concordo totalmente 153 64,3% 

De acordo 80 33,6% 

Nem de acordo e nem em desacordo 5 2,1% 

Discordo 0 0% 

Discordo totalmente 0 0% 

Não sabe / não responde 1 0,4% 

 

Ao final da primeira etapa da enquete aplicada em 2015, na questão 12136, foi aberto 

espaço para os respondentes fazerem comentários tanto sobre a Escuela de Espectadores como 

sobre o questionário aplicado. Dentre as observações dos assistentes sobre a EEBA, destacam-

se: “É um âmbito de aprendizagem, de reflexão e uma forma de compartilhar o prazer do teatro. 

Também de conhecer atores, diretores e obras, sob a valiosa coordenação do Sr. Dubatti”; 

                                                           
136 Questão do tipo opinião e/ou comentário, em que foi disponibilizado um espaço maior do que os 

fornecidos em questões anteriores, como nas perguntas 1 e 4 - por exemplo. Todos os depoimentos dos 

respondentes que foram transcritos no corpo do trabalho são traduções nossas. 
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“Conhecer teoria me interessa. Conhecer os diferentes cenógrafos, atores, diretores etc., às 

críticas”; “A E. de E. produz abertura da ‘cabeça’”; “Me parece um interessante espaço para 

estimular a reflexão e converter o aluno em um espectador crítico. É um espaço de conexão. 

Adiante!”; entre outros. 

Alguns depoimentos revelam a satisfação pessoal que a EEBA lhes proporciona, como: 

“Comparecer todas as segundas-feiras na Escuela me proporciona o mesmo prazer que 

presenciar um bom espetáculo”; “Me encanta vir à Escuela, sempre aprendo algo e me organiza 

o fim de semana. Imperdível!”; “Me reconforta com meu país”; “O melhor que me passou nesta 

etapa de minha vida. Puro prazer”; entre outros. 

Muitos dos depoimentos enaltecem a figura do professor Dubatti e como estão 

aprendendo a ser espectadores de teatro, tais como: “Excelente nível acadêmico da Escuela e 

nosso professor Jorge Dubatti. Muito de acordo com os aportes e recomendações do curso - 

Aprendo a ver teatro!!”; “Me ensinou a utilizar os cinco sentidos como espectadora. Aprender 

a ver teatro desde o conhecimento que dá a análise teórico do Sr. Dubatti”; “É junto a seus 

professores o mais brilhante que existe no universo!!! Sem Dubatti J. não sei se aprenderia nem 

se entenderia o teatro”; “Maravilhoso! Jorge Dubatti nos ensina e nos faz refletir e aceitar e 

compreender o teatro contemporâneo”; entre outros. 

Alguns relatos revelam críticas e sugestões sobre a EEBA, como: “Não estou de acordo 

com algumas recomendações [de espetáculos teatrais]”; “Às vezes eu coincido com obras 

recomendadas, às vezes não”; “Eu queria que, na primeira parte da aula, falasse mais sobre as 

obras e se analisassem na medida em que são recomendadas, com apoio teórico teatral”; 

“Encurtam o tempo das entrevistas e como se fazia anteriormente dedicava mais espaço à teoria 

do teatro”; “Eu queria que se fizesse análises mais profundas das obras”; entre outros. Tais 

depoimentos revelam uma demanda dos alunos por aportes teóricos na discussão dos 

espetáculos teatrais recomendados por Dubatti na EEBA. 

Os planos de aula da EEBA, as Hojas de Ruta, de modo geral, apresentam dados como: 

a) informações gerais relativas às aulas especiais da EEBA, outros cursos oferecidos por 

Dubatti, sorteios de entradas, festivais e eventos do CCC, obituário, recomendações teatrais 

para crianças e adolescentes, orientações primordiais e conceitos importantes para a escola etc.; 

b) a programação fixa com a previsão dos artistas que visitarão a EEBA; c) as recomendações 
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mensais dos espetáculos em cartaz na cidade; d) as recomendações anteriores de espetáculos 

ainda em cartaz; e) as recomendações de leituras, inclusive de críticas de Dubatti; f) contatos 

da EEBA. 

A análise das Hojas de Ruta 2015 do número 7 ao 15137, indicou que a mediana138, isto é, 

o valor central da amostra de dados, das recomendações bimestrais da EEBA é 11 espetáculos 

e a mediana de espetáculos recomendados em cada Hoja de Ruta, incluindo as recomendações 

bimestrais e as recomendações anteriores, é 16 obras. Optou-se pelo cálculo da mediana em 

detrimento da média aritmética, apesar de, neste caso, os valores serem bastante próximos; pois, 

acredita-se que o valor central de espetáculos recomendados e mencionados nas Hojas de Ruta 

é mais preciso e representativo do que o valor médio. 

Semanalmente são recomendados na EEBA entre dois e quatro espetáculos novos. O 

exame revelou ainda que o valor da mediana de menções à espetáculos é 18 obras em cada Hoja 

de Ruta. Tais menções consistem em: as obras postas entre parênteses após o nome de cada 

visitante para que os participantes identifiquem trabalhos atuais ou anteriores do artista 

convidado, os espetáculos recomendados (bimestrais, anteriores e novos), as obras que são tema 

de alguma crítica de Dubatti publicada no Suplemento Cultura no jornal Tiempo Argentino e as 

informações sobre entradas gratuitas e aquisição de ingressos de um determinado espetáculo. 

Não foram consideradas como menções o conjunto de obras dramatúrgicas estudadas no Curso 

de História del Teatro Universal, eventualmente citado em algumas nas Hojas de Ruta. Cabe 

esclarecer que cada Hoja de Ruta limita-se ao espaço de uma página de papel tamanho A4. São 

muitas recomendações, demanda um investimento significativo de tempo e dinheiro, mas é 

possível acompanhar o ritmo proposto pela escola. 

Tanto pela análise das Hojas de Ruta como pelo trabalho de campo na EEBA, percebi que 

as recomendações da escola não estão a serviço de um grupo teatral específico, de um centro 

cultural ou de um circuito teatral; pois elas são bastante variadas neste sentido. Mas, é possível 

perceber uma valorização da produção local, inclusive do ponto de vista dramatúrgico. Muitos 

                                                           
137 Conferir o Anexo B. 
138 Optou-se pelo cálculo da mediana em detrimento da média aritmética, apesar de, neste caso, os 

valores serem bastante próximos; pois, acredita-se que o valor central de espetáculos recomendados e 

mencionados nas Hojas de Ruta é mais preciso e representativo do que o valor médio.   
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teatreiros que foram alunos do reconhecido Maurício Kartun, ao longo de seu trabalho como 

professor nos últimos 20 anos, são convidados para irem à EEBA e tem espetáculos 

recomendados. Além de Kartum, outros teatreiros são declaradamente admirados por Dubatti, 

dentre eles Bernardo Cappa, Guillermo Cacace, Javier Daulte, Rafael Spregelburg, entre outros. 
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4. DESDOBRAMENTOS DA EEBA NA AMÉRICA LATINA 

 

Desde o seu surgimento, a EEBA é tomada como modelo para iniciativas semelhantes 

para formação de espectadores de teatro, de dança e de cinema, em diversos cidades latino-

americanas, como Distrito Federal - México (2004 e 2015), Montevidéu - Uruguai (2006), La 

Paz - Bolívia (2012), Lima - Peru (2012), Medellín - Colômbia (2013), Porto Alegre - Brasil 

(2013), Costa Rica (2017); bem como em diferentes cidades argentinas, como Rosário (2008), 

Bahía Blanca (2010), Mar del Plata (2010), Tandil (2015), Santa Fé (2016) e Córdoba (2017). 

De acordo com Dubatti (informação verbal obtida em conversa no dia 16 jun. 2017 no CCC), 

existem ainda outras escolas abertas recentemente, inspiradas em seu projeto, em Maracay - 

Venezuela, em Quito - Equador e em Santiago de Cali - Colômbia. 

Segundo Dubatti, em vídeo release publicado na ocasião da II Bienal Internacional de 

Teatro da USP, em todos os lugares onde foram criadas escolas de espectadores, com suas 

devidas variações, “[...] se faz a mesma coisa, ou seja, se valoriza o teatro como um lugar de 

produção de pensamento, de produção de categorias, digamos, de grandes metáforas, de grandes 

símbolos que permitem conectar o teatro com a própria vida.” (2015c, tradução nossa) 

Em buscas na internet, identifiquei que na Argentina, atualmente, além da EEBA, estão 

em funcionamento as escolas de espectadores de Rosário, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, 

Santa Fé e Córdoba. A Escuela de Espectadores de Rosário, na província de Santa Fé, fundada 

em 2008, funciona no Centro Cultural de la Cooperación Rosário do Instituto Movilizador de 

Fondos Cooperativos. Segundo uma matéria do jornal Página 12, publicada em 08 de junho de 

2008, a escola em Rosário é coordenada pelo próprio Dubatti. Mas, até o momento, não foram 

encontradas novas notícias sobre seu funcionamento. 

Em relação à Escuela de Espectadores de Bahía Blanca, fundada em 2010, foram 

encontradas notícias esparsas sobre atividades da escola. Mas, ao que tudo indica ela segue em 

funcionamento como um curso anual gratuito às quintas-feiras de noite na Sala de Coro do 

Teatro Municipal, sob a coordenação do ator, diretor e professor Jorge Habib. Trata-se de um 

espaço que visa a formação de um espectador crítico que seja capaz de argumentar porque se 

gostou ou não de uma determinada peça teatral. Segundo as palavras de Luciano Sívori,  
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Escutar Habib durante suas aulas é um verdadeiro prazer. Como docente conta 

com o dom hipnótico da narração, e responde a cada pergunta de seus alunos 

com a certeza de uma Wikipedia humana. Parece conhecer todos os 

pormenores da arte bahiense, todas as obras em cartaz, todos e cada um dos 

atores em cena.139 (SÍVORI, 2016, tradução nossa). 

 

A Escuela de Espectadores de Mar del Plata, sob direção de Dubatti e coordenação do 

jornalista, pesquisador, dramaturgo e produtor teatral Pablo Mascareño, foi inaugurada em 2011 

e, ao que tudo indica, com olhar voltado para a produção teatral marplatense. Tal produção está 

além das temporadas na cidade dos espetáculos portenhos do circuito comercial durante o 

verão; portanto, segundo informações obtidas em sua página no Facebook e em seu blog 

(MASCAREÑO, 2014), a escola tem atividades anuais aos sábados de tarde, quinzenalmente, 

majoritariamente no Teatro Auditorium - Centro Provincial de las Artes, não demanda inscrição 

prévia, tem acesso livre, e é gratuita. 

De acordo com Mascareño, 

 

[...] uma das devoluções habituais dos teatreiros que visitam a Escuela de Mar 

del Plata é a necessidade de repensar e ressignificar o próprio trabalho após o 

retorno dos espectadores que participam desse espaço de reflexão e análise. 

Pois o teatreiro precisa da voz do espectador. Se trata, nada menos, de observar 

como age o espectador no teatreiro em um jogo de ida e volta que propõe esta 

tarefa vincular.140 (2017, p. 35, tradução nossa). 

 

O programa de aulas da escola, que hoje conta com cerca de 200 inscritos, assim como a 

EEBA, não exige que os frequentadores assistam aos espetáculos analisados e vai se 

conformando de acordo com a visita dos teatreiros. As aulas abarcam uma exposição de cunho 

                                                           
139 “Escuchar a Habib durante sus clases es un verdadero placer. Como docente cuenta con el don 

hipnótico de la narración, y responde a cada pregunta de sus alumnos con la certeza de una Wikipedia 

humana. Parece conocer todos los pormenores del arte bahiense, todas las obras en cartelera, a todos y 

cada uno de los actores en escena.” 
140 “[...] una de las devoluciones habituales de los teatristas que visitan la Escuela de Mar del Plata es 

la necesidad de repensar y resignificar el propio trabajo luego de las devoluciones de los espectadores 

que concurren a este espacio de reflexión y análisis. Es que el teatrista necesita de la voz del 

espectador. Se trata, nada menos, de observar cómo acciona el espectador en el teatrista en un juego de 

ida y vuelta que propone esta tarea vincular.” 
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teórico na primeira parte, seguida de um debate com os espectadores. Além disso, suponho que 

entre a exposição e o debate há uma entrevista com o convidado. 

Uma das dinâmicas da escola de Mar del Plata é a “desmontagem” (MASCAREÑO, 

2017), que consiste em sessões especiais de determinado espetáculo para os assistentes, seguida 

imediatamente de uma desmontagem da obra. 

A Escuela de Espectadores criada em 2015 em Tandil - província de Buenos Aires - é 

um projeto promovido pela Secretaria de Extensão da Faculdade de Arte da Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), sob a coordenação da 

professora María Elena Nemi. O projeto é aberto ao público em geral, de forma gratuita e 

mediante inscrição prévia. Segundo a UNICEN ([2016?]), para o ciclo de 2016 foram 

programados dois grupos em dois horários distintos nas terças-feiras à noite. 

A Escuela de Espectadores em Santa Fé, com Jorge Dubatti, é um projeto, criado em 

2016, da Área de Audiências do Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”. No 

primeiro ano teve duração de cinco meses, com encontros mensais de final de semana 

(REDACCIÓN DE EL LITORAL, 2016). Segundo a Asociación Trabajadores del Estado 

(2017), em 2017, no segundo ano de funcionamento, se realizou como um projeto mensal com 

duração de seis meses, de abril a setembro, em dois horários aos sábados. 

A Escuela de Espectadores Córdoba, coordenada por Gastón Malgieri e Valentina 

Etchart Giachero foi inaugurada recentemente, em abril de 2017, e é coorganizada com 

Academia Arguello que a abriga nesse primeiro momento. Em conversa privada com a equipe 

da escola, via Messenger do Facebook, eles me contaram que estão buscando apoio de algum 

órgão público, mas até o momento ainda não conseguiram. 

Na matéria Pasión de espectadores, publicada na revista Ñ do Grupo Clarín, Dubatti 

([2015?]) menciona, dentre outras, a existência de uma escola de espectadores em Córdoba, 

anterior à inaugurada em abril de 2017; mas, após várias buscas na Internet, não foram 

encontrados dados sobre seu funcionamento. Nesta mesma matéria, o crítico argentino também 

menciona a existência de uma escola de espectadores em Neuquén (na Patagônia), contudo, até 

o momento, tampouco foram localizadas informações sobre essa escola. O coordenador da 

Escuela de Espectadores em Mar del Plata, Pablo Mascareño (2014), no blog da escola 
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menciona a existência de uma escola de espectadores em Barcelona (Espanha), fundada em 

2014, mas também não foram encontrados maiores dados sobre este projeto. 

No Distrito Federal - México, a Escuela del Espectador foi inaugurada em 2004 após um 

convite de Jorge Dubatti e, segundo seu coordenador, o crítico argentino Bruno Bert (2017), 

funcionou ativamente durante 12 anos; sendo que, em seus primeiros anos de funcionamento, 

a escola contou com a colaboração da crítica Luz Emilia Aguilar Zinser. Cabe dizer que, além 

do artigo La escuela del espectador en México: ejercicio de la memoria, publicado pela revista 

Paso de gato, as últimas notícias que encontrei internet sobre ela datam de 2014. 

Segundo Bert (2017), a escola de espectadores de teatro nasceu simultaneamente a uma 

escola de espectadores de dança que, por falta de assistentes interessados, não sobreviveu 

sequer um ano. A ideia, desde o princípio, era fomentar a criação e qualificação de públicos, 

sendo que o único pré-requisito era assistir a obra que seria comentada em aula (MÉXICO ES 

CULTURA, 2014). As primeiras atividades foram realizadas na residência do próprio 

coordenador; mas, em seguida, se transladaram para Centro Cultural del Bosque, com 

capacidade para até 100 pessoas, com aulas semanais, nas segundas-feiras, das 19 às 20 horas. 

“[...] Ali nosso público foi aumentando até chegar a sala cheia nos primeiros seis meses.”141 

(BERT, 2017, p. 25, tradução nossa). 

O programa de aula contemplava uma parte inicial em que eram apresentados os eixos de 

discussão, de acordo com o espetáculo-tema, seguido de um debate entre os artistas e os 

espectadores, mediado pelos coordenadores da escola. Com o passar do tempo, conseguiram 

contemplar os encontros com sorteios de livros e descontos em espetáculos. Dentre os 

frequentadores, Bert (2017) identificava três grupos: 20 ou 30 assistentes assíduos, 

“incondicionais”, que davam ritmo ao debate; uma turma pequena flutuante, com frequência 

irregular, com bastante desejo de expor sua opinião na discussão; e um terceiro público 

ocasional, mais silencioso, que participava da aula interessado na análise de um espetáculo-

tema específico.  

De acordo com a avaliação de seu coordenador, os primeiros anos de funcionamento da 

escola foram bastante exitosos até que eles cometeram o erro de realizar os encontros da escola 

                                                           
141 “[....] Allí nuestro público fue aumentando hasta llegar a sala llena en los primeros seis meses.” 
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nos locais de apresentação de cada espetáculo analisado. “E assim, em três meses nós ficamos 

praticamente sem público. Obrigatoriamente tivemos que repensar a estratégia e voltamos atrás 

com a iniciativa, mas o impulso anterior já não se recuperou, apesar dos ‘incondicionais’ que 

seguiam com a gente”142 (BERT, 2017, p. 26, tradução nossa). 

Atualmente, em DF - México, está em pleno funcionamento a Aula de Espectadores de 

Teatro de la UNAM, com cerca de 60 assistentes (assíduos e eventuais). Inaugurada em 

fevereiro de 2015, vinculada à Universidad Nacional Autónoma de México, sob direção geral 

de Jorge Dubatti e coordenação de Luis Conde, Didanwy Kent e Rosa María Gómez Martínez. 

As aulas desta escola, nas quais se abordam obras de teatro vinculadas à UNAM, têm entrada 

livre e geralmente são realizadas em espaços do Centro Cultural Universitario, como a sala 

Carlos Chávez, o Teatro Juan Ruiz de Alarcón e o Foro Sor Juana Inés de la Cruz. As sessões 

se realizam nos dias posteriores a montagem assistida “com a finalidade de permitir a 

sedimentação das experiências”143 (CONDE; KENT; MARTÍNEZ, 2017, p. 29, tradução 

nossa). Segundo informações obtidas em sua página na internet (AULA DEL ESPECTADOR, 

201-?) e no artigo escrito por seus coordenadores publicado na Paso de gato, as aulas, na 

primeira temporada, foram divididas em três momentos: primeiramente, um coordenador 

especialista apresentou algumas chaves de leitura e ferramentas de interpretação, em seguida se 

abriu uma entrevista com os artistas e finalmente foi realizado um diálogo entre os espectadores, 

os artistas e o coordenador da sessão.  

 

A partir da segunda temporada, Enrique Singer [idealizador do projeto] nos 

propôs ampliar nosso espaço de reflexão para um quarto momento com o 

objetivo de estender o convívio meia hora mais fora da sala com o fim de 

conversar de uma forma mais próxima e relaxada, suavizada com uma taça de 

vinho. Essa mudança de ambiente tem gerado também uma oportunidade de 

fechamento do momentâneo e promessa de futuros encontros para artistas, 

espectadores e coordenadores.144 (CONDE; KENT; MARTÍNEZ, 2017, p. 29, 

tradução nossa) 

                                                           
142 “Y así, en tres meses nos quedamos prácticamente sin público. Necesariamente tuvimos que 

replantearnos la estrategia y dimos marcha atrás con la iniciativa, pero el impulso anterior ya no se 

recuperó, a pesar de que los ‘incondicionales’ seguían con nosotros”. 
143 “[...] con la intención de permitir la sedimentación de las experiencias.”  
144 “A partir de la segunda temporada, Enrique Singer nos propuso ampliar nuestro espacio de 

reflexión a una cuarta sección con el objetivo de extender el convivio media hora más fuera de la sala 
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Na fronteira entre Tijuana - México e San Diego - Estados Unidos da América do Norte, 

funciona desde 2009 a Escuela Binacional de Espectadores - THT. Em parceria com salas de 

espetáculos da região, garante lugares para “novos espectadores” para diferentes peças em 

cartaz. A escola iniciou suas atividades com 10 vagas e, atualmente, oferece 20 vagas anuais 

para candidatos previamente selecionados.  

De acordo com as informações obtidas no site Tijuana Hace Teatro ([2017?]), os 

interessados em participar do programa, maiores de idade, devem enviar uma carta de 

apresentação e compromisso evidenciando suas motivações e disponibilidade para assistir aos 

espetáculos teatrais de fevereiro a novembro e para participar dos encontros mensais da escola; 

além disso, se possível, os candidatos devem informar quais documentos dispõem para 

comparecerem nas atividades em San Diego que são realizadas em alguns domingos ao longo 

do ano. 

Os assistentes, com idades, gêneros e perfis sociais variados, assistem ao longo do ano 

entre 50 e 60 obras de teatro e dança, nacionais e internacionais, e se reúnem uma vez por mês, 

em sessões abertas ao público em geral, para debaterem o que foi visto durante esse período 

com a mediação dos coordenadores do projeto, dentre eles o professor e diretor artístico do 

THT - Ramón Verdugo, e com a participação de alguns artistas envolvidos das montagens 

discutidas e/ou um criador para alimentar o diálogo. 

 

O programa tem gerado não só um vínculo entre novos espectadores e 

criadores, como também tem permitido cristalizar alianças com teatros, 

instituições, companhias e meios na cidade, o que dá como resultado um 

projeto que até o momento não tem gerido recursos econômicos para sua 

realização, baseando sua execução na colaboração.145 (VERDUGO, 2017, 

p. 32, tradução nossa). 

                                                           
con el fin de conversar de una forma más cercana y relajada, amenizada con una copa de vino. Este 

cambio de ambiente ha generado también una oportunidad de cierre momentáneo y promesa de futuros 

encuentros para artistas, espectadores y coordinadores.” 
145 “El programa ha generado no sólo un vínculo entre nuevos espectadores y creadores, sino que ha 

permitido cristalizar alianzas con teatros, instituciones, compañías y medios en la ciudad, lo cual da 

como resultado un proyecto que a la fecha no ha manejado recursos económicos para su realización, 

basando su ejecución en la colaboración.” 
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Cabe mencionar que, apesar das tentativas de contatos via Facebook e e-mail, em junho 

de 2017, até o fechamento desta tese, não foi possível verificar se a Escuela Binacional de 

Espectadores - THT teve sua criação inspirada no projeto da EEBA. 

Em Montevideo - UY, a Escuela de Espectadores Uruguay, que, segundo informações 

obtidas em sua página na internet, se considera uma filial da EEBA, foi fundada em 2006, sob 

a direção de María Esther Burgueño e Gabriela Braselli. De acordo com seu projeto 

institucional, “[...] Não é um espaço para especialistas ou críticos, mas está aberto para todos 

aqueles que se interessam em ampliar seu horizonte de percepção, melhorar suas capacidades 

de observação e análise sob a diretriz de que ‘o espectador se faz, não nasce’”146 (ESCUELA 

DE ESPECTADORES, 200-?, p. 02, tradução nossa).  

Em trocas de mensagens privadas no Messenger do Facebook, em 30 de maio de 2017, 

com María Esther Burgueño, a codiretora da escola me contou que as aulas, com duração de 

uma hora e meia, são semanais e há dois grupos, um vespertino e outro noturno. Ela disse ainda 

que as aulas são pagas, exceto por alguns bolsistas, e funcionam em espaços privados alugados 

pela própria escola e, eventualmente, a convite de uma companhia teatral ou de um festival 

acontecem em espaços diferenciados. 

O método de leitura das obras adotado pela Escuela de Espectadores Uruguay, tanto de 

teatro como de cinema, conforme seu projeto institucional (ESCUELA DE ESPECTADORES, 

200-?), é a semiótica do norte-americano Charles Sanders Peirce (1839 – 1914). Tal opção é 

contraditória em relação ao trabalho efetuado por Dubatti junto à EEBA, uma vez que o crítico 

argentino reflete sobre o teatro com a lente da filosofia do teatro. 

As responsáveis pela escola, ambas professoras e críticas teatrais, entendem que o 

trabalho efetuado está cumprindo com uma de suas principais funções que é conectar os 

espectadores e artistas. Elas afirmam ainda o seguinte: 

 

                                                           
146 “[...] No es un espacio para especialistas o críticos, sino que está abierto a todos aquellos que se 

interesen por ampliar su horizonte de percepción, por mejorar sus capacidades de observación y 

análisis bajo la consigna de que el espectador se hace, no nace.”. 
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Todos os teatreiros que temos convidado para as reuniões têm aceitado o 

convite, e muitos pedem para ser chamados. Ao estar em diálogo com os 

participantes, os criadores elogiam as atividades e eles se alegram por estar 

entre pessoas que trazem um nível de reflexão sobre o feito artístico que os 

gratifica e lhes dá sentido às suas criações, e ao mesmo tempo se gera uma 

relação de respeito mútuo que transcende inclusive a atividade teatral.147 

(BURGUEÑO; BRASELLI, 2017, p. 39, tradução nossa). 

 

A Escuela de Espectadores La Paz, na Bolívia, em funcionamento desde 2012, um 

projeto inspirado no trabalho de Dubatti junto à EEBA, é coordenada por Omar Rocha Velasco 

- professor do Curso de Literatura da Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).  

De acordo com informações obtidas na página da Fundación Simón I - Patiño, as aulas 

da escola, que acontecem na última segunda-feira de cada mês na sala de leitura do Centro de 

Documentación en Artes y Literaturas Latinoamericanas (CEDOAL), consistem em análises 

de peças teatrais em cartaz “com o objetivo de aprender e se formar como espectadores”148 

([2016?], tradução nossa).  

No primeiro ano de funcionamento os artistas eram convidados para os encontros para 

conversarem sobre o processo de concepção e montagem. Mas, desde 2013, com o fim de 

estabelecer uma postura mais crítica em relação aos espetáculos analisados, a presença dos 

teatreiros foi abdicada. Segundo o coordenador da escola, “Este procedimento nos deixou mais 

satisfeitos, pois cumprimos com a premissa de nos formarmos como espectadores críticos que 

tentam argumentar porque se gostou ou não de uma obra.”149 (VELASCO, 2017, p. 54). 

Em trocas de mensagens com Alfredo Villegas Lazo, um dos membros desta escola, em 

07 de junho de 2017, ele me contou que a criação da escola surgiu de um convênio entre o curso 

de Literatura da UMSA, o Festival Internacional de Teatro de La Paz (FITAZ) e o espaço 

                                                           
147 “Todos los teatristas que hemos convocado a las reuniones han aceptado la invitación, y muchos 

solicitan ser llamados. Al estar en diálogo con los participantes, los creadores elogian las actividades y 

se congratulan de estar en medio de personas que aportan un grado de reflexión sobre el hecho 

artístico que los gratifica y le da sentido a sus creaciones, y al mismo tiempo se genera una relación de 

respeto mutuo que trasciende incluso la actividad teatral.”  
148 “[...] con el objetivo de aprender y formarse como espectadores.” 
149 “Este procedimiento nos dejó más satisfechos, pues cumplíamos con la premisa de formarnos como 

espectadores críticos que intentan argumentar por qué una obra ha gustado o no.”  
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Patiño. De acordo com Lazo, a Escuela de Espectadores, atualmente, é uma referência de 

público espectador de teatro na cidade. 

Em Lima - PE, a Escuela de Espectadores de Teatro (EET), um projeto da Asociación 

Iberoamericana de Artes y Letras (AIBAL), sob a coordenação de Percy Encinas, funcionou 

ativamente de 2012 até 2015; mas, de acordo com as informações obtidas até o momento, por 

suspensão do aporte do Município de Miraflores, teve suas atividades interrompidas 

provisoriamente em 2016. Algumas aulas da EET de 2014 podem ser conferidas no canal do 

YouTube chamado AIBALvideos150. 

Segundo a página da EET na internet, trata-se de: 

 

Um espaço didático que reúne semanalmente [às quartas-feiras] espectadores 

interessados em encontrar chaves de compreensão, valoração e interpretação 

das obras que os tenha comovido e desorientado durante a semana. A maioria 

das obras atuais desafiam, extrapolam e sacodem os paradigmas tradicionais 

dos espectadores. As novas concepções, estéticas e linguagens dos criadores 

atuais não correspondem com o treinamento do espectador mediano, 

produzindo desorientação, incompreensão e crise em relação à obra e o 

espectador.151 ([2014?], tradução nossa). 

 

Segundo Encinas, as três principais motivações para projeto foram as seguintes: em 

primeiro lugar, a constatação de que a cidade carecia de um espaço de diálogo, reflexão e debate 

sobre a produção cênica e cinematográfica; em segundo lugar, as Mesas de Crítica, criadas na 

década de 1970, impulsionadas pela dramaturga peruana Sara Joffré (1935-2014), bem como 

os Círculos de Análisis conduzidos por ele no âmbito do Festival Ucsur de Teatro Internacional 

entre os anos de 2005 e 2012 e as Mesas de Crítica do Festival Escolar de Teatro Túpac Amaru; 

em terceiro lugar, o trabalho da EEBA realizado por Dubatti. Apesar do nome “Escuela de 

Espectadores” inicialmente não atender o que buscavam, “[...] a questão de instituir uma 

                                                           
150 Algumas aulas da EET de 2014 podem ser conferidas no canal do YouTube chamado AIBALvideos. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/user/AIBALvideos>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
151 “Un espacio didáctico que reúne semanalmente a espectadores interesados en hallar claves de 

comprensión, valoración e interpretación de las obras que los han conmovido y desconcertado durante 

la semana. La mayoría de las obras actuales desafían, desbordan y sacuden los paradigmas 

tradicionales de los espectadores. Las nuevas concepciones, estéticas y lenguajes de los creadores 

actuales no corresponden con el entrenamiento del espectador promedio, produciendo desconcierto, 

incomprensión y crisis en la relación obra - espectador.” 
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‘escola’ cujo significante se associa em nosso meio, imediatamente, com um espaço de 

instrução vertical nos parecia problemático. [...]”152 (ENCINAS, 2017, p. 42, tradução nossa). 

Em contrapartida, respondia aos propósitos de formação de espectadores e captação de novos 

públicos.  

Em seu balanço das atividades realizadas pela EET, em 2014 e 2015, em que cerca de 

50% das obras analisadas eram criações peruanas, Encinas destaca o fato de que a escola atraia 

para o debate não só espectadores que tinham assistido ao espetáculo-tema, mas também 

pessoas que ainda não tinham visto a obra e a discussão as motivava ir ao teatro. Nas suas 

palavras, “Ao redor de 60% dos assistentes da EET não tinha visto ainda a obra e muitos deles 

iam ao teatro depois de ter participado do intercâmbio.”153 (2017, p. 43, tradução nossa).  

Na Colômbia, a Escuela de Espectadores de Medellín, em funcionamento desde 2013, 

sob coordenação de Yacqueline Salazar Herrera, é um projeto da Corporación Ateneo Porfirio 

Barba Jacob pautado no trabalho da EEBA efetuado por Jorge Dubatti.  

Segundo a coordenadora da escola, o projeto nasceu da crença de que “[...] só uma 

comunidade teatral dialogante pode construir sentidos e inovar no fazer, pensar e projetar 

propostas estéticas cada vez mais pertinentes e de grande qualidade para a cidade.”154 

(HERRERA, 2017, p. 55, tradução nossa). Ainda segundo Yacqueline Herrera, ao longo dos 

anos de funcionamento, diferentes formatos de aulas foram provados para explorar o diálogo 

com os espectadores, inclusive por meio de produtos audiovisuais nas redes sociais.  

Cabe mencionar que as últimas notícias na internet sobre a escola datam de meados de 

2016 e, apesar das tentativas de contato via e-mail e Facebook, em maio e dezembro de 2017, 

até o fechamento desta tese não foi possível obter maiores informações. 

A Escuela del Espectador Univalle (Universidad del Valle), em Santiago de Cali – 

Colômbia, segundo informações recebidas por e-mail em 23 jan. 2018, iniciou suas atividades 

em março de 2016, atualmente sob coordenação de Giancarlo Montoya; sendo que, em 2016 

                                                           
152 “[...] la cuestión de convocar a una “escuela” cuyo significante se asocia en nuestro medio, 

inmediatamente, con un espacio de instrucción vertical nos problematizaba.” 
153 “Alrededor del 60% de asistentes a la EET no habían visto aún la obra y muchos de ellos iban al 

teatro después de haber participado del intercambio.” 
154 “[...] sólo una comunidad teatral dialogante puede construir sentidos e innovar en el hacer, pensar y 

proyectar propuestas estéticas cada vez más pertinentes y de gran calidad para la ciudad.” 
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esteve sob a direção de Alejandro González Puche e em 2017 sob a direção de Ana Maria 

Gomez. Os encontros, voltados para os estudantes universitários, são semanais e gratuitos. “[...] 

as pessoas que assistem aos encontros com os atores e diretores podem ver gratuitamente a obra 

que se estudará na semana seguinte”155 (ESCUELA DEL ESPECTADOR UNIVALLE, 2018, 

tradução nossa). Esta escola tem como referência a EEBA, entretanto, segundo as informações 

obtidas, não segue seu modelo. 

Em Santiago do Chile, a Escuela de Espectadores, de acordo com buscas efetuadas na 

internet, foi criada como um projeto piloto em 2006 e funcionou efetivamente entre 2008 e 

2012. O projeto, sob a direção e condução do crítico de teatro e dança Javier Ibacache e 

colaboração de María Soledad Lagos Rivera, Gonzalo Leiva, entre outros, consistiu em um 

espaço de diálogo, análise e discussão entre públicos e criadores sobre espetáculos de teatro, 

dança e cinema documental apresentados em Santiago. Na Escuela de Espectadores do Chile, 

segundo informações obtidas em sua página na internet, cuja última atualização foi em 2012, 

“[...] se fornecem ferramentas necessárias para ampliar a leitura, a compreensão e a valorização 

das montagens, com a participação de diretores, autores, atores e criadores vinculados às artes 

cênicas. [...]”156.  

Em seus primeiros anos de funcionamento, algumas ações da escola aconteciam no 

âmbito do festival Santiago a Mil. Casualmente, em janeiro de 2011, em uma viagem a Santiago 

do Chile, muito tempo antes de saber da existência da EEBA, assisti um desses encontros no 

Centro Gabriela Mistral (GAM) como parte da programação do festival. Mas, na ocasião, 

embora com um nível de reflexão bastante elevado, não me pareceu uma instância de debate 

entre teatreiros e espectadores diferente das realizadas em outros festivais, como o Festival 

Internacional de Teatro Universitário de Blumenau (Fitub), por exemplo. 

Durante a palestra ‘Escuela De Espectadores’ en Santiago de Chile: de una intervención 

ciudadana a la democratización del archivo [‘Escola De Espectadores’ em Santiago do Chile: 

                                                           
155 “[...] las personas que asistan a los encuentros con los actores y directores pueden ver gratuitamente 

la siguiente obra la cual se estudiará en la siguiente semana.” 

156 “[...] se entregan herramientas necesarias para ampliar la lectura, comprensión y valoración de los 

montajes, con la participación de directores, autores, actores y creadores vinculados a las artes 

escénicas. [...]”. 
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de uma investigação cidadã à democratização do arquivo], conferida por Soledad Lagos, em 

19 de julho de 2014, como parte da programação da VII Jornada Latino-Americana de Estudos 

Teatrais, no âmbito do 27º Fitub, questionei a palestrante se a escola chilena tomou como 

referência para a sua criação a EEBA. A pesquisadora foi categórica ao responder que essa 

escola, pela diferença entre os trabalhos realizados, não tinha nenhum vínculo com a EEBA.  

Em uma troca de mensagens por e-mail com o crítico Javier Ibacache, o indaguei se na 

ocasião da implantação do projeto piloto, em 2006, ele teve como inspiração e/ou modelo a 

escola de Dubatti, ele não me respondeu à questão, mas expôs as diferenças entre ambas: 

 

Em relação à pergunta pontual que você faz, devo indicar que as principais 

diferenças da Escola de Espectadores de Santiago com a que dirige Jorge 

Dubatti em Buenos Aires, são: 

- A gratuidade no acesso dos participantes. Quer dizer, o público que assistiu 

em Santiago não pagou uma tarifa. Em Buenos Aires o público que assiste à 

Escola de Espectadores sim paga uma tarifa. 

- O caráter itinerante da Escola de Espectadores de Santiago. As sessões se 

realizaram em distintos espaços teatrais e em salas que formaram parte de 

festivais e encontros. A unidade do projeto foi dada pela gestão em redes 

sociais e na web. A Escola de Espectadores de Buenos Aires se encontra 

enraizada em um centro cultural. 

- A diversidade de público assistente. Na Escola de Espectadores de Santiago 

prevaleceu um público jovem. Em Buenos Aires, prevalece um público adulto 

idoso.157 (IBACACHE, 22 jun. 2017, tradução nossa). 

 

Ao que tudo indica, o trabalho efetuado no Chile, evidentemente por estar inserido em 

outro contexto, se diferenciava do que é realizado na EEBA, isso é verificado mesmo nas escolas 

que assumem a EEBA como uma referência. Embora, com base nas informações que obtive 

                                                           
157 “En relación a la pregunta puntual que usted plantea, debo indicar que las principales diferencias de 

la Escuela de Espectadores de Santiago con la que dirige Jorge Dubatti en Buenos Aires, han sido: 

- La gratuidad en el acceso de los participantes. Es decir, el público que asistió en Santiago no pagaba 

un arancel. En Buenos Aires el público que asiste a la Escuela de Espectadores sí paga un arancel. 

- El carácter itinerante de la Escuela de Espectadores de Santiago. Las sesiones se realizaron en 

distintos espacios teatrales y en salas que formaron parte de festivales y encuentros. La unidad del 

proyecto estuvo dada por la gestión en redes sociales y en la web. La Escuela de Espectadores de 

Buenos Aires se encuentra radicada en un centro cultural. 

- La diversidad de público asistente. En la Escuela de Espectadores de Santiago primó un público 

joven. En Buenos Aires, prima un público adulto mayor.” 
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sobre a escola chilena e a aula que assisti no Santiago a Mil, fiquei com a impressão que os 

objetivos e parte das estratégias de ambas as escolas são semelhantes, mas com referenciais de 

análise de espetáculo distintos. 

Segundo o artigo Escuela de Espectadores: programa pionero en la formación de 

públicos en Chile (IBACACHE, 2017, p. 58, tradução nossa), “o programa tomou como 

inspiração os livros La escuela del espectador, de Anne Ubersfeld, e En busca del actor y el 

espectador, de Marco de Marinis, assim como estratégias que se vinham despontando na 

França, Argentina e Espanha.”158 

Cabe mencionar que em trocas de mensagens privadas via Messenger do Facebook com 

Soledad Lagos, no final de maio de 2017, ela me contou que nos últimos anos a escola segue 

ativa, de maneira menos formalizada, em ações realizadas por ela em alguns trabalhos de 

mediação após determinados espetáculos; mas que pretendem, em breve, atualizar o site e 

intensificar as atividades. 

A Escuela de Espectadores em Maracay - Venezuela, inspirada no trabalho de Dubatti 

junto à EEBA, sob a coordenação do dramaturgo, crítico teatral, escritor e diretor teatral, Juan 

Martins, segundo notícias esparsas encontradas na internet, iniciou suas atividades em 2016. 

Contudo, em trocas de mensagens via Facebook com seu coordenador, em dezembro de 2017, 

pude saber que a escola está em atividade e os encontros são estruturados com estudantes 

universitários do Intituto Universitario de Técnologia Antonio Ricaurte (IUTAR) e o público 

em geral, de acordo com os espetáculos em cartaz na cidade. Nas palavras de Martins, “a partir 

daí estabelecemos um elemento a mais dentro do convívio: os estudantes interessados no teatro 

e na literatura.”159 (2017, tradução nossa). As aulas da escola são ofertadas, eventualmente, em 

diferentes locais, tais como: no IUTAR, no Teatro de la Ópera de Maracay e em espaços 

culturais da cidade; mas sempre em articulação com o IUTAR. 

Em abril de 2017 foi aberta a Escuela de Espectadores do El Farolito, sob a coordenação 

de operativa de Tobías Ovares, no Centro Cultural de España na Costa Rica, coordenado por 

                                                           
158 “El programa tomaba como inspiración los libros La escuela del espectador, de Anne Ubersfeld, y 

En busca del actor y el espectador, de Marco de Marinis, así como estrategias que se venían 

desplegando en Francia, Argentina y España.” 
159 “A partir de allí establecemos un elemento más dentro del convivio: los estudiantes interesados en 

el teatro y la literatura.” 
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José Montero. Segundo ZELEDÓN (2017), os encontros, mensais, gratuitos e abertos ao 

público em geral, são conduzidos por diferentes profissionais que conduzem a discussão em 

diferentes disciplinas artísticas (teatro, dança, artes visuais e música), dentre eles o crítico de 

teatro Tobías Ovares, a produtora da Companhia Nacional de Dança Sylvia Sossa, o artista 

visual María José Guevara e o produtor dos shows do Perra Pop Fo León. De acordo com 

mensagem privada recebida da escola, via Facebook, em 06 fev. 2018, eles contam com o aval 

de Dubatti, quem os motivou à leva-la adiante. 

Em relação à Escuela del Espectador em Quito - Equador, sob a coordenação da crítica 

de artes cênicas Genoveva Mora Toral, nasceu por volta de 2008 e desde então já experimentou 

diferentes formatos. Atualmente, trata-se de um programa de rádio semanal na Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), em que um criador em cartaz na cidade é 

convidado para falar de seu espetáculo. Nas palavras da coordenadora, “Sinto que talvez esta 

seja a etapa mais divertida e frutífera da escola do espectador, pois o formato permite 

aprofundar ideias e conceitos teatrais.”160 (TORAL, 2017, p. 60, tradução nossa). 

Em nosso país, além da EEPA, existem outros projetos inspirados na EEBA, como o 

Recepção estética: espectadores diante espetáculos de dança. Entretanto, a EEPA é a única 

que se reconhece, do ponto de vista identitário, com a EEBA.  

O Recepção estética: espectadores diante espetáculos de dança, mencionado acima, 

lançado em maio de 2017, é um projeto de extensão do curso de dança da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), coordenado pela professora Rubiane Falkenberg Zancan, que 

pretende, dentre outras questões, oportunizar aos estudantes da licenciatura em dança da 

UFRGS a produção de conhecimento a partir da relação entre a dança e o espectador. Em 

conversa privada via Messenger do Facebook, em 08 de maio de 2017, com a coordenadora, 

ela me contou que nunca esteve na EEBA e embora já tenha assistido a uma palestra do Dubatti 

em Porto Alegre, eles nunca foram apresentados. 

No decorrer de meu trabalho de campo percebi em Dubatti a expectativa de abertura de 

uma Escola de Espectadores em São Paulo. Por exemplo, em conversa rápida no metrô com o 

                                                           
160 “Siento que quizá ésta ha sido la etapa más divertida y fructífera de la escuela del espectador, 

puesto que el formato permite profundizar en ideas y conceptos teatrales.” 
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professor argentino, no dia 26 de junho de 2015, após uma das aulas especiais da EEBA no 

Centro Cultural Kirchner, durante a primeira etapa de meu trabalho de campo em Buenos Aires, 

ele comentou (informação verbal) que estava prevista para dezembro daquele ano a abertura de 

uma escola de espectadores na capital paulista, sob a coordenação de Ferdinando Martins. 

Posteriormente, em trocas de mensagens privadas, em 14 de julho de 2015, pelo Messenger do 

Facebook com o professor da Universidade de São Paulo (USP), entendi que a Escola de 

Espectadores seria uma das atividades da II Bienal Internacional de Teatro da USP. No catálogo 

do evento (USP, 2015, p. 73) é possível verificar que se tratou de uma ação pedagógica na 

programação com a finalidade de fornecer uma amostra da EEBA aos participantes. Minha 

impressão inicial se confirmou com a seguinte declaração do crítico argentino na ocasião da 

referida bienal:  

 

[...] Eu creio que a escola de espectadores na Universidade de São Paulo, que 

neste momento está inserida na Bienal, mas oxalá, me encantaria isso, 

poderemos fazer uma escola de espectadores da Universidade de São Paulo 

que permaneça durante todo o ano, que permaneça na Bienal, mas também 

mais além da Bienal. É uma experiência muito boa que estamos fazendo na 

UBA (Universidade de Buenos Aires) e também na UNAM (Universidade 

Nacional Autônoma do México), onde a Aula de Espectadores é um grande 

êxito com uma enorme convocação de espectadores. (DUBATTI, 2015c, 

tradução nossa).  

 

Já na segunda etapa do meu trabalho de campo, em 24 de abril de 2017, no início da aula 

com a primeira turma da EEBA, Dubatti comentou (informação verbal) com os participantes 

que estava contente porque em abril de 2017 (precisamente em 08 de abril de 2017) lançou em 

São Paulo seu livro O Teatro dos Mortos: Introdução a uma Filosofia do Teatro (Edições Sesc 

São Paulo, 2016) e que tinha sido aberta na capital paulista uma Escola de Espectadores. Em 

seguida, para obter maiores informações, fiz contato com o Portal SESCSP - Fale Conosco e a 

Gerência de Relações com o Público, em resposta à minha mensagem, confirmou por e-mail o 

lançamento do livro e a realização da Oficina experimental da Escola de Espectadores de 

Buenos Aires, com Jorge Dubatti, relacionada ao espetáculo Bispo de João Miguel com 

dramaturgia de Edgard Navarro, no Sesc Bom Retiro, nos dias 07 e 08 de abril de 2017, mas 

também destacaram que não há previsão de outros projetos com o autor.  
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Em conversa via Skype (com áudio e vídeo), em 09 de maio de 2017, com a jornalista e 

crítica teatral Beth Néspoli, autora do prefácio do livro de Dubatti em português e, junto com 

Valmir Santos, responsável pelo projeto Encontro com o Espectador, uma ação do site 

Teatrojornal - Leituras de Cena realizado mensalmente no Ágora Teatro, ela me contou 

(informação verbal) que este projeto tem a EEBA como fonte de inspiração, mas que de fato 

não se trata de uma Escola de Espectadores. Beth Néspoli, na conversa preposta, comentou que 

nunca assistiu a uma aula da EEBA e pode entender melhor seu funcionamento a partir da 

oficina experimental (com quatro horas de duração) no Sesc Bom Retiro na ocasião do 

lançamento do livro O Teatro dos Mortos e que, inclusive pela admiração que ela possui pelo 

crítico argentino, não pode dizer que se trata de uma Escola de Espectadores em São Paulo, 

uma vez que o Encontro com o Espectador e a EEBA possuem princípios distintos. 

Apesar da expectativa mencionada acima e de diferentes ações de Dubatti em São Paulo, 

até a conclusão desta tese, a abertura de uma escola de espectadores permanente na capital 

paulista ainda não se concretizou. Acredito que se trata de uma questão de tempo. 

Os dados levantados até o momento sobre as escolas de espectadores latino-americanas 

que possuem como modelo a EEBA revelam que são projetos bem-sucedidos com programação 

contínua. Mesmo aquelas que permanecem “fora do ar” alguns períodos não parecem pretender 

fechar as portas definitivamente. Resguardadas suas diferenças, todas se caracterizam como 

encontros para analisar e discutir um espetáculo em cartaz na cidade onde está sediada. As aulas 

se desenvolvem em sessões unitárias, isto é, a assistência de uma aula independe de assistir às 

demais e são espaços abertos ao público em geral. Além disso, contam com a participação dos 

criadores convidados e a mediação é efetuada por um especialista na área.  

As escolas não funcionam como filiais da EEBA, mas fazem parte de uma espécie de rede; 

pois, ao que tudo indica, não há o pagamento de royalties. No entanto, elas têm o professor 

Jorge Dubatti como uma referência, que, de acordo com o arranjo feito por cada escola, pode 

(ou não) atuar tanto como docente, consultor, diretor ou coordenador. 

 

Em cada cidade, tem um funcionamento diferente, de acordo com a realidade 

teatral, com a história e com os comportamentos do público e também com a 

dinâmica dada por seu coordenador. Cada escola deve responder à realidade, 
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às necessidades e às possibilidades concretas do teatro de cada cidade 

(PRIKLADNICKI, 2013). 

 

As escolas de espectadores, enquanto exemplos atuais de mediação teatral, aproximam 

os artistas de seu público e de espectadores em potencial, incentivam a frequência em 

espetáculos teatrais e, certamente, qualificam o encontro com o teatro e fornecem ferramentas 

de análise que ampliam a fruição e a compreensão das obras estudadas.  

Como se pode verificar nas informações apresentadas acima, as diferentes escolas de 

espectadores latino-americanas são espaços de aprendizagem e diálogo entre artistas, 

espectadores e mediadores. Nos encontros se analisam obras em cartaz na cidade, sob a 

mediação de um especialista na área e participam das aulas os artistas convidados (atores, 

diretores, dramaturgos, cenógrafos etc.) envolvidos nas montagens em questão. 

A busca na internet por “escola de espectadores” em espanhol me levou à descoberta de 

muitas outras escolas de espectadores, tais como: a Escuela de Espectadores ESES (marca 

registrada com o número 2.971.187 a nível nacional), criada na Espanha por Francisco J. Corpas 

como um projeto piloto em 2007, com apoio do Centro Andaluz de Teatro (CAT) do Conselho 

de Cultura da Junta de Andalucía, no Teatro Cánovas de Málaga. Outras escolas espanholas 

encontradas foram a Escuela de Espectadores de Gran Canaria, inaugurada em 2012, 

conduzida pela 2RC Teatro Compañía de Repertorio; a Escuela de Espectadores de la Escuela 

Municipal de Teatro de Zaragoza, fundada, provavelmente, em meados de 2016, cujas aulas 

acontecem no Centro Cívico Universidad; e a Escuela Municipal de Espectadores de Ciudad 

Rodrigo, voltada para o público infantil, criada por volta de 2002 e desde 2008 é promovida 

pelo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo e pela Asociación CÍVITAS; entre muitas outras. Apesar 

das tentativas de contato entre maio e junho de 2017, até o momento, ainda não consegui 

comprovar se essas escolas foram criadas inspiradas no projeto da EEBA. Mas uma coisa é 

certa, todas elas são iniciativas posteriores à EEBA. 
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4.1 A ESCOLA DE ESPECTADORES DE PORTO ALEGRE 

 

A Escola de Espectadores de Porto Alegre (EEPA), primeira e única em funcionamento 

no Brasil até o momento, foi lançada em 26 de março de 2013 no Teatro de Câmara Túlio Piva, 

na época como um projeto da Coordenação de Artes Cênicas (CAC) da Prefeitura Municipal 

de Porto Alegre (PMPA), sob a coordenação do jornalista e dramaturgo Renato Mendonça. 

Desde o início de 2017 o vínculo com a CAC foi desfeito, mas a coordenação da escola se 

manteve. 

De acordo com as entrevistas161 realizadas com Breno Ketzer Saul e Renato Mendonça, 

a ideia de abrir uma escola de espectadores em Porto Alegre surgiu em 2011 após o contato 

com Jorge Dubatti durante a VI Reunião Científica da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-

Graduação em Artes Cênicas (Abrace) em Porto Alegre. Destarte, no final de 2012, o Breno, 

na qualidade de então coordenador da CAC convidou o Renato para coordenar a EEPA, com o 

respaldo de Dubatti para encontrar sua própria dinâmica de trabalho. 

Segundo o relato do coordenador da EEPA em relação a sua aula inaugural em 2013, que 

contou com a presença do próprio Dubatti na qualidade de palestrante, naquele primeiro 

encontro, após a palestra do crítico argentino, Renato entrevistou Patrícia Fagundes, diretora 

do espetáculo-tema Natalício Cavalo e, em seguida, abriu espaço para a audiência. 

Considerando que a ideia principal dos fundadores da EEPA era que o espectador fosse o 

protagonista das aulas e participasse ativamente das discussões, a entrevista como 

procedimento metodológico não correspondeu às expectativas deles; pois a participação dos 

assistentes foi aquém da esperada. Em vista disso, a partir da segunda aula algumas mudanças 

foram feitas, dentre elas: não realizar as aulas no Teatro Renascença, conforme previsto 

inicialmente, mas sim na sala Álvaro Moreyra, uma vez que o palco à italiana poderia não 

favorecer o diálogo entre os artistas e os espectadores; manter a luz da plateia acessa durante 

toda a aula e não manter o foco no palco; e gradualmente foram quebrando o formato de 

entrevista aberta. Nas palavras de Mendonça,  

                                                           
161 Conferir as transcrições completas nos Apêndices D e E. 
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[...] fomos caminhando [...] para o seguinte formato: as aulas divididas em três 

momentos. No primeiro momento, eu compartilho algumas experiências com 

os alunos sobre o espetáculo escolhido como espetáculo-tema, apresento uma 

breve trajetória do grupo, falo um pouco sobre o diretor e/ou sobre o ator 

convidado, contextualizo o trabalho na cena teatral porto-alegrense, embora 

discutamos espetáculos-tema nacionais também. No segundo momento, 

abrimos para os alunos se expressarem livremente, com as luzes acesas, com 

os artistas sentados na plateia, normalmente sem se identificarem e sem haver 

nenhum tipo de distinção para eles. Somos eu na frente e os alunos opinando 

e levantando questões, inclusive propondo alternativas de encenação, 

comparando com outras experiências deles, colocando o retorno deles sobre o 

espetáculo-tema de maneira livre e espontânea. No terceiro momento, nós 

chamamos os artistas para frente, e, em geral, esses artistas já anotaram 

algumas questões levantadas. Aí, sim, eles conversam com os alunos. 

(2015)162 

 

Seguramente, entre 2013 e 2015 novas mudanças nas dinâmicas das aulas da EEPA foram 

implementadas, pois durante o trabalho de campo que efetuei em Porto Alegre todas as aulas 

que assisti, tanto no Teatro Renascença, como na sala Álvaro Moreyra, como no Espaço 

Cultural Correios, um dos principais elementos do palco à italiana foi mantido, isto é, a relação 

frontal (figura 18). Não tive a oportunidade de assistir nenhum encontro em que a disposição 

das cadeiras estivesse em círculo, por exemplo, o que hipoteticamente favorece o diálogo de 

forma mais democrática. Nos poucos encontros que presenciei da EEPA, os teatreiros estavam 

sentados no palco desde o início da aula e não na plateia, conforme mencionado acima pelo 

coordenador gaúcho, o que me parece coerente, uma vez que personalidades como a atriz 

Sandra Dani e o diretor Jessé Oliveira, por exemplo, são bastante conhecidos pelo público de 

teatro porto-alegrense e seriam facilmente identificados. Além disso, essa conversa sobredita 

entre o coordenador e os assistentes, em que eles propõem, inclusive, “alternativas de 

encenação”, creio que promove contra-modelos de espectador, como o “assessor” e “credor”, 

ambos desaprovados por Dubatti e incoerentes com o ideal de espectador companheiro. 

Cabe mencionar que, pelo menos até meados de 2015, o coordenador da EEPA não tinha 

estado na EEBA. Apenas o antigo coordenador da CAC, Breno K. Saul, em 2014, durante uma 

viagem para Buenos Aires assistiu uma aula a convite de Dubatti. Em entrevista concedida em 

                                                           
162 Conferir a transcrição completa da entrevista no Apêndice E. 



 

 

165 

  

30 de junho de 2015, Breno conta que se surpreendeu com a dinâmica da EEBA, de acordo com 

suas palavras, 

 

[...] a achei bem diferente em vários aspectos. Me parece que buscamos muito 

mais a reflexão, o debate e a participação do público. O modelo argentino tem 

muito mais experiência, o público é mais qualificado [...]. A dinâmica é 

extremamente ágil [....]. O Dubatti fala de uma peça, os atores se colocam e 

os alunos nem se manifestam muito. Isso é uma coisa que me surpreendeu; 

porque eu achei que os espectadores iam se manifestar mais, mas não. O 

Dubatti conduz com extrema agilidade juntando referências, 

contextualizando, conhecendo todos artistas, diretores, atores, etc. [...].163 

 

As aulas regulares da EEPA, gratuitas e sem exigência de pré-requisitos para participação, 

até o final de 2016 eram ofertadas quinzenalmente aos sábados pela manhã na sala Álvaro 

Moreyra - Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues em Porto Alegre - RS; mas, após 

a desvinculação da EEPA com a CAC e mudança na coordenação da CAC, assumida por 

Fernando Ziegler Zugno, no início de 2017, as aulas passaram a ser ofertadas no Teatro de 

Arena, no Centro Histórico de Porto Alegre.  

O programa da EEPA inclui debates sobre os espetáculos de teatro em cartaz na cidade, 

juntamente com os artistas envolvidos, e aulas que tratam sobre fundamentos das artes cênicas, 

como, por exemplo: a aula de Teoria do Teatro com a atriz, diretora e professora Graça 

Nunes164, que abordou dramaturgia contemporânea no dia 21 set. 2013. Graça Nunes colaborou 

com a EEPA com introduções teóricas relacionadas aos espetáculos-tema no segundo semestre 

de 2013 e durante o ano de 2014. Mas, em entrevista concedida em 29 de junho de 2015, Renato 

Mendonça contou porque essa atividade sofreu alterações: 

 

[...] vimos a necessidade de renovar isso, porque, de repente, os conteúdos 

começam a se repetir. Então, durante este ano (2015) nós estamos usando 

outro método. De acordo com cada espetáculo-tema, escolhemos um elemento 

                                                           
163 Conferir a transcrição completa da entrevista no Apêndices D. 
164 Bacharel em Artes Cênicas e licenciada em Educação Artística pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS e Mestre em Teatro pela Northwestern University (USA). Dentre outras 

atividades, coordena o Núcleo de Dramaturgia do Theatro São Pedro (Dran), desde 2008, e é 

professora da Casa de Teatro de Porto Alegre, desde 2011. 
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de encenação para ser discutido na primeira parte da aula por um dos artistas 

que está envolvido no espetáculo-tema. 

 

Dentre os espetáculos abordados na EEPA em 2013, pode-se citar: “A Mulher do 

Padeiro”, sob a direção de Ramiro Silveira, da Cia de Arte (Porto Alegre/RS); “O Monstro de 

Olhos Verdes”, dirigida por Camilo de Lélis; “A Marca da Água”, sob a direção de Paulo de 

Moraes, do Armazém Cia de Teatro (Rio de Janeiro/RJ); “Natalício Cavalo”, dirigido por 

Patrícia Fagundes, da Cia Rústica de Teatro (Porto Alegre/RS); entre outros. Os estudantes da 

escola, em muitas ocasiões, recebem descontos em entradas e gratuidade para assistir aos 

espetáculos-tema. 

Em relação aos critérios de seleção dos espetáculos trabalhados nas aulas, em entrevista 

concedida em junho de 2015, o coordenador da escola explicou que, em geral, parte dele. Na 

época a EEPA estava vinculada à CAC, por essa razão, a escolha dos espetáculos era discutida 

com Breno K. Saul. Nas palavras de Mendonça, “[...] Fazemos uma “conta de chegada” que 

considera quantas sessões ainda há do espetáculo, se ele é interessante para a Escola de 

Espectadores em termos de estética, se nós não vamos repetir um grupo ou se a gente não vai 

fazer uma aula repetitiva.”165. Embora o que seja tomado como relevante em “termos de 

estética” para a escola não esteja claro e certamente perpassa, dentre outros aspectos, os gostos 

pessoais, as influências religiosas e ideológicas e a formação dos organizadores, creio que a 

EEPA busca contemplar um amplo espectro dos espetáculos teatrais adultos em cartaz na cidade 

e, na qualidade de mediadora, promove discussões sobre aspectos “novos” para os assistentes. 

“A mediação deve [...] permitir ao público aceitar ser confrontado com gêneros de teatro com 

os quais ele não está habituado, os quais ele não conhece bem os códigos.”166 (CHAMPESME, 

2001, p. 87, tradução nossa). 

Não foi possível comprovar isso no trabalho de campo em Porto Alegre, mas imagino que 

talvez seja nos intervalos das aulas, durante o cafezinho, que os assistentes da EEPA conversem 

abertamente sobre os espetáculos e recomendem obras entre si. Esse momento é, inclusive, 

muito valorizado pelo coordenador da escola. Segundo ele, “[...] é um momento em que os 

                                                           
165 Cf. transcrição completa da entrevista no Apêndice E. 
166 “[...] La médiation doit [...] permettre au public d'accepter d'être confronté à des genres de théâtre 

auquel il n'est pas habitué, dont il ne connaît pas forcément les codes.” 
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alunos, depois de terem assistido ao espetáculo – uma semana ou dias depois -, se encontram e 

conversam livremente entre eles, comigo e com os próprios artistas. Esse momento do café é 

um momento de convivência importante.” (MENDONÇA, 2015)167 

Em postagem pública da EEPA, intitulada Abertas as matrículas para mais um semestre 

da Escola de Espectadores, em 23 de julho de 2015, os organizadores destacaram várias 

questões como: procedimentos de matrícula, calendário, local e horário das aulas, um breve 

histórico e objetivo principal da EEPA, informações sobre o funcionamento da EEPA, 

esclarecimentos sobre a ausência de pré-requisitos, gratuidade e condições para certificação, 

critérios para escolha dos espetáculos-tema e sites para obter maiores informações. Sendo que, 

o objetivo da escola é “capacitar os espectadores a assumirem um papel ativo, autônomo e 

crítico na criação artística.”  

Na publicação supracitada, no que diz respeito ao funcionamento, a organização da EEPA 

chama a atenção para o “tema de casa”, isto é, a necessidade dos participantes assistirem ao 

espetáculo-tema antes, para, posteriormente, em aula, trocarem entre si impressões e 

questionamentos provocados pela obra e depois discutirem com os artistas envolvidos nas 

montagens. Em entrevista realizada com o coordenador da EEPA, em 29 jun. 2015, o jornalista 

gaúcho relativiza a obrigatoriedade dos participantes assistirem ao espetáculo-tema antes da 

aula, uma vez que o grupo de participantes é irregular e nem sempre todos assistem às 

montagens solicitadas. 

 

[...]  O fato de a primeira parte da aula ser dedicada a um elemento de 

encenação é uma maneira de estimular as pessoas a comparecerem, mesmo 

que não tenham assistido ao espetáculo-tema. Propomos outras alternativas 

para atrair os alunos que não viram o tema, como, por exemplo, projetando 

vídeos sobre o espetáculo, como no caso de “O Mal Entendido”. 

Normalmente, escolhemos espetáculos que ainda estarão em cartaz por algum 

tempo para facilitar o comparecimento. Eu tenho o cuidado de no início da 

aula perguntar quem foi ao espetáculo, peço para levantarem a mão, e é sempre 

uma presença massiva. (ROMANO, 2017, p. 325) 

 

                                                           
167 Cf. transcrição completa da entrevista no Apêndice E. 
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De fato, nas boas-vindas aos participantes, como, por exemplo, na aula inaugural de 2015, 

o coordenador da EEPA perguntou sobre quem tinha assistido ao espetáculo Oh! Os Belos 

Dias168 e, de forma praticamente unânime, conforme minha percepção visual, a audiência 

levantou uma das mãos confirmando sua presença. Contudo, com base em minha experiência 

como pesquisadora-espectadora-participante da EEPA, acredito que comparecer à aula sem ter 

assistido ao espetáculo é um pouco constrangedor, por mais que a temática a ser discutida, para 

além da análise da obra, seja atraente. Assim, a “presença massiva” supracitada por Mendonça, 

me parece decorrente do preceito colocado pela EEPA relativo ao “tema de casa”. 

Na aula relativa à Ori Orestéia do grupo Caixa-Preta (Porto Alegre – RS), com direção e 

argumento de Jessé Oliveira e dramaturgia de Viviane Juguero, segundo espetáculo-tema das 

aulas regulares da EEPA, em 11 de abril de 2017, como pude presenciar, a estratégia de projetar 

um vídeo para estimular o comparecimento daqueles que não assistiram ao espetáculo-tema foi 

adotada. Embora o espetáculo do grupo porto-alegrense já tivesse realizado algumas 

apresentações na cidade169, justamente na véspera da referida aula da EEPA uma das atrizes do 

elenco foi internada e a função foi cancelada170; assim, muitos dos participantes da EEPA, 

inclusive eu, não conseguiram assistir ao espetáculo antes da aula. A aula foi dividida em três 

etapas: a primeira consistiu em uma espécie de exposição teórica; a segunda, a discussão com 

os alunos, a apresentação de seus comentários; a terceira, o debate com os artistas. Assim, na 

primeira etapa, após uma breve contextualização histórica do grupo pelo coordenador da EEPA, 

para minimizar o fato de muitos dos participantes desta aula não terem assistido à Ori Orestéia, 

o grupo apresentou trechos de um vídeo171 da peça para os participantes terem uma ideia e assim 

conseguirem acompanhar a discussão. Na sequência, considerando que a dramaturgia era o 

                                                           
168 Espetáculo assistido no sábado à noite, no mesmo dia de minha chegada em Porto Alegre para a 

realização da primeira etapa do trabalho de campo, 21 de março de 2015, no Teatro Renascença. 
169 Segundo informações obtidas na Internet, antes da data da segunda aula da EEPA de 2015, o grupo 

fez uma apresentação em 08 dez. 2014 no Salão de Atos da UFRGS, ficou em cartaz no Theatro São 

Pedro nos dias 14 e 15 de março de 2015 e uma realizou uma temporada no Teatro Renascença de 03 a 

26 de abril de 2015 nas sextas-feiras, nos sábados e nos domingos. 
170 Como forma de compensação, foi informado durante a aula (informação verbal) que os 

espectadores que vieram em vão ao teatro no dia 10 de abril de 2017 podem assistir ao espetáculo 

gratuitamente em seu retorno. 
171 O vídeo completo do espetáculo (uma apresentação do dia 25 de abril de 2015), com 01h55min05s 

de duração, pode ser acessado na Internet. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Dy8PqOOCYpo>. Acesso em: 26 abr. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy8PqOOCYpo
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elemento de encenação em foco nessa primeira parte da aula, a dramaturga Viviane Juguero se 

propôs a contar uma sinopse da peça, mas enfatizou que seria difícil a compreensão para os que 

não assistiram ao espetáculo (informação verbal obtida durante a aula sobre Ori Orestéia, em 

Porto Alegre, em 11 de abril de 2015). Em linhas gerais, pelo que pude captar, o espetáculo, 

que encerra a “Trilogia da Identidade” - composta por Hamlet Sincrético (2005) e Antígona BR 

(2008), é uma espécie de releitura de Oresteia (também chamada de Oréstia, Orestíada ou A 

Trilogia de Orestes) de Ésquilo, composta pelas tragédias Agamenon, Coéforas e Eumênides, 

unida aos elementos da cultura afro-brasileira. 

Segundo matéria de Tony Capellão (2015), 

 

A ideia é contar a história de Orestes, um homem atormentado pela morte 

traiçoeira de seu pai. O assassinato de sua mãe é a única maneira de vingar o 

progenitor. O espetáculo traz ao palco uma série de manifestações afro-

brasileiras, como o batuque, os orixás, o samba e a gafieira. Outra 

característica é a associação dos personagens gregos às figuras que marcaram 

a cultura negra, como cantor Michael Jackson, a militante Ângela Davis e o 

grupo Panteras Negras. 

 

Na sequência da aula do dia 11 de abril de 2015, conforme o roteiro pré-estabelecido, foi 

dado espaço para os participantes da EEPA falarem sobre suas impressões de Ori Orestéia. A 

partir dos comentários dos poucos que se manifestaram nesse primeiro momento, cerca de 

quatro pessoas, detectei que os aspectos visuais do espetáculo chamaram a atenção dos 

espectadores, como confirma um dos relatos registrados em meu diário: “Achei interessante a 

estética e os figurinos da peça”. Três dentre os quatro primeiros participantes que se 

posicionaram observaram problemas de dicção dos atores, uma vez que eles tiveram dificuldade 

para compreender algumas falas da peça. Questões sobre o entendimento da “modernização do 

texto” e a presença da figura de Michael Jackson também foram levantadas pelos espectadores. 

Em seguida, conforme anotações em meu diário, o coordenador da EEPA se manifestou 

e fez um breve elogio à execução das músicas e à relação bem-feita entre a luz e o figurino. 

Mendonça teceu ainda uma crítica leve relativa à irregularidade do elenco, uma vez que, para 

ele, Juliano Barros e Viviane Juguero se sobressaem, e chamou a atenção para a carência de 

articulação entre os elementos pops (Michael Jackson, por exemplo) e a tragédia grega. Para 
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finalizar, disse que havia muitos elementos em cena, que ele não conseguia desvendá-los e isso 

o deixou bastante inquieto e sem conseguir chegar a uma conclusão. O jornalista gaúcho 

esclareceu que procura desvendar o que está sendo apresentado, que tem essa pretensão. “Cada 

um de nós completa a peça a sua maneira” (informação verbal obtida na aula da EEPA, no dia 

11 de abril de 2015), acrescentou ele. 

Percebi, ainda de acordo com os registros em meu diário, que a fala de Mendonça, 

supracitada, estimulou o debate entre os presentes e gerou uma polêmica interessante: um 

criticou essa necessidade de compreensão; outro defendeu que da mesma forma que podemos 

assistir a um espetáculo e não entender tudo, os criadores também podem não se fazer 

compreender como gostariam; outro alegou que o espetáculo precisa comunicar; outro defendeu 

que o artista precisa dialogar com os espectadores; outros disseram que é necessário um 

conhecimento prévio antes de assistir ao espetáculo; entre outros comentários. Como já disse 

Desgranges, “[...] a função do mediador teatral talvez seja a de estimular o espectador a pensar 

e a manifestar-se poeticamente sobre a cena, fazendo efetiva a (co)autoria que lhe cabe.”172 

(2017, p. 53, tradução nossa). 

Me parece, contudo, que essa rigorosidade da EEPA para que os participantes assistam 

aos espetáculos analisados antes dos encontros é reflexo de uma visão equivocada sobre os 

procedimentos de mediação teatral que supostamente devem ser adotados pelas escolas de 

espectadores decorrentes do modo como a EEBA é propagandeada no Brasil. Embora em 

Buenos Aires os assistentes não sejam cobrados em nenhum momento para assistirem aos 

espetáculos antes (ou depois) das aulas, nas “demonstrações” da EEBA no Brasil essa exigência 

aparece, como revela a divulgação do SESC São Paulo para a aula especial da escola no dia 08 

de abril de 2017 tendo como tema o espetáculo Bispo do ator e criador João Miguel:  “A oficina 

é composta por duas partes: apresentação do espetáculo "Bispo", no dia 7/4, sexta, às 21h, e 

encontro com o autor no dia 8/4, sábado, às 15h, no Teatro. É obrigatório assistir ao espetáculo 

para participar da oficina com Dubatti.” (FABIANO, 2017). 

Num trabalho de mediação antes de uma peça de teatro, o espectador não pode ser 

enganado sobre o que ele vai assistir e, tampouco, deve-se contar muito sobre a obra “[...] a fim 

                                                           
172 “[...] la función del mediador teatral tal vez sea la de estimular al espectador a pensar y a 

manifestarse poéticamente sobre la escena, haciendo efectiva la (co)autoría que le cabe.”  
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de dar asas à sua imaginação antes do espetáculo e sua emoção durante a apresentação”173 

(CHAMPESME, 2001, p. 71, tradução nossa). Entretanto, durante o trabalho de campo na 

EEPA tive a impressão de que esse “não contar muito sobre o espetáculo” é tomado de maneira 

excessiva como se o fato do participante não assistir ao espetáculo fosse realmente um 

impedimento para a discussão. Assim, eventuais “carências” nesse sentido são suprimidas, por 

exemplo, com a exposição de sinopses sobre as obras e/ou projeções em vídeo de fragmentos 

dos espetáculos. 

 

Figura 18 - Aula inaugural de 2015 da EEPA realizada no Teatro Renascença, tendo como 

espetáculo-tema Oh! Os Belos Dias. No palco, da esquerda para a direita: Sandra Dani, Luiz Paulo 

Vasconcellos e Renato Mendonça. Porto Alegre, 24 mar. 2015. 

 

Fotógrafa: Olívia Camboim Romano (2015). 

 

                                                           
173 “[...] de façon à laisser libre cours et à son imaginaire avant le spectacle et à son émotion pendant la 

représentation.”. 
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Até o final de 2016, diferentes publicações da EEPA no Facebook colocavam em 

evidência a conveniência dos participantes em assistir aos espetáculos-tema antes da aula. Na 

postagem pública de 3 jun. de 2016, intitulada EEPA de amanhã é sobre política na cena, os 

organizadores da escola realçaram: “Vale lembrar: NÃO é necessário pré-requisito e nem 

matrícula prévia. As aulas são planejadas para que, mesmo quem não assistiu aos espetáculos, 

possa participar.” (grifo do autor). Em uma postagem pública de 7 outubro de 2015, intitulada 

Aula [de 10 de outubro] da EEPA transferida para dia 17 de outubro, os organizadores 

destacaram o seguinte em relação às peças infantis É Proibido Miar e Alice no País das 

Maravilhas: “IMPORTANTE: os grupos farão esboços de cenas e levarão vídeos dos 

espetáculos, permitindo que TODOS acompanhem e participem da discussão.” (grifos do 

autor). Outra postagem pública, de 10 set. de 2015, intitulada Aula da EEPA do dia 12 

cancelada, diz o seguinte: “[...] a aula do dia 26 está confirmadíssima. Estamos preparando a 

leitura dramática de trechos de algumas das peças recomendadas, o que garantirá uma aula 

acessível até a quem não pôde assistir aos espetáculos. [...]”. O post público de 28 ago. de 2015 

enfatizava: “O tema de nossa aula de amanhã é a dramaturga Sarah Kane e os espetáculos 

"Sarah" e "Cadarço de Sapato". IMPORTANTE: estamos preparando vídeos e pequenas 

leituras dramáticas que tornem a aula acessível até para quem não conseguiu assistir às peças.” 

(grifo do autor).  

Minha leitura dessas postagens públicas da EEPA174 é que o nível da discussão das aulas 

será tão alto que não ter assistido ao espetáculo compromete a participação, o que de fato não 

ocorre. 

Ao que tudo indica, não só pelo trabalho de campo efetuado em 2015 e pelas postagens 

no Facebook supracitadas de 2016, mas também pela recente publicação do artigo La 

experiencia de la Escuela de Espectadores de Porto Alegre, em que o coordenador expõe: 

“Definimos antecipadamente o espetáculo-tema da aula seguinte, incentivando os alunos o 

assistirem antes do encontro. [...]”175 (MENDONÇA, 2017, p. 46, tradução nossa). Dessa 

maneira, fica evidente que a mediação na EEPA é posterior ao “convívio teatral”, os debates 

                                                           
174 Disponíveis em: https://www.facebook.com/escoladeescpetadorespoa/ Acesso em: 20 abr. 2017. 
175 “Definimos con anticipación el espectáculo-tema de la siguiente clase, incentivando a los alumnos 

a que asistan a verla antes del encuentro. [...]”. 
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giram ao redor de algo que já passou e nunca como uma possibilidade de motivar idas ao teatro 

por se interessar pelo espetáculo, pelo artista etc. 

 

4.1.1. O perfil dos assistentes da EEPA 

 

Com o objetivo de conhecer o perfil dos participantes da Escola de Espectadores de Porto 

Alegre (EEPA), em sua aula inaugural de 2015, dia 24 de março de 2015, no hall de entrada do 

Teatro Renascença no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, foram aplicados 26 

questionários, contendo 18 perguntas abertas e fechadas176, com os participantes da EEPA. 

O momento da aplicação dos questionários foi negociado antecipadamente, por e-mail, 

com o coordenador da EEPA. Assim, a aplicação ocorreu na entrada para evitar dispersão 

durante a aula decorrente do preenchimento. Devido um pequeno atraso para o início da aula 

inaugural, cerca de 20 minutos, praticamente todos os participantes tiveram disponibilidade 

para contribuir com a pesquisa. 

Em relação a idade dos questionados177, verificou-se, conforme a tabela 10, que, na época, 

a participante mais nova tinha 18 anos de idade (nascida em 1996) e a mais velha 80 anos de 

idade (nascida em 1935). Sendo que, 11,5% são jovens (até 19 anos de idade), 65,3% são 

adultos (entre 20 e 59 anos de idade) e 23% são idosos (60 anos de idade ou mais). 

 

Tabela 10 - Faixa etária dos participantes da aula inaugural da EEPA 

Faixa etária Respondentes Percentual 

Entre 18 e 19 anos de idade 3 11,5% 

Entre 20 e 24 anos de idade 4 15,4% 

Entre 25 e 29 anos de idade 5 19,2% 

Entre 30 e 34 anos de idade 2 7,7% 

Entre 35 e 39 anos de idade 0 0% 

                                                           
176 Conferir o questionário no Apêndice I. 
177 Questão do tipo texto, resposta aberta, em que cada respondente escreveu seu ano de 

nascimento (ou data completa). 



 

 

174 

  

Tabela 10 - Faixa etária dos participantes da aula inaugural da EEPA 

Entre 40 e 44 anos de idade 1 3,8% 

Entre 45 e 49 anos de idade 1 3,8% 

Entre 50 e 54 anos de idade 4 15,4% 

Entre 55 e 59 anos de idade 0 0% 

Entre 60 e 64 anos de idade 1 3,8% 

Entre 65 e 69 anos de idade 4 15,4% 

Entre 70 e 74 anos de idade 0 0% 

Entre 75 e 79 anos de idade 0 0% 

80 anos de idade e mais 1 3,8% 

 

Dentre os respondentes, 57,7% eram do sexo feminino e 42,3% do sexo masculino178. A 

partir de questão relativa à profissão179, verificou-se que dentre eles estão estudantes (19,2%), 

estudantes e artistas (7,6%), jornalista e estudante (3,8%), professores (11,5%), atores e 

professores (7,6%), advogados (7,6%), engenheiros (7,6%), administradores (3,8%), artista 

plástica (3,8%), astrólogo (3,8%), atriz (3,8%), fisioterapeuta e atriz (3,8%), funcionária pública 

(3,8%), produtor cultural (3.8%) e profissões não declaradas (7,6%). Desse modo, constatou-se 

que a maior parte dos integrantes da EEPA são estudantes e professores. 

A partir das respostas da questão 6180, conforme a tabela 11, verificou-se que a maioria, 

38.5%, dos integrantes da EEPA possuem Ensino Superior completo; 23.1% possuem Ensino 

Superior incompleto; 19.2% têm Pós-graduação/Especialização completo; 11.5% são Mestres; 

3.8% têm Mestrado incompleto e 3.8% são Doutorandos. 

 

Tabela 11 – Grau de instrução dos participantes da aula inaugural da EEPA 

Grau de instrução Respondentes Percentual 

Ensino Médio incompleto 0 0% 

Ensino Médio completo 0 0% 

                                                           
178 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única. 
179 Questão do tipo texto, resposta aberta. 
180 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única, em que se considerou apenas o maior 

nível de escolaridade assinalado pelos respondentes. 
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Tabela 11 – Grau de instrução dos participantes da aula inaugural da EEPA 

Ensino Superior incompleto 6 23,1% 

Ensino Superior completo 10 38,5% 

Pós-graduação/Especialização 

incompleto 

0 0% 

Pós-graduação/Especialização 

completo 

5 19,2% 

Mestrado incompleto 1 3,8% 

Mestrado completo 3 11,5% 

Doutorado incompleto 1 3,8% 

Doutorado completo 0 0% 

Outros 0 0% 

 

Os cursos181 dos participantes da EEPA que têm Ensino Superior completo, como maior 

grau de instrução, são bastante variados, dentre eles (por ordem alfabética): Administração, 

Belas Artes, Comunicação Social, Engenharia Civil, Geografia, Letras, Letras-Francês, 

Licenciatura em Teatro, Marketing e Produção Audiovisual. Entre aqueles que possuem Ensino 

Superior incompleto, grande parte estudantes, 19,2% são da área do Teatro e 3,8% de Relações 

Internacionais. Os cursos dos que têm Pós-graduação/Especialização completo também são 

variados, tais como (por ordem alfabética): Ciência Política e Política Internacional, Direito 

Público, Formação do leitor, Projetos Sociais e Culturais e Psicopedagogia. Dentre os 

participantes estão ainda três Mestres, um em Agronomia, um em Artes Cênicas e um em 

Educação; assim como, um mestrando em Ciência Política e um Doutorando em História. 

Indagados sobre como ficaram sabendo da Escola de Espectadores182, conforme o gráfico 

2, a maior parte (53,8%) respondeu que foi por indicação de um amigo, 19,2% por meio de 

anúncios em revistas ou jornais, 11,5% afirmaram que foi por meio de sites de busca na Internet, 

7,7% visitaram o perfil da EEPA no Facebook, 3,8% receberam um mailing da Escola de 

Espectadores e 15,4% tomaram conhecimento da EEPA por outros meios. 

                                                           
181 Espaço de texto na questão 6 para resposta aberta. 
182 Questão do tipo caixas de seleção, em que se considerou todas as opções assinaladas pelos 

respondentes. 
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Em entrevista realizada em 29 jun. 2015 com Renato Mendonça, o coordenador da EEPA 

conta que, na ocasião do lançamento da Escola, com o apoio da Assessoria de Imprensa da 

PMPA, eles conseguiram atrair pessoas que não tinham vínculo com a classe artística por meio 

da mídia tradicional (rádio e TV, por exemplo). 

 

[...] houve uma divulgação tradicional e uma divulgação virtual, digamos. O 

que nós percebemos? No momento em que entrou no ar a divulgação pela rede 

social, as inscrições eram, em geral, de pessoas ligadas à categoria, de pessoas 

que pelo ofício estamos em contato conosco, eram atores, jornalistas, 

produtores ligados à área. Quando saíram as matérias nos jornais, as inscrições 

eram do nosso público preferencial, de pessoas que a gente não conhecia. 

Então, por aí se percebe como a mídia tradicional é importante para trazer 

público de fora. [...]. (ROMANO, 2017, p. 324) 

 

Em relação ao tempo que participa da Escola de Espectadores183, segundo a tabela 12, a 

maior parte dos respondentes (42,3%) afirmou que ingressou neste ano, ou seja, o dia da 

aplicação do questionário foi o primeiro dia de aula deles; 23,1% afirmaram que participam da 

EEPA desde que ela foi inaugurada, ou seja, desde março de 2013; 26,9% participam há mais 

de um ano e 7,7% deram outras respostas, como: “Há meio ano” e “Desde que a Escola de 

Espectadores foi inaugurada, mas parei por causa da especialização - horários colidiram - voltei 

agora”184. 

                                                           
183 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única. 
184 Conferir o questionário aplicado no Apêndice I. 
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Tabela 12 – Tempo de participação dos integrantes da aula inaugural na EEPA 

Tempo de participação Respondentes Percentual 

Desde que a Escola de Espectadores foi 

inaugurada 

6 23,1% 

Há mais de 1 ano 7 26,9% 

Ingressei neste ano 11 42,3% 

Outros 2 7,7% 

 

Questionados sobre a média de frequência que assistiam aos espetáculos teatrais antes de 

participarem da Escola de Espectadores185, conforme a tabela 13, verificou-se que 34,6% 

costumava ir ao teatro duas vezes por mês, 26,9% uma vez por mês, 19,2% frequentava duas 

vezes por semestre, 7,7% dos respondentes afirmam que frequentavam o teatro uma vez por 

semana, 7,7% dos participantes ia ao teatro uma vez por semestre e apenas 3,8% somente uma 

vez por ano.  

 

Tabela 13 - Frequência no teatro dos participantes da aula inaugural antes de ingressar na 

EEPA 

Frequência Respondentes Percentual 

1 vez por semana 2 7,7% 

2 vezes por mês 9 34,6% 

1 vez por mês 7 26,9% 

2 vezes por semestre 5 19,2% 

1 vez por semestre 2 7,7% 

1 vez por ano 1 3,8% 

Quase nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

 

                                                           
185 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única. 



 

 

178 

  

Os participantes da EEPA também foram questionados sobre a frequência que assistem 

espetáculos teatrais após ingressarem na Escola de Espectadores186, conforme a tabela 14, como 

o intuito de verificar se a partir do ingresso ocorreu aumento de frequência. 

 

Tabela 14 - Frequência no teatro dos participantes da aula inaugural após de ingressar na 

EEPA 

Frequência no teatro Respondentes Percentual 

1 vez por semana 4 15,4% 

2 vezes por mês 14 53,8% 

1 vez por mês 4 15,4% 

2 vezes por semestre 3 11,5% 

1 vez por semestre 1 3,8% 

1 vez por ano 0 0% 

Quase nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

 

Considerando que 11 dos respondentes, 42,3%, conforme a tabela 12, ingressou em março 

de 2015 na EEPA, na análise de frequência em espetáculos teatrais após ingressarem na Escola 

de Espectadores, foram consideradas apenas as respostas de 57,7% dos participantes (15 

pessoas). Assim, considerou-se válidas as respostas daqueles que integram a EEPA desde que 

ela foi inaugurada, dos que estão na EEPA há mais de um ano e da respondente que está na 

EEPA há meio ano. O quadro de respostas analisado revela que 40% (seis respondentes) 

mantiveram o mesmo padrão de frequência em eventos teatrais e 60% (nove respondentes) 

aumentaram significativamente a frequência em eventos teatrais desde que ingressaram na 

EEPA.  

Reservando sua devida proporção, os dados do questionário expostos acima confirmam 

o pressuposto inicial de que a EEPA estimula a frequência em espetáculos teatrais em Porto 

Alegre. Além disso, assim como o coordenador da escola, acredito que ela valoriza a produção 

teatral local. 

                                                           
186 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única. 
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[...] A Escola de Espectadores valoriza o mapa teatral do lugar onde ela está 

inserida. Claro, quando ocorrem o Porto Alegre Em Cena ou o Festival Palco 

Giratório, e recebemos espetáculos nacionais e, especialmente, internacionais, 

nós, na medida do possível, usamos como tema na Escola de Espectadores. 

Mas, é inegável que para manter uma programação quinzenal ao longo de um 

ano a grande maioria dos espetáculos é da cena local. [...]187 (MENDONÇA, 

2015) 

 

No entanto, contraditoriamente a minha percepção, Breno Ketzer Saul, o então 

coordenador da CAC, em entrevista em 30 jun. 2015, quando questionado se a EEPA exerce 

influência na audiência das salas porto-alegrenses, afirmou o seguinte: 

 

Não creio que a Escola consiga a influenciar decididamente a frequência de 

público. Quando Escola escolhe um determinado espetáculo, esse espetáculo 

tem um público maior, ele tem vinte, trinta, quarenta pessoas a mais, ele se 

sente chancelado pela escolha, os artistas ficam contentes – digamos. Mas, 

isso não chega a influenciar na audiência das salas. O ganho é qualitativo e 

não quantitativo188. 

 

A partir de um levantamento na internet sobre alguns festivais em Porto Alegre/RS, que 

inserem apresentações teatrais em sua programação, os participantes da EEPA foram 

questionados sobre sua presença nesses eventos189, segundo o gráfico 3. Dentre os 26 

respondentes, 88,5% assinalaram o Porto Alegre em Cena: Festival Internacional de Artes 

Cênicas, 65,4% marcaram o Festival Palco Giratório Sesc/POA, 42,3% apontaram o Festival 

Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre, 38,5% mencionaram o Festival de Inverno da 

Cidade de Porto Alegre, 23,1% fizeram menção ao NOVAS CENAS - Festival de Teatro e 

Circo de Porto Alegre e 100% dos respondentes desconhecem o FITE - Festival Internacional 

de Teatro Estudantil. Além dos seis festivais citados no questionário, 38,5% (dez respondentes) 

apresentaram outras opções, tais como: Porto Verão Alegre (19,2%); Festival de Teatro de 

                                                           
187 Conferir transcrição completa da entrevista no Apêndice E. 
188 Conferir transcrição completa da entrevista no Apêndice D. 
189 Questão do tipo caixas de seleção, em que se considerou todas as opções assinaladas pelos 

respondentes. 
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Bonecos de Canela (7,7%); Mostra TPE (Teatro, Pesquisa e Extensão) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (3,8%); Novas Caras (3,8%); Teatro Aberto (3,8%); nenhum (3,8%). 

Cabe mencionar que uma pesquisa efetuada pelo Observatório da Cultura de Porto Alegre 

(2015) revelou que apenas 35,4% dos porto-alegrenses já frequentaram alguma vez festivais de 

teatro como o FITRUPA, o Porto Alegre em Cena ou o Porto Verão Alegre. 

 

 

 

Os participantes da aula inaugural foram questionados ainda sobre já terem participado 

de algum curso/oficina de teatro antes de ingressarem na Escola de Espectadores190. Entre os 

respondentes, 34,6% (nove pessoas) informaram que não e 65,4% (17 participantes) afirmaram 

que sim. Dentre os mencionados, destacam-se, entre outros, cursos realizados no colégio/escola 

(7,7%), na Terreira da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (7,7%), Teatro Escola de Porto 

Alegre - TEPA (3,8%), e oficinas junto ao Depósito do Teatro (3,8%). 

Segundo Champesme (2001, p. 62, tradução nossa), “[...] a prática do teatro amador pode 

permitir aos espectadores terem uma outra percepção do espetáculo teatral. Talvez, eles [os 

espectadores] apreciarão de maneira diferente o trabalho de atores, às vezes eles saberão 

                                                           
190 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única. Mas, com espaço de texto na questão 

para resposta aberta relativa à quando (ano) e onde. 
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Gráfico 3 - Quais os eventos teatrais porto-alegrenses que os participantes da 

aula inaugural da EEPA já frequentaram como espectadores  
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analisar os códigos da encenação. Sua relação com o teatro é muitas vezes conturbada, então 

ela se situa frequentemente mais no nível intelectual do que da emoção pura.”191. 

Inquiridos sobre a idade em que foram ao teatro pela primeira vez192, verificou-se, 

conforme a tabela 15, que a maioria (26,9%) foi iniciada no teatro entre os seis e sete anos de 

idade, seguidos de 19,2% após os 18 anos de idade, de 15,4% entre 11 e 14 anos de idade, de 

11,5% entre 15 e 18 anos de idade, de 11,5% entre zero e cinco anos de idade, de 7,7% entre 

oito e dez anos de idade e de 7,7% que não lembram ou não tem certeza quanto à faixa etária. 

 

Tabela 15 – Idade que os participantes da aula inaugural da EEPA foram ao teatro pela 

primeira vez 

Faixa etária Respondentes Percentual 

Entre zero e 5 anos de idade 3 11,5% 

Entre 6 e 7 anos de idade 7 26,9% 

Entre 8 e 10 anos de idade 2 7,7% 

Entre 11 e 14 anos de idade 4 15,4% 

Entre 15 e 18 anos de idade 3 11,5% 

Após 18 anos de idade 5 19,2% 

Outros 2 7,7% 

 

Buscou-se verificar quem os acompanhou em sua primeira ida ao teatro193, ou seja, 

desvendar quem foram seus primeiros mediadores. Como demonstra a tabela 16, constatamos 

que 15,4% dos respondentes foram com os amigos, 3,8% foram sozinhos, 15,4% não se 

lembram, foram com o companheiro etc. Sendo que, a diferença entre os que foram levados 

pela escola (34,6%) é pequena em relação aos que foram acompanhados pela família (30,8%). 

Desse modo, com base nessa enquete e no desconhecimento do capital econômico dos sujeitos 

                                                           
191 “[...] la pratique du théâtre en amateur peut permettre aux spectateurs d'avoir une autre perception 

de la représentation théâtrale. Ils apprécieront peut-être différemment le travail des comédiens, ils 

sauront parfois analyser les codes de la mise en scène. Leur relation au théâtre en est souvent 

bouleversée, elle se situe alors souvent plus au niveau de l'intellectualisation que l'émotion pure.” 
192 Questão objetiva de múltipla-escolha, com resposta única. 
193 Questão objetiva de múltipla-escolha, em que se considerou apenas uma única resposta dos 

questionados. 
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dessa pesquisa, a hipótese inicial de que a maioria das crianças no Brasil, sobretudo as de baixa 

renda, como se dá na França (DESGRANGES, 2010), tomam o primeiro contato com o teatro 

por meio da escola não pode ser confirmada. 

 

Tabela 16 - Com quem os participantes da aula inaugural da EEPA foram ao teatro pela 

primeira vez 

Com quem foi ao teatro pela primeira vez Respondentes Percentual 

Com a família 8 30,8% 

Com a escola 9 34,6% 

Com a igreja 0 0% 

Com os(as) amigos(as) 4 15,4% 

Foi sozinho 1 3,8% 

Outros 4 15,4% 

 

No entanto, compactuamos com o pensamento do pesquisador e professor Flávio 

Desgranges do papel importante que a escola possui na mediação do encontro dos estudantes 

com o teatro, 

 

[...] especialmente sua responsabilidade acerca da qualidade dessa 

experiência, porque, quando o encontro com o teatro é encarado como um 

dever, uma obrigação escolar, essa aproximação pode tornar-se um momento 

profundamente desinteressante. É fundamental que a relação do espectador 

em formação com o teatro não seja a do aluno que cumpre uma tarefa imposta, 

mas a do sujeito que dialoga livremente com a obra, elabora suas interrogações 

e formula suas respostas. Isso faz que os mediadores culturais estejam cada 

vez mais preocupados em tornar (ou simplesmente manter) a ida ao teatro uma 

atividade que seja, antes de tudo, prazerosa. (2010, p. 66-67) 

 

Jorge Dubatti, diretor da EEBA, conforme já visto anteriormente, argumenta que embora 

considere a função da escola fundamental por contatar os estudantes com o teatro e as demais 

artes, acredita que o teatro não deve ser uma matéria curricular em que se demande a escrita de 

questionários e pesquisas. 
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[...] Me encantam os professores que levam as crianças ao teatro como se 

saíssem em excursão. [...] ócio, espaço de gozo, espaço de liberdade, [...] que 

lhes permitem, de alguma maneira, relacionar-se mais livremente com esse 

material desde o ócio, desde a disponibilidade espiritual. Então, eu creio que 

a escola teria que ingressar uma relação muito mais ociosa com a arte. 

(VIDAS..., 2012c, tradução nossa). 

 

Com base na escala Likert os participantes da aula inaugural da EEPA foram 

questionados sobre três afirmações194: a) A Escola de Espectadores lhe estimula a frequentar 

mais o teatro; b) Você divulga para parentes e amigos os espetáculos teatrais que assiste; c) 

Você motiva outras pessoas a frequentarem o teatro. Diante destas afirmações, nenhum dos 

indagados assinalou as alternativas discordo e discordo totalmente, conforme as tabelas 17, 18 

e 19. 

Em relação à primeira afirmação, “A Escola de Espectadores lhe estimula a frequentar 

mais o teatro” (tabela 17), dentre os questionados, 73,1% afirmaram que concordam totalmente, 

19,2% disseram que concordam e 7,7% manifestaram não ter opinião sobre isso. 

 

Tabela 17 - A EEPA estimula os participantes da aula inaugural a frequentar mais o teatro 

Nível de concordância Respondentes Percentual 

Concordo totalmente 19 73,1% 

Concordo 5 19,2% 

Discordo 0 0% 

Discordo totalmente 0 0% 

Sem opinião 2 7,7% 

 

Se desconsiderarmos, na análise dessa primeira afirmação, as respostas das 11 pessoas 

que ingressaram em 2015 na EEPA195, o número daqueles que concordam totalmente (13 

respondentes, equivalente a 86,6%) que a Escola de Espectadores lhes estimula a frequentar 

mais o teatro é muito superior ao número dos que apenas concordam (dois respondentes, 

equivalente a 13,3%). 

                                                           
194 Questões objetivas de múltipla-escolha, com resposta única. 
195 Conferir a tabela 12. 
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Quanto à segunda afirmação, “Você divulga para parentes e amigos os espetáculos 

teatrais que assiste” (tabela 18), dentre os arguidos, 46,2% afirmaram que concordam 

totalmente e 53,8% assinalaram que concordam. 

Em relação ao impacto do efeito boca-a-boca em Porto Alegre para o sucesso ou 

insucesso de público um espetáculo, em entrevista, Renato Mendonça afirma, dentre outras 

coisas, o seguinte: 

 

[...] São vários os exemplos de espetáculos que só deram certo porque tiveram 

mais tempo em cartaz e por isso conseguiram viabilizar um trabalho de “boca 

a boca” mais efetivo. [...] muitas vezes, até o comentário, o espaço na mídia é 

relativizado pela própria eficiência do “boca a boca”. É claro, que aí entra 

outro tipo de discussão, o “boca a boca” se dá entre quem? Se dá entre pessoas 

do mesmo círculo de amizades, ou seja, é similar a rede social. O problema é 

que as redes sociais acabam falando para quem quer ouvir aquilo, elas não têm 

o alcance que uma mídia tradicional, como um jornal, um rádio ou uma TV 

possuem. Então, a mídia social ou o próprio “boca a boca” garantem público; 

mas é um público determinado. Por isso que talvez haja essa urgência, esse 

desejo do teatro, da dança e das artes em geral de ganharem espaço dentro da 

mídia de massa; por aí é possível desbravar, conquistar públicos diferentes. 

[...] O Dubatti fala que cada aluno da Escola de Espectadores de Buenos Aires 

leva 10 (dez) pessoas. Aqui, certamente, não chegamos a tanto. Mas, 

certamente, há um efeito multiplicador das pessoas, isso é possível perceber, 

e há uma renovação de alunos também. [...].” (ROMANO, 2017, 323-324) 

 

Tabela 18 – Os participantes da aula inaugural da EEPA divulgam para 

parentes e amigos os espetáculos teatrais que assistem 

Nível de concordância Respondentes Percentual 

Concordo totalmente 12 46,2% 

Concordo 14 53,8% 

Discordo 0 0% 

Discordo totalmente 0 0% 

Sem opinião 0 0% 

 

Frente à terceira e última afirmação, “Você motiva outras pessoas a frequentarem o 

teatro” (tabela 19), dentre os pesquisados, 69,2% afirmaram que concordam totalmente e 30,8% 

assinalaram que concordam. 
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Tabela 19 - Os participantes da aula inaugural da EEPA motivam outras pessoas a 

frequentarem o teatro 

Nível de concordância Respondentes Percentual 

Concordo totalmente 18 69,2% 

Concordo 8 30,8% 

Discordo 0 0% 

Discordo totalmente 0 0% 

Sem opinião 0 0% 

 

Os dados obtidos a partir da segunda e da terceira afirmação196, revelam que, 

possivelmente, em Porto Alegre, assim como em Buenos Aires, o efeito boca-a-boca funciona 

e os espectadores contribuem para a difusão do teatro. Além disso, conforme apresentado no 

gráfico 2, a maior parte dos participantes da EEPA tomaram conhecimento da Escola de 

Espectadores por indicação de um amigo. Tais dados apontam que a experiência da EEPA tem 

sido bem-sucedida e ampliado seus adeptos. 

 

4.1.2. O perfil dos assistentes e ex-assistentes da EEPA 

 

Com o objetivo de conhecer o perfil dos participantes da Escola de Espectadores de Porto 

Alegre (EEPA) que não estavam presentes na Aula Inaugural de 2015 e o perfil de ex-alunos 

da EEPA, elaborei um questionário online. Assim, em meados de abril de 2015, a Coordenação 

de Artes Cênicas (CAC) enviou por e-mail para os alunos e ex-alunos da EEPA o link197 deste 

questionário incentivando a colaboração de todos com a pesquisa. Considerando que a CAC 

também intencionava enviar um formulário eletrônico para os alunos, agreguei ao questionário 

sugestões do coordenador e da CAC para que os integrantes e ex-integrantes da Escola não 

                                                           
196 Conferir as tabelas 18 e 19. 
197 O questionário podia ser acessado no seguinte link: 

<https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/vie

wform?usp=send_form>. Acesso em: 07 jun. 2015. 

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform?usp=send_form
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precisassem preencher dois formulários. As questões inseridas no questionário solicitadas pela 

CAC, com o objetivo de aferir a distância que os alunos têm do campo artístico e a dificuldade 

para acessar os edifícios teatrais, foram as seguintes: “Qual sua relação com o teatro?”; “Qual 

o meio de transporte que costuma usar para ir ao teatro?”; “Por que utiliza esse meio de 

transporte?”198.  

Apesar de somente 34 pessoas terem respondido o questionário online (24 assistentes, 

oito ex-assistentes e um que compareceu em um único encontro), todas no mês de maio de 

2015, creio que o quadro de respostas oferece um panorama significativo do perfil dos 

participantes da EEPA. Cabe informar que tal questionário foi tabulado com o auxílio do 

resumo de respostas fornecido pelo próprio Formulários Google. 

A conformação dos frequentadores e ex-frequentadores da EEPA mostra um grupo 

composto majoritariamente por mulheres (79,4%), com idade média de aproximadamente 44 

anos199, ou seja, pertencentes a uma faixa etária supostamente ativa profissionalmente e estável 

financeiramente; inclusive, o meio de transporte200 mais usado para ir ao teatro é o carro 

(58,8%), seguido de transporte público (29,4%) e a pé (26,5%). A renda é um fator que estimula 

ir ao teatro e a pesquisa realizada pelo Observatório da Cultura de Porto Alegre (2015, p. 28) 

constatou dentre os 79,7% de respondentes que afirmam não ter assistido peças de teatro nos 

últimos 12 meses que a principal justificativa é o custo do ingresso (31,6%), seguida de falta 

de interesse / não gosta (24,9%) e falta de companhia (17,1%). Uma outra pesquisa realizada 

pela Assessoria de Estudo e Pesquisa da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2001, p. 25) 

indica que mais de 50% dos entrevistados com renda a partir de 10 salários mínimos costuma 

ir ao teatro; pois, certamente, ir ao teatro também corresponde ao desejo de distinção social. 

 

O ganho simbólico proporcionado pela apropriação material ou simbólica de 

uma obra de arte avalia-se pelo valor distintivo que esta obra deve à raridade 

da disposição e da competência exigida por ela e que comanda a forma de sua 

                                                           
198 Conferir o questionário no Apêndice I. 
199 A questão do tipo texto, resposta aberta, em que cada respondente escreveu seu ano de 

nascimento (ou data completa) permitiu verificar que a mediana é 44,5 anos e a média 

aritmética é 42,67. 
200 Questão do tipo caixas de seleção, em que se considerou todas as opções assinaladas pelos 

respondentes. 
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distribuição entre as classes. (BOURDIEU, 2013, p. 214). 

 

As profissões dos assistentes e ex-assistentes da EEPA são bastante variadas, mas, entre 

suas declarações, se sobressaem: jornalistas, professores, estudantes universitários de 

graduação e pós-graduação (Mestrado), atores/atrizes e médicos; sendo que, apenas duas 

pessoas são aposentadas. 

O grau de instrução dos respondentes do questionário eletrônico é bastante elevado, 

35,3% com especialização completa, seguidos de 23,5% que possuem ensino superior 

completo, 11,8% que têm doutorado incompleto e 11,8% que possuem ensino superior 

incompleto. 

O impacto da EEPA em relação à frequência de assistência aos espetáculos teatrais, como 

pode ser observado no gráfico 4, foi bastante positivo do ponto de vista quantitativo; pois antes 

de ingressar na escola 29,4%, a maioria, ia ao teatro duas vezes por mês e após ingressar na 

EEPA essa cifra subiu para 58,8%. Cabe dizer que todos já tinham ido ao teatro alguma vez, 

pois ninguém marcou a alternativa “nunca”. Além disso, a maior parte dos assistentes e ex-

assistentes da EEPA, equivalente a 64,7%, já tinha participado de algum curso/oficina de teatro 

antes de frequentarem à escola201. 

 

                                                           
201 Questões objetivas de múltipla-escolha, com resposta única. 
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Dentre os respondentes do questionário eletrônico, 41,2% afirmaram que os(as) 

amigos(as) e/ou colegas são os que mais influenciaram no gosto que eles têm por realizar ou 

participar de atividades culturais202, 32,4% alegaram que ninguém os influenciou e 23,8% 

consideraram que a escola cumpriu esse papel. Entretanto, a maioria dos respondentes, ou seja, 

41,2% (14 pessoas) foi ao teatro pela primeira vez203 com a escola, seguidos de 26,5% (nove 

pessoas) que foram acompanhados pela família e 26, 5% (nove pessoas) que foram com os(as) 

amigos(as). Em relação à idade204 que os assistentes e ex-assistentes da EEPA foram ao teatro 

pela primeira vez, a maior parte (26,5%) foi após os 18 anos de idade, seguida de 23,5% dos 

                                                           
202 Questão do tipo caixas de seleção, em que se considerou todas as opções assinaladas pelos 

respondentes. 
203 Questões objetivas de múltipla-escolha, com resposta única. 
204 Questões objetivas de múltipla-escolha, com resposta única. 
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Gráfico 4 - Comparativo de frequência assistência aos espetáculos teatrais, 

entre os alunos e ex-alunos, antes e depois de ingressarem na EEPA

Antes de participar da Escola de Espectadores, em média, com que frequência

você assistia espetáculos teatrais?

Após ingressar na Escola de Espectadores, com que frequência você assiste

espetáculos teatrais?
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respondentes que foram durante a primeira etapa da adolescência (entre 11 e 14 anos de idade) 

e de 17,6% que foram no final da infância (entre 8 e 10 anos de idade). 

Questionados sobre o que mais gostam ou gostavam na EEPA205, 26,5% (nove pessoas) 

apontaram os(as) professores(as), 26,5% (nove pessoas) indicaram os(as) artistas 

convidados(as) e 17,6% (seis pessoas) consideraram os espetáculos-temas das aulas. Já em 

relação à principal razão para irem à EEPA206, a grande maioria (85,3%) destacou que o que os 

motiva (ou motivava) é refletir criticamente sobre os processos artísticos. 

Os ex-assistentes da EEPA foram questionados sobre as razões para não frequentarem 

mais as aulas, as respostas de 81,8% deles foram variadas, mas predominaram a falta de tempo 

e a incompatibilidade de horário nos sábados de manhã; sendo que, apenas um respondente, 

que frequentou a escola durante um semestre, informou que não se interessa, não gosta. 

Com base na escala Likert os assistentes e ex-assistentes da EEPA foram questionados 

sobre três afirmações207: a) A Escola de Espectadores lhe estimula/estimulou a frequentar mais 

o teatro; b) Você divulga para parentes e amigos os espetáculos teatrais que assiste; c) Você 

motiva outras pessoas a frequentarem o teatro. Diante destas afirmações, nenhum dos indagados 

assinalou a alternativa discordo totalmente. Em relação à primeira afirmação, a maioria dos 

respondentes (47,1%) apontou que concorda totalmente, ou seja, a EEPA os estimula ou 

estimulou a frequentar mais o teatro, eles foram seguidos de 29,4% de assistentes e ex-

assistentes que concordam e 8,8% que discordam; sendo que, 14,7% dos respondentes não têm 

opinião sobre o assunto. No tocante à segunda afirmação (Você divulga para parentes e amigos 

os espetáculos teatrais que assiste), 47,1% indicaram que concordam totalmente, seguidos de 

50% que concordam e apenas 2,9 (um respondente) que discordam; sendo que nenhum dos 

indagados assinalou as alternativas discordo totalmente e sem opinião. No que diz respeito à 

terceira afirmação, 64,7% concordam totalmente que motivam outras pessoas a frequentarem o 

teatro, 29,4% concordam e somente 5,9% discordam. 

                                                           
205 Questões objetivas de múltipla-escolha, com resposta única. 
206 Questões objetivas de múltipla-escolha, com resposta única. 
207 Questões objetivas de múltipla-escolha, com resposta única. 
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Na parte final da enquete eletrônica com os assistentes e ex-assistentes da EEPA, aplicada 

em 2015, foi aberto um espaço208 para que eles pudessem tecer comentários sobre a escola. 

Dentre as 12 observações deixadas, para além de alguns elogios em relação à iniciativa de uma 

escola de espectadores na cidade e ao trabalho efetuado pelo coordenador, destacam-se algumas 

críticas sobre a mudança de dinâmica referente à abordagem teórica, tais como: a) “Gostava 

mais quando havia uma parte teórica ministrada por uma professora muito competente [Graça 

Nunes]. A atual formatação não me satisfaz”; b) “Gostaria que a professora Graça Nunes 

retornasse mais vezes, assim como outros docentes. Gostaria que outros temas relativos aos 

elementos da encenação fossem abordados, como cenografia, iluminação, figurino, trazendo-se 

expoentes da cena local ou nacional”; c) “Acredito que no semestre passado as aulas estavam 

mais bem estruturadas. Considero altamente relevante a primeira parte com um 

aprofundamento mais teórico e direcionado, a fim de proporcionar maior entendimento a 

respeito de como se pensa e se criam a estrutura teatral”. Evidentemente a demanda por uma 

introdução teórica não é unânime entre os participantes da EEPA. Mas, de todo modo, tal 

necessidade também foi percebida na EEBA durante o trabalho de campo e, com base nisso, é 

possível afirmar que há uma tendência dos assistentes das escolas de espectadores estudadas a 

buscarem embasamento teórico nos encontros com os artistas, seja antes ou depois de assistirem 

aos espetáculos-tema. 

Dentre os comentários dos assistentes e ex-assistentes da EEPA, exponho um outro 

relacionado ao ambiente respeitoso e democrático da escola: 

 

Recém comecei a frequentar a Escola, mas o que me interessou 

particularmente foi o fato dos participantes terem que aprender a respeitar as 

opiniões alheias. A necessidade de haver respeito sobre o pensamento do 

outro, independente do conhecimento sobre o assunto. Essa situação exige um 

comportamento muito democrático por parte do coordenador que tem 

demonstrado grande capacidade de administrar possíveis conflitos. Devido ao 

meu interesse em crítica teatral, acho enriquecedor poder ouvir o público 

dar seus pareceres sobre os elementos teatrais, buscando não julgá-los. (grifo 

nosso). 

 

                                                           
208 Questão do tipo opinião e/ou comentário, em que foi disponibilizado um espaço maior do que os 

fornecidos em questões anteriores. 
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O comentário sobredito revela ainda o interesse pela crítica teatral, que me parece dizer 

respeito à formação como crítico teatral, ou melhor, a um interesse pessoal do assistente por 

profissionalização em alguma medida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme mencionado na apresentação desta tese, minhas inquietações pessoais sobre o 

que provoca o desejo por teatro; bem como meu fascínio diante da enorme oferta e procura pelo 

teatro na Argentina, especialmente na Cidade Autônoma de Buenos Aires, em contraste com a 

carência de público em nosso país, sentida não só por mim, mas por diferentes pesquisadores e 

teatreiros brasileiros, de alguma maneira, me levou ao conhecimento da existência da Escola 

de Espectadores de Buenos Aires. 

A EEBA nasceu em 2001, como pude comprovar, sobretudo, em 2002, em 2015 e em 

2017, em um cenário teatral efervescente de inúmeras salas de espetáculos espalhadas pela 

cidade que abarcam longas temporadas, de muitos teatros de diferentes circuitos lotados de 

domingo a domingo, de várias obras com ingressos esgotados até duas semanas antes da 

apresentação, de filas nas ruas para entrar em sessões nos mais variados horários, e de uma 

quantidade impressionante de peças em cartaz semanalmente anunciadas nos jornais impressos 

e em sites especializados sobre o teatro portenho. 

Embora acredite que teatreiros e teatristas estão fadados a serem um grupo pequeno frente 

à população em geral, tenho a esperança de que é possível fomentar esse desejo por teatro e 

ampliar a quantidade de pessoas ávidas para compartilharem essa experiência. Certamente, a 

educação é um caminho para que isso aconteça. 

A longevidade da EEBA, a quantidade de frequentadores adultos pagantes, a imensa lista 

de espera de interessados em participarem desse convívio pré e pós teatral, em plena segunda-

feira de noite, de março a novembro, e a sua propagação pela América-Latina que, inclusive, 

recentemente alcançou o Brasil com a implantação da Escola de Espectadores de Porto Alegre, 

foram fatores muito estimulantes para o desenvolvimento desta pesquisa, realizada entre 2014 

e 2017, que foi norteada pela seguinte pergunta: Quais são os procedimentos metodológicos de 

mediação teatral utilizados pela Escola de Espectadores de Buenos Aires e em que medida a 

EEBA contribui para a formação de público em Buenos Aires? 

A motivação para responder esta pergunta demandou antes de mais nada um intenso 

trabalho de campo, dividido em diferentes etapas, efetuado especialmente na Cidade Autônoma 

de Buenos Aires - Argentina onde, dentre outras coisas, pude vivenciar a efervescência do 
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movimento teatral portenho e também trocar informações e pontos de vista com alguns 

pesquisadores brasileiros que estavam de passagem pela cidade; bem como um breve período 

de permanência em Porto Alegre - Brasil para acompanhar parte das atividades da EEPA. Além 

disso, considerando o histórico de projetos de mediação cultural já desenvolvidos na França, 

me senti provocada a realizar um estágio de doutorado em Paris para buscar referenciais 

teóricos que pudessem ampliar o meu olhar sobre muitos temas que atravessam essa 

investigação, como mediação teatral, formação de público, hábitos e consumo cultural, crítica 

teatral, teatro portenho e teatro contemporâneo, e inclusive referenciais que me ajudassem a 

refletir sobre o meu objeto de estudo, a EEBA. 

Por meio da aplicação de questionários, realização de entrevistas e participação nas aulas 

EEBA, não só como uma pesquisadora estrangeira, mas como assistente da escola, foi possível 

traçar o perfil de seus frequentadores e conhecer de perto os procedimentos metodológicos de 

mediação teatral adotados. Detectei, nessa etapa de pesquisa, que a ênfase da EEPA é a voz e 

opinião dos alunos-espectadores, enquanto que na EEBA, cujo principal procedimento de 

mediação teatral é uma entrevista realizada pelo mediador com o teatreiro (ou com o grupo) 

convidado, o enfoque está na escuta do artista e tal escuta pode motivar a ida dos assistentes 

aos espetáculos recomendados. 

Embora não tenha respostas para todas as minhas perguntas e as poucas respostas que 

tenho não são definitivas; posso afirmar que, especialmente a EEBA, como uma instância de 

mediação teatral, estimula o desejo por teatro. Pois quando estive sentada em seus bancos, não 

só como uma pesquisadora que observa com certa distância, mas como uma assistente entre os 

demais, tive muita vontade de ir ao teatro. Assim, creio que a escola influencia sim o acesso 

físico do público e, especialmente, o acesso linguístico do espectador. 

Os assistentes da EEBA não são “novos” espectadores conquistados por um projeto de 

formação de espectadores, que participam das aulas para aprender a gostar de teatro. Pois a 

existência e longevidade da EEBA são frutos de um cenário teatral rico e da grande quantidade 

de fãs do teatro, ela responde a uma demanda, inclusive a necessidade de retro-alimentação dos 

seus frequentadores que são ávidos por teatro. 

A partir da ideia de que a mediação conecta pelo menos dois universos caros para o teatro, 

ou seja, o artista e o espectador, o mediador é o sujeito que tem amplo conhecimento desses 
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dois lugares distintos e assume um ponto de vista claro em relação ao espetáculo de referência 

que é objeto de interesse para ambos os polos. Na EEBA, esse papel de mediador é cumprido 

com maestria pelo professor Dubatti. Além disso, a EEBA, coincidentemente abrigada em uma 

sala chamada Solidariedad, não só promove o encontro entre artistas e espectadores como 

fomenta o companheirismo entre os sujeitos do acontecimento teatral. 

Durante o trabalho de campo, também constatei que as escolas de espectadores não têm 

como meta lotar as salas de teatro das cidades onde estão sediadas, embora se isso acontecesse 

seria bem-vindo. Mas, elas não têm o compromisso em recomendar e/ou analisar espetáculos 

que, pela temática e/ou elenco de atores por exemplo, tem grande apelo de público. De todo 

modo, é preciso apontar que a realidade portenha, isto é, espetáculos em cartaz por longas 

temporadas, além de favorecer o boca-a-boca, também coopera com o trabalho de formação de 

espectadores da EEBA. 

A EEBA não é voltada para a educação de um teatreiro ou um mediador, pois ela está 

focada na formação de espectadores críticos e companheiros, o que não impede que entre os 

seus frequentadores estejam atores, cenógrafos, críticos, diretores, dramaturgos, professores 

etc. Os assistentes da EEBA se tornam ao longo do tempo multiplicadores. É evidente que o 

público teatral portenho, conforme os dados apresentados ao longo desta pesquisa, é 

numericamente muito superior à quantidade de assistentes da EEBA. Sendo que, este estudo 

não dá conta de responder em termos quantitativos em que medida que essa multiplicação se 

dá no aumento de público das salas teatrais portenhas. Entretanto, a partir do trabalho de campo 

efetuado, não há dúvida de que os participantes da EEBA são entusiastas do teatro, são 

frequentadores assíduos e, certamente, estimulam outras pessoas de seu círculo de amizade e 

familiar irem ao teatro. Mas, de todo modo, deduzo que essa multiplicação se dá muito mais do 

ponto de vista qualitativo do que quantitativo. 

O teatro como um lugar de reunião de pessoas é muito poderoso no sentido de que ele 

pode engendrar importantes transformações sociais, pode propiciar o conhecimento do campo 

cultural presente com saberes próprios, e, portanto, provoca temor e desconfiança nos setores 

mais conservadores da sociedade. Pois, o teatro não é um espaço apenas de entretenimento 

descomprometido. O teatro é também um lugar político, um lugar de liberdade para 

manifestação de ideias, um lugar de protesto. Talvez, essas sejam algumas das razões que fazem 
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com que ele não tenha o apoio efetivo dos nossos governantes, por exemplo, e por isso cabe 

aos próprios teatreiros e teatristas a tarefa de resistir e mantê-lo vivo, mesmo em condições 

adversas e com poucos subsídios. Em consonância com essa ideia, percebi que as escolas de 

espectadores, em seus trabalhos de formação de espectadores críticos, aguçam sobremaneira o 

senso crítico de seus participantes. 

A ideia de uma escola de espectadores é muito potente, como se nota a partir da abertura 

de várias outras espalhadas na América Latina após a inauguração a de Buenos Aires, e essa 

potência, ultrapassa a própria capacidade de influência da EEBA sobre as demais, visto que 

cada escola promove ações divergentes entre si, mas supostamente condizentes com o contexto 

teatral no qual estão inseridas. Investigar com profundidade o trabalho efetuado por essas outras 

escolas de espectadores é uma das possibilidades de continuidade deste estudo. 

As escolas são vivas e se transformam no decorrer de sua existência e esta pesquisa é 

relativamente datada, pois abarca o histórico de algumas delas, mas se baseia, sobretudo, no 

trabalho de campo efetuado em 2015 e 2017. Portanto, embora vislumbre algumas perspectivas, 

não é capaz de prever o futuro, ou seja, todas as mudanças e adequações que acontecem a cada 

aula. De todo modo, o presente trabalho, além de fornecer um panorama sobre o andamento de 

diferentes escolas de espectadores, também oferece material suficiente para que a EEBA, no 

caso, seja tomada como modelo e/ou inspiração para a criação de outras escolas de 

espectadores, adaptadas, evidentemente, ao contexto teatral no qual estão inseridas. 

A liberdade para que cada escola de espectador que toma a EEBA como referência 

estabeleça uma dinâmica própria em consonância com a realidade na qual está inserida é 

meritória e primordial; entretanto, penso que os princípios da escola argentina devem ser 

conhecidos e considerados por essas outras escolas para que o ponto em comum não se limite 

à nomenclatura e, sobretudo, não se reduza ao interesse “publicitário”, digamos, de associar o 

projeto à figura de Dubatti. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - ENTREVISTA COM A COORDENADORA DA EEBA - NORA LÍA 

SORMANI 

 

Nora Lía Sormani, nascida em Buenos Aires em 1965, é formada em Letras pela 

Faculdade de Filosofia y Letras da Universidade de Buenos Aires e especialista em estudos 

sobre teatro, literatura e cultura para crianças e adolescentes. Desde sua implantação, em 2001, 

atua como coordenadora da Escola de Espectadores de Buenos Aires (EEBA).  

Esta entrevista foi realizada no Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, em 

Buenos Aires, no dia 28 de julho de 2017. Áudio: 44min. 

 

Olívia Camboim Romano: Vos coordinás la EEBA desde su inauguración. ¿Cómo 

surgió la idea, junto con Dubatti - que es tu marido, de crear una escuela de espectadores? 

¿Cómo fue este desafío inicial, este arranque? 

Nora Lía Sormani: Los primeros alumnos eran alumnos de un curso que Jorge tenía en 

el Centro Cultural Rojas. Con parte de estos alumnos se iniciaron las clases en Liberarte. Ellos 

y a estas clases yo conocía, porque a veces había reemplazado a Jorge en algunas clases. 

Entonces se dió naturalmente. Cuando Jorge pidió a Juano Villafañe poder utilizar la sala de 

Liberarte en el subsuelo, que ya era un centro cultural de Juano Villafañe, y le pide autorización, 

automaticamente yo empecé a cumplir el rol de coordinadora, que en este momento no era más 

que la recepción de los alumnos. Así empezamos en 2001. Mi rol era chiquito, porque eran 

pocos alumnos, y se trataba de dar algo de forma a la presencia de esos alumnos. Entonces era 

cobrarles, tener una fichita con sus teléfonos, era nada más que eso en ese momento. Ahora 

cambió muchísimo, porque son muchos alumnos y además hay una producción detrás de cada 

una de las clases que tiene que ver con algo que al principio no estaba, estaba por momentos. 

En ese momento eran clases de Jorge, absolutamente hablando de las obras de teatro. Con el 

tiempo fuimos convocando a los artistas que hacían las obras. Al principio costaba mucho, 

decían: "¿de qué se trata?", "¿Qué es eso?". Bueno, imagínate, eran pocos alumnos, no estaban 

motivados para nada. Siempre había que explicarles. “¿Para qué estudian?” era la pregunta de 

los mismos artistas. “¿Qué dicen?”. Había como una incredulidad. Con el tiempo la producción 
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y la convocatoria de los artistas se hace más difícil, porque al ser más alumnos tuvimos que 

dividir en dos comisiones y entonces era la presencia del artista para la primera comisión y la 

presencia del artista para segunda comisión. Pero lo que fue facilitando las cosas con el tiempo, 

en mi rol de coordinadora, es que los artistas empezaron a querer venir y empezaran a entender 

de qué se trataba; entonces no es tan difícil esta explicación previa que uno tiene que dar cuando 

produce. Porque antes era todo del cero y además incluya también convencerlos de que valía la 

pena, convencer al artista de que valía la pena y que en algo iba a beneficiarlo. De verdad que 

no podían pensar que se reflexionara sobre el teatro, salvo excepciones. Había gente que ya 

tenía claro, me recuerdo siempre de Claudio Hochman, por ejemplo, que ahora vive en Portugal. 

Había gente, especialmente algunos artistas jóvenes, que la tenían clara, que sabían que estaba 

bueno reflexionar, que no tenían ningún problema, que no les interesaba si venía la gente o si 

no venía y ni cuántos eran. Ellos sí tenían esa mente abierta para dialogar. Pero con los otros, 

como asistente, como coordinadora costaba. Pero en esos inicios no era más que recibir a los 

alumnos. 

Olívia: ¿Pensás que la motivación de esos artistas que vienen a la escuela hoy, sobre 

todo a lo largo de estos años, es reflexionar sobre sus obras juntamente con los asistentes 

o también hay una intención de divulgación o quizá de que la sala esté más llena con la 

presencia de los asistentes de la escuela o son las dos cosas? ¿Qué te parece?  

Nora: Son las dos cosas. Primero, el conocer que existe esta escuela, y ya un amigo sabe 

un poquito, en algún punto, ya saben de lo que se trata; y, por otro lado, han tenido un amigo 

que ya vino entonces no les resulta extraño. De verdad que se ha avanzado tanto en generar en 

esto de reflexionar, en esto de encontrarse con el espectador y todo, entonces ya vienen con 

esas ganas de hablar de sus espectáculos y escuchar las devoluciones, por un lado de Jorge - 

que eso me dice mucho: “Mira, yo quiero saber qué pensó Jorge de mi obra, como la vio Jorge 

- y también, por supuesto, con el público”. Pero, a la vez, convive esa necesidades de difusión, 

ese encontrar, seguramente, un caminito chiquito, pero también donde pueden difundir su obra. 

Aún más en esa época de redes sociales, es como si fuera una red social, pero en presencial, 

que tiene que ver con eso de difundir las obras. 

Olívia: ¿Cuántos asistentes están hoy, efectivamente, anotados, inscriptos? 

Nora: Nosotros sabemos que tenemos 170 butacas por comisión. Hay 170 personas para 

cada, o sea 340. Pero, nosotros sabemos que este tipo de curso tiene una fluctuación muy 

grande, viajes, compromisos, gente que se enferma mucho, y como no es un curso formal les 

damos la oportunidad de que eso les pase. Entonces hay un margen, son más o menos de 380, 
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hay un margen de 40 alumnos más que manejamos porque sabemos que siempre van a entrar, 

siempre van a tener su butaca de alguna manera. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que 

sabemos que es un curso de gente adulta, muchos son profesionales, muchos son jubilados, 

entonces sabemos que pueden faltar mucho o pueden tener períodos o meses que no vienen y 

en este caso como nosotros queremos fomentar eso de que es un curso diferente, donde uno 

tiene que venir por placer de verdad, donde nadie les exige una tarea, sino simplemente su 

presencia y su disfrute, eso lo permitimos. 

Olívia: Otro día, por casualidad, yo conocí un asistente de la Escuela de 

Espectadores de Buenos Aires en la cola de entrada del espectáculo Béisbol en el Teatro 

25 de Mayo y él me contó que estuvo en la lista de espera de la escuela durante tres años 

y le escribió con bastante insistencia pidiendo un asiento hasta que finalmente lo logró y 

hoy participa de la segunda comisión. Entonces, yo te pregunto: ¿Cómo funciona la 

gestión de la lista de espera? ¿Cuántas personas están anotadas ahí? ¿Cuál es el criterio 

que vos utilizás para aceptar nuevos asistentes?  

Nora: Nosotros nos manejamos a través del correo electrónico eebadubatti@gmail.com 

y este correo electrónico nos comunica constantemente con los espectadores. Muchas veces 

alguien me escribe “Este año no podré ir, porque no puedo ir más”, así que ya sé que tengo un 

espacio. Entonces con la gente que está en la lista de espera sencillamente yo la tengo según la 

fecha que me pidieron, sea a través del mail, sea a través de un amigo, y va subiendo el que le 

sigue, por el orden que me llega el pedido. Como no hacemos publicidad hacia fuera, sólo en 

el cuadernillo acá del Centro Cultural de la Cooperación, generalmente, es a través de asistentes, 

es decir, otros asistentes que quieren recomendar a su amiga, a una viuda, a su paciente. Hubo 

muchos casos, a través del tiempo, de psicólogos que querían recomendar al paciente que 

viniera. Y así fueran ingresando pacientes, algunos parientes, algunas amigas íntimas, porque 

se genera este hábito del asistente de la Escuela de Espectadores de ir al teatro y entonces 

empieza a necesitar comunicárselo a su grupo más íntimo porque empieza a formar parte de su 

vida. Siendo así, primero vienen sólos y después empiezan a integrar otro familiar, o a otra 

amiga, para ir acompañados y para poder de verdad integrarlo a la vida. Así funciona el sistema 

de la lista de espera. No hay ningún otro tipo de requisito. Otra de las cosas que no es requisito 

es que no hay nivel y ni prueba de nivel. Nosotros no tomamos ningún tipo de examen a nadie, 

no hay ninguna exigencia. Ni siquiera les preguntamos alguna vez si van al teatro. Lo único que 

hacemos es explicar de qué se trata a muchos que llaman y preguntan si hablamos de cine 

también. Y ahí les decimos que no. Ahora hay una escuela de espectadores de cine en el Centro 
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Cultural de la Cooperación y los derivamos. Pero, en muchos momentos, quien preguntaba no 

entendía que fuera sólo de teatro, lo asociaba mucho con el cine. 

Olívia: ¿Están en la sala Solidaridad desde 2009 o 2010?  

Nora: No me recuerdo, pero me fijo bien. Nosotros hicimos así: pasamos de Liberarte a 

la planta baja que es la Osvaldo Pugliese, de ahí nos fuimos al primer piso, que es la González 

Tuñón, y después pasamos a la Solidaridad. Todo tenía que ver con la cantidad de personas. 

Cuando estábamos en la planta baja, que fue el principio, en esa sala tenía unas sillas muy altas 

y la gente estaba muy incómoda porque tenían que subir en estas sillas tipo de varietés y dejaban 

los bolsos en el piso, las carteras en el piso, y sin embargo se quedaban. Era una cosa rara, 

porque de verdad era incómodo. 

Olívia: ¿Liberarte es esa librería aquí al lado, que tiene un teatro? 

Nora: Sí. Pero no esta que está acá hoy, está del otro lado, está cerrada, no existe más. 

Bajabas una escalera y funcionaba con un teatro y con algunos cursos. Pero no es la que está 

ahora al lado del hotel, era del otro lado. Ya en aquel momento Juano Villafañe había 

comentado a Jorge que quizá el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos construyera a 

este edificio y ya se pudiera ampliar todo.  

Olívia: En la EEBA, entre otras responsabilidades, vos recomendás los espectáculos 

para niños y adolescentes. ¿Hacés esas recomendaciones desde que la EEBA fue 

inaugurada? ¿Cuáles son los criterios que utilizás para hacer esas recomendaciones? 

Nora: Antes, al principio, no lo hacía. Pero llegaban las vacaciones de invierno y la gente 

quería saber qué podía ver. Yo soy licenciada em Letras y especialista en teatro para niños y en 

literatura para niños y jóvenes; entonces, en los primeros tiempos, lo que hacía yo a veces, 

intervenía un ratito y decía: “Bueno, si quieren para ir con sus nietos o con sus hijos, pueden 

ver tal y tal espectáculo”. Porque eso, paralelamente, yo ya vengo haciendo. Yo me dedico a 

eso, soy jurada de premios para niños. Entonces, simplemente intervenía un poquito. Después 

la gente lo fue pidiendo y, en algunas de las veces, yo me sentaba y hablaba también con artistas. 

Empezamos a convocar también artistas que hacen infantiles. Igualmente es una respuesta. La 

asistencia al teatro es una respuesta diferente, porque va el que tiene nietos o va el que tiene 

chicos, no van todos los espectadores. Apesar de que nosotros desde ahí siempre decimos desde 

el escenario que es un espectáculo para toda la familia, que es arte, que lo vean, que vean lo que 

se está haciendo para chicos. Después, el efecto que causa no es el mismo que con las obras 

para adultos. Las obras para adultos todos entienden que tienen que ir y que está bueno, pero 
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las otras no. Sólo nos encontrábamos con algunos, pero sólo con los que tenían nietos o que 

tenían hijos. La respuesta es diferente. Viendo eso nos dimos cuenta de que no es algo para 

poner todo el tiempo, sino que sólo para vacaciones. Y después, ¿qué me pasa? cuando estoy 

cobrando o estoy en el pasillo, la gente me empieza a preguntar a mí personalmente. Entonces 

decidimos: “Bueno, vamos a ponerlos por escrito en las hojas de ruta”. Era una manera muy 

efectiva de recomendar sin quitar el tiempo de las obras para adultos, que son las obras que toda 

la gente va a ver. Encontramos en esto de poner como en una cartelerita escrita, en la hoja de 

ruta, como un método para recomendar para que la gente que quiere ir tenga su asesor, digamos, 

que sería yo en ese caso; pero sin imponerlo desde la escuela. 

Olívia: Ocasionalmente ¿vos también actuás como docente en la Escuela de 

Espectadores?  

Nora: En la escuela de espectadores no. Nunca lo hice porque con este rol que yo tengo 

como coordinadora sería muy difícil. También era muy difícil establecer los criterios de 

autoridad. Y, por ser también la esposa de Jorge, creíamos que no sonaba profesional en algún 

punto. Enseguida, cuando empezamos a necesitar, dijimos: “Bueno, tiene que venir alguien”. 

En este caso, Natacha Koss o Pablo Mascareño; Natacha es la oficial, pero cuando no puede 

ella, viene Pablo o otra persona.  

Olívia: Yo he visto, en 2015, un reemplazo de Dubatti con Laura Rauch. 

Nora: Claro, Laura Rauch, vino Ezequiel Obregón también una otra vez. Al principio uno 

o otro alumno que empezó en Liberarte lo reemplazó. Pero nos parecía que deberíamos guardar 

ese margen de profesionalismo. 

Olívia: Como especialista en teatro para niños y adolescentes, en tu opinión, ¿cuál 

es el lugar del teatro hoy en las escuelas argentinas? ¿La enseñanza del teatro es 

obligatoria de acuerdo con la legislación vigente? ¿Existe la disciplina teatro, por ejemplo, 

en las escuelas? ¿Cómo funciona el teatro en la escuela hoy acá? 

Nora: No en todas las escuelas funciona, sólo en algunas provincias. 

Olívia: ¿Sólo en algunas escuelas privadas? ¿No hay ley que obligue?  

Nora: En algunas provincias sí; pero no en todas. Por ejemplo, un chico que va acá en 

Capital Federal no tiene la disciplina teatro como tiene artes plásticas. Ellos tienen dibujo, pero 

no tienen teatro en las escuelas públicas, a nivel público. En Capital Federal no. Además, en 

congresos que fui en otras provincias donde están implementando (en provincia de Buenos 
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Aires, en Mendoza, en Córdoba), quienes las investigan piensan que se produce un fenómeno 

muy parecido al de las artes plásticas, al del dibujo, que es una materia que debe ser dada, y eso 

sí está establecido, que debe ser dada por un profesor de actuación y todo, pero que al entrar en 

el sistema escolar al niño le produce, digamos, un fastidio por ser una materia más, si cae en el 

rutinario, pierde esa cosa fascinante de las actividades complementarias que uno puede hacer 

en una escuela. Así a la vez es fascinante, hay muy poco, cuando lo hay los docentes se reúnen 

después en una asociación que se llama Red Drama-tiza y dialogan sobre lo que hacen en el 

aula. Pero, a su vez, no siempre todas las devoluciones son buenas. Por eso este tema de que al 

niño todo lo que ingresa en la escuela si luego queda formalizado por el sistema educativo 

empieza a perder su interés. 

Olívia: ¿Cuándo el teatro está en la escuela? En general, ¿el teatro está para hacer 

una puesta en escena o no? ¿El teatro a veces se hace presente de otras maneras, con 

juegos teatrales y salidas al teatro, por ejemplo? 

Nora: Con juegos teatrales no; sí con juegos en general, como los que hacen en el jardín, 

como hacen en la La Educación Primaria, pero no juegos teatrales. Pero sí, el teatro como 

ingresa en la escuela son elencos contratados para ciertas funciones. Las escuelas contratan 

elencos independientes que van a las escuelas para hacer determinadas funciones. La salida 

teatral está, ya sea que los trasladan - por ejemplo acá en el Centro Cultural de la Cooperación 

se dan obras para chicos, que se llama Arte en la Escuela - y vienen, van y vienen, salen de la 

escuela, vienen acá, ven las obras y se vuelven a ir. Esto está como excursión, digamos, de ir al 

teatro. Si no, los elencos van a la escuela y arman las obras en los mismos patios de las escuelas, 

en las aulas de las escuelas. E eso, cada escuela, cada director va contratando distintos elencos. 

De hecho, hay mucho teatro para niños, mucha gente que vive de eso, yendo a las escuelas y 

promocionando sus espectáculos en las escuelas. Así como ocasional, como visita, como fiesta, 

como función teatral tiene muy buenos resultados. 

Olívia: ¿Cuál es la formación que necesita, por ejemplo, un profesor de teatro como 

materia? Hay legislación para eso? 

Nora: Eso, yo no sé. Sé que hay actores que se forman en las escuelas de actuación y 

salen dando clases de docencia. Pero sí hay mucha gente y gente muy capaz. De hecho el teatro 

se promueve. Estoy diciendo eso desde afuera. De afuera, ya se está pensando que cuando algo 

en los niños y en los jóvenes se instala dentro del sistema educativo a veces no funciona. Porque 

yo defiendo esta idea de que son fenómenos culturales y que tienen que ver con él goce, tienen 

que ver con el disfrute, tienen que ver con una formación, pero una formación desde la cultura, 



215 

 

no tanto desde la educación. Lo que no quita que todos fomentemos, por supuesto, que haya 

teatro y materia teatro en las escuelas. Eso no quita, si estas evaluaciones y estos resultados se 

van viendo.  

Olívia: Este es justamente uno de los fundamentos de la Escuela de Espectadores, 

¿no? Este sería el séptimo fundamento de la EEBA que el profesor Dubatti reescribió este 

año en el dossier de la Paso de Gato: 

 

Hacer del estudio teatrológico no una materia más de educación formal —

plantillas a completar, cuestionarios, examenes, monografías, etc.—, sino un 

puro espacio de goce que recupera el teatro como placer, alegría, ocio, diálogo, 

pensamiento, conocimiento, meditación, problematización y transformación 

de la realidad, y lo desburocratiza de otros marcos pedagógicos, sin 

obligaciones de “cursada” (DUBATTI, 2017, p. 24). 

 

Nora: Sí. Esto es lo que se busca. A mi me parece que con el tema de los chicos hay que 

hacer lo mismo. Supónete, el día que un chico sale de su escuela, viene acá en el Centro Cultural 

de la Cooperación y ve obras es fascinante. Y ese momento teatral, que esté vinculado con esa 

salida de la rutina, me parece que es lo mejor que le puede pasar. Tiene un efecto más positivo, 

algo que te queda para siempre y que después, cuando vos no estás más en la escuela, querés ir 

a ver. Es contagioso. Y eso, digamos, no lo digo yo, sino que dicen los especialistas. Cuando el 

niño empieza a familiarizarse con las cosas del arte, después necesita de eso para sus momentos 

de ocio o para charlar con amigos y entonces él decide “Bueno, quiero ir al teatro”. Con el 

tiempo se transforma después en un espectador. Pero tiene que partir del goce, del placer, del 

entusiasmo. 

Olívia: El movimiento teatral porteño, que pienso yo también tiene una conexión 

con eso, llama mucho la atención, especialmente por la cantidad de espectadores en los 

diferentes circuitos. Incluso la cantidad de asistentes de la própria EEBA todos los lunes 

es un fenómeno que me impresiona. En tu opinión, ¿por qué a los porteños les interesa 

tanto el teatro?  

Nora: Mira, generalmente, y eso tiene que ver también con los chicos, toda esa gente que 

viene al teatro es porque de chicos en algún momento o fueran al teatro, o la mamá les hablaba 

del teatro, o a su casa asistía a un actor que hacía teatro. Es decir, justamente es gente para las 

que el teatro formó siempre parte de sua vida y que ahora lo quiere porque tiene más tiempo o 

porque tiene la plata, lo quiere desfrutar a pleno y hacer estos recorridos teatrales. En general, 
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el teatro, de alguna manera o desde la adolescencia, siempre estuvo presente en su vida, los 

nombres de los actores, las puestas en escena de San Martín, los homenajes; es decir, es gente 

que siempre tuvo en su imaginario el tema de los actores y de las obras de teatro. De hecho nos 

encontramos con muchos que dicen “Sí, yo vi la versión de Ricardo III del año no sé cuánto”; 

entonces este espectador que está hoy en la Escuela de Espectadores no descubrió el teatro 

necesariamente con la Escuela de Espectadores. El teatro formó parte de su vida. Lo que pasa 

es que ahora tiene la oportunidad de sentarse y reflexionar, sentarse y disfrutar, sentarse a 

compartir con los otros. Esa es la oportunidad. En general es gente que siempre estuvo en el 

teatro. Otro caso que se puede dar, y de hecho se dan, es gente que de pronto se jubila y no tuvo 

conexión con el teatro y sin embargo empieza a pensar en ellos, muchas son mujeres, que no lo 

hizo antes y empieza a encontrar en esto una fascinación. Entonces son estas señoras que de 

pronto se jubilaron, que están solas y que encuentran en esto una motivación muy importante. 

Están estas dos cosas. 

Olívia: Entonces esa asistencia también está relacionada con la necesidad de 

socialización, ¿no?  

Nora: Totalmente. Y a eso de la no obligatoriedad y de no deber. Entonces, cada lunes 

son bien recibidos, porque no hay nada que presentar, no hay nada que justificar, digamos. 

Olívia: ¿Eso poderia intimidar los asistentes? 

Nora: Tal cual. También ahora está pasando, hace un tiempo, que de pronto aparece algún 

joven que está recién saliendo del secundario o que está empezando a la universidad. Por 

ejemplo, ahora tenemos un muchachito, que se llama [...], que es de la ciudad de Azul, está 

viniendo y se empieza a fascinar. Es alguien que está buscando su vocación, que está buscando 

que hacer y se fascina. 

Olívia: La EEBA también ya realizó algunas actividades en cárceles, ¿verdad? En 

la cárcel en Devoto y en Ezeiza, por ejemplo. ¿Cómo fue esa experiencia?  

Nora: Yo no asistí, porque eso también marcó una diferencia. Era determinada cantidad 

de gente, presentando documentación y todo eso. Ya con Jorge, el elenco y alguien más; a veces 

se hizo con Cultura, entonces iba sólo la coordinadora de Cultura. Así que yo no tuve esta 

experiencia. Tengo la experiencia de Jorge volviendo de ese convivio, digamos, y diciendo: “Es 

absolutamente diferente de lo que se vive en las clases de la escuela”. 

Olívia: Pero, ¿cómo funciona? ¿Iba un elenco y hacía una puesta en escena allá y 

después los detenidos charlaban sobre la obra con los actores? 
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Nora: Sí. ¿Por qué pasó? Nosotros tenemos el curso de la Escuela de Espectadores, pero 

en distintos festivales, por ejemplo, en el Festival Internacional de Buenos Aires se empezó a 

decir “¿Y si hacemos la escuela en el FIBA o en otros festivales? ¿Y si no hacemos la Escuela 

de Espectadores, pero después de la obra charlamos como si fuera la Escuela de Espectadores? 

Entonces también se empezó a multiplicar eso. A veces se hace este sistema de ver una obra y 

después charlar sobre la obra a la manera, por lo menos nosotros, de la Escuela de Espectadores. 

Eso se dio mucho en festivales, tanto acá en Buenos Aires como en otros festivales que Jorge 

viajaba. A veces se hace en algunas de las salas, se hizo en el Paseo La Plaza con algunas obras, 

donde Jorge vá después de la obra conversar con los actores. Es una manera, digamos, como se 

fuera la Escuela de Espectadores portátil o móvil, chiquitita, pero tiene la esencia de lo que es 

ese diálogo con los artistas y los espectadores. 

Olívia: Y está experiencia del cárcel, ¿recordás cuánto tiempo duró? 

Nora: No, eso tendría que preguntar a Jorge. No tengo registrado yo. Sí esto, como la 

obra modificaba al artista, porque eran obras que Jorge había visto en salas y que después las 

vio ahí representadas distintas y como eran diferentes las devoluciones de los presos. 

Olívia: En tu opinión, ¿cuál es la razón de la longevidad de la Escuela de 

Espectadores? 

Nora: ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué sigue, digamos? 

Olívia: Sí. ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue y amplía? 

Nora: Primero porque me parece que, la misma gente que empezó, los mismos asistentes 

que empezaron a venir empezaron a multiplicarla queriendo recomendar, que es lo que pasa 

con los espectáculos. Cuando uno ve un espectáculo lo que quiere hacer es recomendarlo a los 

otros. También con la escuela pasó que los alumnos que vinieron empezaron a recomendarselo 

a los otros y por eso se va creciendo. Y no solamente a los parientes, a los amigos, a los 

conocidos. “Tengo un compañero de un curso”, te dicen, “que también quiere venir acá”, o eso 

de los pacientes de psicoanalistas que quieren que vengan sus pacientes; eso por un lado. 

Después porque esa continuidad la genera el teatro mismo. Porque sin obras de teatro no 

habríamos podido continuar nunca, o con muy pocas, y sin embargo el teatro argentino nunca 

dejó de crecer y de multiplicar sus obras. Lo que ha crecido en los últimos tiempos es el teatro 

independiente, las salas de teatro independiente que estaban bien subsidiadas. Bueno, toda la 

movida que generó el Instituto Nacional del Teatro, el entusiasmo que generó las escuelas de 

formación de actores, de directores. Todo eso es inmenso, fue creciendo, fue creciendo. Al 
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estrenase muchas obras siempre hay material de trabajo. Entonces hemos decidido continuar. 

Por supuesto, encontramos una forma para garantizar esa continuidad de alguna manera. 

Sobretodo eso: nadie se recibe, además. Entonces, no es que ya la hice no voy más. La misma 

gente que estaba al principio muchos de ellos siguen viniendo. Vienen ellos, pero además 

vienen sus amigos, vienen los nuevos. Eso garantiza como una continuidad. Pero que se da 

naturalmente, digamos. Una de las cosas que te dicen en las provincias, cuando empiezan a 

hacer la escuela de espectadores o cuando la quieren hacer, es el temor de no tener obras para 

analizar. Y acá no hay ese temor, al contrario.  

Olívia: Yo misma tengo ese temor cuando pienso en abrir una escuela de 

espectadores en Brasil, especialmente en Blumenau. 

Nora: Claro. La escuela va acompañando el movimiento artístico. Gracias al movimiento 

artístico que es tan próspero, tan maravilloso, uno puede seguir también. Esa es yo creo, la 

clave. Y que no se repiten los mismos artistas. Cada clase hay artistas nuevos, espectáculos 

nuevos, directores nuevos, en estos últimos años una generación de artistas nuevos. Entonces 

tampoco las clases suenan repetidas; porque no es que siempre viene Alfredo Alcón. No, viene 

un montón de gente diferente y eso fue también lo que tomó Jorge desde del curso que era la 

variedad y la diversidad. Porque nos podíamos haber quedado con un teatro cómodo, un teatro 

de la calle Corrientes solamente, de gente conocida, y sin embargo la clave está en la diversidad, 

poder ir a ver un espectáculo comercial de arte en la calle Corrientes y ver un infantil, ver un 

independiente en una salita de San Telmo. Eso trae uno de los objetivos, esa diversidad, se abrir 

el panorama. Además ahora últimamente hay un fenómeno nuevo de los alumnos: al principio 

los alumnos venían callados a ver cuál era la propuesta de Jorge y ahora, yo que estoy en el 

pasillo y todo, son ellos los que vienen a decirme “Por favor, que Jorge vea esta obra así la 

analizamos”. Es decir, hay un fenómeno inverso ahí que se fue dando con el tiempo, que es: 

antes alguien venía para que el profesor o el coordinador te recomiende las obras y uno seguía 

eso. Ahora ellos no, ahora ellos ven lo que Jorge ve, pero además ven más cosas y entonces 

vienen a decirnos a nosotros que “Por favor, no se la pierdan que la queremos analizar”. 

Olívia: ¿Y a veces pasa? ¿Ustedes ven las recomendaciones de los asistentes? 

Nora: Sí. Pasó muchas veces. Y ahí descubrimos, porque nos ayudan, digamos, en la 

elección de las obras. Siempre Jorge después la va ver y se a Jorge le parece la obra se da. Pero 

muchas veces pasó así. 

Olívia: ¿Entonces ustedes también toman en cuenta los intereses de los asistentes? 
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Nora: Sí. A veces no podemos; pero si podemos sí. Y de verdad ha pasado muchísimas 

veces y estamos súper agradecidos porque no podemos estar en todos lados. Entonces la 

recomendación de aquel alumno nos puede servir para encontrar una parlita, para encontrar algo 

ahí y poder darla en la clase. Eso también es algo nuevo, digamos. Y otra cosa nueva también, 

que a través de los años va pasando, que empiezan a disentir con Jorge también. Entonces antes 

la idea era todo lo que decía Jorge era sagrado y ahora es: “A él le gustó, me encantó su análisis; 

pero a mí no me gustó”. Esto es lo que se busca, lo que busca Jorge, que es el armado de un 

criterio propio, porque de eso se trata. Entonces, la gente está, ve, escucha, y todo, pero ya va 

armando su criterio propio. 

Olívia: Claro, porque uno siente confianza para decir “A mí no me gustó”. 

Nora: Sí. “A él le había gustado, el actor habló muy bien, todo, pero a mí no. A mí me 

gusta más estas…”. Entonces va elaborando un criterio propio y se anima a decirlo además.  

Olívia: ¿Cuáles son los principales desafíos en la tarea semanal de la organización 

de la EEBA? 

Nora: El desafío mayor es la producción de las visitas de los artistas. Porque cuando 

empezamos la idea era que Jorge daba la clase. Con el tiempo, Jorge venía acá con los 

investigadores del Centro Cultural de la Cooperación y de la UBA hablando de esto del artista, 

del artista que sabe, del artista que puede teorizar, que puede reflexionar sobre su obra y, 

entonces, decidimos que lo más lindo eran esas entrevistas que Jorge podría hacer con el artista 

que hace la obra. Entonces en la preparación lo más difícil es el trabajo de producción, de 

convocar a un artista que está con la obra en escena, en cartel. Eso es el más difícil. Es una 

persona que está trabajando y entonces encontrar en este lunes para que ellos puedan venir en 

el horario correcto, estar en los dos grupos, se posible, o si no estar en el primer grupo el lunes 

y en el segundo grupo en el otro lunes. Toda esa tarea, que es una tarea un poquito de 

producción, esa es la tarea más difícil. Y, en cuanto a la comunicación, el hecho de que somos 

todos de distintas generaciones y el tema del mail, de lo que es la comunicación por mail o por 

Facebook, no todos la tienen tan adquirida y entonces ahí hay una dificultad. Porque, bueno, 

hay gente de 80 y pico que no lo vienen utilizando, entonces no tiene la facilidad. Pero lo más 

difícil es la producción, que el artista pueda estar acá, siendo que es un artista que está 

trabajando. Muchas veces, al principio, nos decían “Cuando termine la obra después voy”. Esa 

es la tarea más difícil para la producción. 

Olívia: ¿Cuáles son las perspectivas futuras de la EEBA? 
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Nora: Por un lado, seguir multiplicándola como hace Jorge cuando viaja por todos lados, 

por los países extranjeros, por nuestro país. Por otro lado, estamos vendo si ampliamos 

actividades. Hemos hecho así, como hicimos con el 25 de mayo con Béisbol, ver si podemos 

generar desde acá algunas actividades más como esto de ir todos juntos de pronto al teatro y 

hacer la escuela allá o el tema de como conseguir promociones en los teatros para que toda la 

gente pueda ir, con el tema este de los precios en ese momento tan de crisis. Entonces llamamos 

al productor y tratamos de insertar la escuela en esa boletería para que haya facilidades. Estamos 

también haciendo el Ciclo Teatros de Mi País, que empezó con una sola obra, por ahora, en el 

Timbre 4, Al Carajo Clown. Es la Escuela de Espectadores con Timbre 4 trayendo un 

espectáculo de las provincias. Es lo primero que hacemos en conjunto con otro teatro y ya 

convocando elencos. Esos elencos, el asesor de Jorge Dubatti que dijo “Vi en Rosario esta obra 

y me encantó”. La idea es de a poquito, a cada cuatro meses, ir trayendo estos elencos. Y estas 

son actividades de la Escuela de Espectadores. Otro también, muchas veces pensamos que, por 

ahí, la clase sale mejor de una sola vez y no en dos comisiones. Pensamos que se alguna vez 

tuviéramos lugar para todos hacerla de una vez con la energía que significa una sola clase. 

También a veces hemos pensado en eso y, a lo mejor, en el futuro la podemos hacer; porque en 

eso de la repetición por ahí hay más cansancio, a veces también del artista. Aunque muchas 

veces dicen que la segunda sale mejor que la primera, depende del día. 

Olívia: Depende también de las preguntas de los propios asistentes, ¿no? 

Nora: Claro. Nosotros nos damos cuenta también que cada comisión tiene su propia 

personalidad y su propio ritmo. Hay que pensar que se tuviéramos que generalizar, que nos 

bueno, pero, en el primer grupo van promedio señoras mayores, que ya están en esta vida de 

ver teatro y en el segundo grupo por ahí un profesional, abogados, médicos, psicoanalistas, que 

salen de sus trabajos y vienen a las 19 horas. Bueno, tienen otras inquietudes a veces. Más 

matrimonios también se dan en el segundo grupo.  

Olívia: Las veo como dos clases distintas, el disparador puede ser el mismo, hay 

chistes iguales, pero las clases en sí no son iguales. 

Nora: Una cosa linda también de los artistas es cuando se dan cuenta. Al principio vienen 

más fríos y, por ahí, en el segundo grupo ya se dan cuenta de que se trata y empiezan también 

a relajarse más. Por ahí hay también diferencias entre el primer y el segundo, porque en el 

segundo ya saben de qué se trata y empiezan a entender eso raro. No es una entrevista, es una 

cosa rara, es una clase entrevista, no sé.  
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Olívia: Muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista, me ayudó muchísimo. 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA COM UMA EX-ASSISTENTE DA EEBA -  LILIANA 

LÓPEZ 

 

Liliana López é uma psicanalista argentina, egressa do curso de Psicologia Clínica da 

UBA (1983), com Licenciatura em Artes pela Faculdade Filosofia e Letras da UBA 

(incompleta), que frequentou a EEBA durante 13 anos, entre 2001 e 2014. Desde maio de 2017, 

dirige a Área de Investigaciones en Artes del Espectáculo y Psicoanálisis do IAE (FILO-UBA). 

Esta entrevista foi realizada em duas etapas em seu consultório particular, localizado na 

Recoleta - Vicente López 2236, 8º A (1128) Ciudad de Buenos Aires, nos dias 06 e 13 de julho 

de 2017. Áudios: 18 minutos cada. 

 

Olívia Camboim Romano: ¿Cómo fue tu acercamiento al teatro? 

Liliana López: De lo que recuerdo, asistía de niña en estos espacios vinculados con el 

colegio. No tanto por una cuestión familiar, sino llevada ocasionalmente por el colegio y 

durante la adolescencia por interés personal. Y luego, en la adultez, porque me gustaba mucho 

ir al teatro y me parecía un lugar de disfrute, pero también un lugar mágico. Entonces, era una 

de mis salidas habituales. 

Olívia: Y después de trabajar como psicoanalista, comenzaste a hacer teatro. ¿Así 

fue? 

Liliana: No diría hacer teatro, porque nunca hice actuación, excepto una sola vez con 

Elisabetta Riva en otro idioma, en italiano. Es decir, nunca se me hubiera ocurrido hacer teatro. 

Sólo creo que lo pude hacer porque era en otra lengua. Entonces, hacer teatro, en términos de 

actuación, yo lo hice durante un año en otro idioma con una técnica que se llama res que fue 

implementada por Elisabetta Riva, hoy en día directora general del Teatro Coliseo. Y en su 

momento era un método para aprender italiano, que requería nivel avanzado en italiano, en que 

se estudiaban [los elementos y técnicas de base de la] actuación. Esto lo hice por un año, con 

ella, en el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. Es mi única experiencia de actuación, 

de hacer teatro. Ahora, ¿cuando empiezo a estudiar teatro? Bueno, siendo psicoanalista, mi 

primera carrera, muy joven, es Psicología Clínica en la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Cuando terminé, empecé a formarme y dedicarme al psicoanálisis. Una década después, empecé 

a sentir la necesidad de hacer otra cosa, durante mucho tiempo en mi análisis me pregunté si 
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esa otra cosa era una sustitución del psicoanálisis o era un suplemento, una otra cosa además 

del psicoanálisis. Y la respuesta fue que quería hacer otra carrera. Entonces decidí ingresar en 

la UBA otra vez, en esa época era por CBC [(Ciclo Básico Común)]. Siendo que en mi carrera 

anterior había hecho exámenes para ingresar a la UBA. Y luego, cuando decido hacer otra 

carrera, hago el CBC y entro en la Facultad de Filosofía y Letras para hacer la Licenciatura en 

Artes. Dentro de la Licenciatura en Artes hay tres especialidades: Artes Visuales, Artes 

Combinadas y Música. Yo inicio pensando en una carrera de Licenciatura en Artes en general. 

Cuando me encuentro cursándola me doy cuenta que me interesan las Artes Combinadas. Y 

dentro de las Artes Combinadas, que son Cine, Teatro y Danza, en particular, Teatro. Entonces, 

empiezo a especializarme en los estudios sobre Teatro y a dejar un poco como al costado las 

Artes Visuales y las Artes Musicales. 

Olívia: Entendí ¿La terminaste? 

Liliana: No la terminé. Esa licenciatura quedó incompleta, pero muchos docentes de las 

Licenciaturas daban seminarios en otros lugares, por ejemplo, Jorge Dubatti en el Centro 

Cultural Rector Ricardo Rojas. Así, empiezo a hacer los seminarios de Historia del Teatro 

Occidental en el Centro Cultural Rojas con Jorge Dubatti en lugar de estar haciendo estos 

estudios en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero, los contenidos eran parecidos y algunos 

docentes daban clases en los dos sitios.  

Olívia: ¿Te recordás si en el marco de ese curso de Historia del Teatro Occidental, 

vinculado a la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la UBA, se realizó alguna 

divulgación de la Escuela de Espectadores? ¿Por qué dejaste el curso de Historia del 

Teatro Universal para sumarte a la Escuela de Espectadores? ¿Cuál fue tu motivación 

para ingresar a la Escuela de Espectadores? 

Liliana: En la época en que estábamos haciendo los seminarios de Historia del Teatro 

Occidental Jorge Dubatti propone el dispositivo de la Escuela de Espectadores y muchos de los 

que estábamos, si no todos, decidimos asistir a este nuevo dispositivo que conservaba las partes 

teóricas y además implicaba el trabajo sobre las obras que estaban en cartelera. Entonces, 

íbamos al teatro y teníamos la posibilidad de discutir y debatir sobre eso con la gente de teatro. 

El estímulo en este pasaje del exclusivamente teórico a trabajar sobre las obras en cartelera 

implicaba una articulación con el presente y con la actualidad de una manera realmente muy 

estimulante, tanto por lo que trabajábamos en ese espacio como por la gente que Jorge Dubatti 

convocaba; porque efectivamente era la gente de teatro, yo diría, más importante o más 

reconocida. Cuando digo esto no quiere decir que eran necesariamente famosos, sino también 
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porque muchas veces llamaba gente que tenía una característica innovadora y por ahí implicaba 

algo de la vanguardia y/o intentos más experimentales. Pero, sin duda, era siempre un espacio 

de trabajo muy comprometido, tanto para la gente que venía a hablar de sus obras como para 

nosotros que estábamos ahí. 

Olívia: Con base en los 13 años que asististe a la Escuela de Espectadores, entre 2001 

y 2014, ¿Vos creés que la EEBA alimenta y/o estimula el deseo por teatro? 

Liliana: Sí, sin duda. Sin duda porque además creo que el interés es despertado en la 

recomendación que hace quien conduce la escuela. Luego, la posibilidad de reflexionar con 

otros, de intercambiar opiniones. Incluso, no era especialmente mi caso, pero he visto gente que 

empezó a ir junta al teatro, junto con otros. Entonces sí, sin duda es como un mecanismo de 

retroalimentación, porque además quien había visto la obra encontraba en la clase en que se 

discutía la posibilidad de repensar algunas cuestiones que por ahí no había pensado, no había 

visto en la función que fue. Y para los que no la habían visto todavía, eso funcionaba sí 

claramente como una usina de intereses y de estímulos y de algo que podía atraer. En general, 

la oferta teatral en Buenos Aires es muy grande y ha ido creciendo progresivamente y me parece 

que eran muy valiosas las recomendaciones, porque permitían un recorte en lo que uno debe 

hacer cuando elige, o sea, elige algo y deja de lado otras cosas. Entonces, eso era realmente 

muy valioso y la escuela funcionaba en este sentido como una brújula, era un orientador fuerte.  

Olívia: A partir de la lectura de tus cuadernos, tus registros de las clases de la EEBA 

del 2002 hasta 2011, especialmente el cuaderno del 2002, percibí que desde aquella época 

la EEBA tiene como práctica invitar a los artistas a conversar sobre el espectáculo 

estudiado. Pero, aparentemente, por mi lectura, en aquel momento, las discusiones 

teóricas tenían bastante espacio. ¿Cómo ves los cambios de las características de las clases 

a lo largo de los años?  

Liliana: Me parece que al principio hubo un período de transición entre este espacio de 

seminarios y la Escuela de Espectadores, en que concretamente Jorge daba clases. Y daba clases 

que estaban ajustadas a las obras que íbamos a ver. Si íbamos a ver un sainete, hablaba sobre el 

sainete, si íbamos a ver tragedia, hablaba sobre tragedia. Puedo pensar en eso: un espacio de 

transición en un momento inicial. Después me parece que fue disminuyendo la proporción de 

reuniones teóricas y creo que él fue cediendo la voz a la gente de teatro. Me parece que 

empezaron a hablar los teatristas, entonces las reuniones pasaron a tener muchas veces la forma 

de las entrevistas, con la posibilidad después de que los asistentes preguntaran. Fueron cobrando 

cada vez más espacio y me parece que puede tener que ver con que los espacios de transmisión 
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teórica de Jorge se fueron también desarrollando por otros lugares, digo, supongo algo de esto. 

Se empezó a diferenciar más el lugar de dictado de clases magistrales, vamos a decir, de la 

posibilidad del contacto directo con la gente de teatro y es en esto que fue variando desde que 

era sólo un invitado (el director, el dramaturgo, el protagonista) hasta algo como me decías vos 

de los últimos tiempos de la escuela en que a veces van los elencos completos. Esto también 

muestra una progresión. 

Olívia: ¿En aquella época no iban los elencos completos? 

Liliana: No. No era común, era excepcional. Era absolutamente excepcional. Yo diría 

que así como hubo un aumento progresivo en la cantidad de asistentes, esto está visto también 

en la diferencia de los espacios. Yo creo que la cuestión de los espacios no es menor, pensar en 

lo que sería un espacio como el de la librería Liberarte, con una proximidad y una intimidad 

también dada por la cantidad de gente a un espacio de café-concert como era la sala Osvaldo 

Pugliese, adonde se dieron después las clases, a pensar en una sala de teatro como la Solidaridad 

donde hoy tiene lugar la escuela. Estos espacios condicionan tanto en términos de la cantidad 

de gente como la disposición, porque me parece que tanto para los que vienen a hablar como 

para los que están escuchando no es lo mismo un espacio de platea de ciento y pico de butacas, 

como ocurre actualmente en la sala Solidaridad que estuvieron reunidas 10 o 15 personas en 

torno de un par de mesas como en la librería Liberarte. 

Olívia: ¿Cómo ves la participación de los asistentes a lo largo de estos años? 

Liliana: Siempre hubo mucha participación de los asistentes. Este es el recuerdo que yo 

tengo. Por ahí, en un tipo de diálogo más teórico, como estábamos diciendo, pensando en 

cuando los asistentes estábamos casi todos vinculados con los estudios de teatro, sea por el lado 

de la investigación, sea por el lado de la facultad, en fin, siempre fueron muy participativas las 

reuniones de la escuela. Tenían por ahí más un acento más teórico o académico en los 

comienzos y luego fueron virando, hubo como un viraje, porque también fue cambiando la 

población de la Escuela de Espectadores, pero siempre he visto asistentes muy interesados y 

muy participativos. Lo que pasa es que el tipo de pregunta o el tipo de cuestiones eran otras, 

estaban más ajustadas a las obras que acababan de ver, sumamente valiosas, porque eran 

cuestiones de dirección o de dramaturgia, pero más específicas de la obra que acababan de ver. 

Olívia: Actualmente, vos ya no asistís a la EEBA. Pero, ¿de qué manera creés que lo 

que aprendió en la Escuela de Espectadores resuena en vos todavía hoy? 
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Liliana: No sólo en la Escuela de Espectadores, pero todo el trabajo con Jorge Dubatti es 

para mí un eje y un orientador en mi relación al teatro. En verdad tengo que decir eso, soy 

deudora o agradecida en relación a toda esta formación. Lo que pasa es que esta no era 

exclusivamente la única fuente para mí de formación en relación al teatro, pero sí diría que ha 

sido a lo largo del tiempo la más importante en relación a estos análisis de las obras en cartelera 

fundamentalmente. Y, por eso mismo, hoy aunque lógicamente tengo un criterio propio en 

relación a la selección de los espectáculos, por supuesto esto está totalmente permeado por 

todos los años de haber asistido a la escuela, sin duda. 

Olívia: Vos también hacés parte del grupo de investigación del Instituto de Artes del 

Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que 

está al frente Dubatti y incluso sos directora de la Área de Investigaciones en Artes del 

Espectáculo y Psicoanálisis, ¿no es así? 

Liliana: Formar parte del Instituto fue a partir de mayo de este año [2017]. Porque el 

Instituto como tal tiene la dirección de Jorge desde [diciembre de] 2015, cuando el ganó el 

concurso [público de director del IAE]. En otras épocas sí hice investigaciones, inclusive 

trabajos teóricos, participé en los Congresos de Historia del Teatro Occidental y, además, 

durante bastante tiempo asistí con una de las personas quien era jurada del Premio Teatro del 

Mundo a ver los espectáculos, durante muchísimo tiempo. Y eso implicaba no solo ver los 

espectáculos sino un trabajo de análisis posterior. Esto no se publicaba, pero ir al teatro, para 

mí, estaba muy en relación con esta persona que es Marta Taborda, con quien no sólo seguíamos 

las indicaciones de Jorge, por un lado, pero también a las que a nosotras se nos ocurrían y 

siempre estaba seguida la función de alguna conversación, alguna charla y a veces algún escrito 

sobre algo que teníamos visto.  

Olívia: Hoy, ¿vos sos una espectadora frecuente de teatro? 

Liliana: Muy frecuente. Actualmente voy al teatro por lo menos una vez por semana, en 

general dos, y durante muchos años llegué a ir tres veces por semana al teatro. Descontando, 

por supuesto, las épocas de los festivales. En la época de los festivales es prácticamente una 

inmersión en el mundo del teatro, he llegado a suspender o cancelar parte de mis actividades 

laborales para ir a ver los espectáculos internacionales y además llegué a ver tres espectáculos 

por día, por ejemplo. Era la oportunidad de ver a estas funciones y por ahí se superponían los 

horarios en la grilla del FIBA [Festival Internacional de Buenos Aires] en Buenos Aires, podría 

llegar a ver hasta tres espectáculos por día. 
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Olívia: ¿Vos te sentís influenciada por la Escuela de Espectadores en tus elecciones 

ante la cartelera teatral de Buenos Aires? 

Liliana: Sí, en tanto formaron parte del criterio que tengo actualmente en relación al 

teatro que me interesa, a los directores que me importan, a los dramaturgos que sigo, a los 

actores, inclusive a los escenógrafos o a los iluminadores, yo podría decir de cada rubro una 

cantidad personas que para mí son emblemáticas y cada vez que ponen una obra es altamente 

probable que yo vaya a verlas. Ese capital simbólico está fundamentalmente abonado por lo 

que fue el trabajo de tantos años en la escuela. 

Olívia: ¿Cómo percibís la diferencia entre ver hoy a un espectáculo teatral y cómo 

era ver a una obra cuando asistías a la Escuela de Espectadores? 

Liliana: La diferencia está dada en el tiempo y en la riqueza de las reflexiones y 

interacciones. Porque hoy en día para mí es más puntual con las personas que asisto al teatro, 

que esto siempre va seguido de un tiempo de charla, muchas veces de alguna comida, en fin, y 

también con otras personas a quienes yo sé que les interese el teatro de x; entonces cada vez 

que veo algo lo recomiendo. Además empezó a pasar un fenómeno hace muchos años que es 

que los amigos me piden recomendaciones, los amigos que no tienen que ver con el teatro, los 

colegas del campo de psicoanálisis me piden recomendaciones. Entonces me he encontrado 

muchas veces haciendo yo una grilla del mes, más o menos doméstica para los amigos en 

relación a los espectáculos. Esto fue y es, inclusive a veces por mail y repartirlas a varios en 

fin. Como también hay una socialización del conocimiento. La diferencia con la época en que 

iba a la escuela es que tenía la oportunidad de escuchar a la gente del teatro de una manera 

directa. Actualmente eso yo no lo tengo, ya que no estoy yendo a la escuela. Entonces era el 

espacio de reflexión de intercambio con algunos compañeros, gente que asistía la escuela, pero 

además la vivencia directa con el actor, el director, con el elenco, eso es lo que hoy en día no 

tengo y eso extraño. Porque además eso dá una riqueza muy particular, eso no tiene sustituto 

porque en verdad eso habla de un backstage, como de un plafond de la obra, de la cocina de la 

obra a la que uno habitualmente no accede si no tiene un contacto directo con los elencos y eso 

es muy propio de la escuela. 

Olívia: Como consecuencia de tu interacción con los artistas de teatro, que 

seguramente la escuela propició durante el período en que asististe a las clases, ¿te 

animaste a escribir críticas en algún momento? 
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Liliana: Sí, muchas veces. Además eso es algo que se va acrecentando con los años por 

el hecho de que las personas de teatro saben de la existencia de la escuela y por el hecho de que 

saben que yo participaba, ellas me invitaban especialmente a ver los espectáculos. Un poco creo 

porque les podría interesar mi opinión, pero también sabían que era un link, una especie de nexo 

con la Escuela de Espectadores y por ahí, si la obra me interesaba, podría comentarle alguna 

cosa a Jorge para que los llamaran. Entonces me parece que había muchos intereses, sumados 

al interés que puede tener cualquier elenco de que se vaya a ver su espectáculo. Y, sí, desde 

hace mucho tiempo, cuando me piden, escribo un análisis de la obra desde mi punto de vista, sí 

lo hago si me lo piden. Y en los casos en que la obra me gusta mucho y tengo algún lazo más 

cercano, más próximo con alguna de las personas del elenco, ojo, puede ser la vestuarista, sí 

escribo. Muchas veces me piden que la mande por mail para que la lean al elenco. 

Olívia: ¿Vos publicás esas críticas o son más personales?  

Liliana: No, son personales. No es que sean privadas en términos de que no pueden ir 

más allá de la persona que es el destinatario. Porque, de hecho, los elencos forman parte de la 

cuestión y tienen derecho y interés por leer lo que pensó el otro. Entonces sí, eso es algo que 

hago muy habitualmente. El escribir y también el recomendar. El recomendar es algo que 

quedó, sea de forma escrita, incluso por mail o mandando grillas para este mes, o preguntarles 

“- Bueno, ¿qué quieren ver, algo dentro del teatro oficial, teatro independiente o teatro 

comercial?” para que me orienten un poco, porque la oferta es tan grande, en fin. Entonces, 

hacerlo y si no verbalmente. Es muy común que me encuentre con gente conocida y que me 

diga: “- ¿Qué hay para ver en teatro?”.  

Olívia: ¿Vos utilizás el site Alternativa Teatral para opinar acerca de las obras? 

Liliana: No, yo no lo uso personalmente. Pero tengo entendido que es una plataforma 

excelente. No lo uso porque no tengo una relación muy gustosa con el espacio virtual, o sea, 

que no lo use no tiene que ver con la plataforma, que creo que es excelente, pero tiene que ver 

con mis preferencias. 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA COM UMA DAS COLABORADORAS DA EEBA 

- ALEJANDRA DE LUNA 

 

Alejandra de Luna, nascida em Buenos Aires em 1967, é formada em Relações Públicas 

- egressa da Universidad Argentina de la Empresa (UADE). A produtora argentina estudou 

produção no Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT) com 

Gustavo Schraier. Atualmente, é bolsista da Área de Investigación en Ciencias del Arte (AICA) 

do Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC) e é responsável pelo controle de 

frequência dos assistentes da Escuela de Espectadores de Buenos Aires (EEBA). Dentre os 

demais trabalhos realizados por ela destacam-se: a produção executiva do Festival Novísima 

Dramaturgia Argentina, com curadoria de Ricardo Dubatti, organizado pela AICA do 

Departamento Artístico do CCC, que em 2017 realizou sua quarta edição; a produção de Buenos 

Aires Épica (2017), texto e direção de Manuel Santos Iñurrieta; e a produção executiva do 

espetáculo Un punto en el espacio (2016) de Ricardo Dubatti, sob direção de José María Gómez 

Samela. 

Esta entrevista foi realizada no CCC no dia 24 de agosto de 2017. Áudio: 60min. 

 

Olívia Camboim Romano: ¿Hace cuánto tiempo trabajás en la EEBA? 

Alejandra De Luna: Creo que desde 2010 o 2011. 

Olívia: ¿Vos sos contratada por la propia EEBA o por el CCC? 

Alejandra: Por la Escuela de Espectadores, me convocaron Nora y Jorge. 

Olívia: ¿Vos asistís a las clases de la EEBA? 

Alejandra: No, debido a la estructura del equipo que trabaja en la escuela. Hay una parte 

que es administrativa específicamente, que es la parte que llevan todos los controles de las 

obranzas, y yo en realidad lo que hago es, si bien estoy dentro de una parte administrativa, es 

como un mix. Porque, para lo cual a mí me contrataron fue para hacer el control de asistencia. 

Los cursos, como vos sabés, porque venís, tienen dos horarios y los dos horarios están con cupo 

completo. Entonces, entre las cinco y cuarto y las nueve, se movilizan más de trescientas 

personas en esos dos turnos. Para tener un control, no sólo un control de asistencia sino para 

saber lo que va pasando con los alumnos; porque con tanta cantidad uno pierde la individualidad 

a veces. Si bien los conocemos y la mayor parte de la gente hace muchos años que vienen, 
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tenemos que ver el movimiento. Porque hay gente que espera muchos años para entrar, después 

entra y por ahí se tiene que ir en seguida porque tuvo algún problema. Todo esto fue para lo que 

me convocaron, para tener una estadística de cómo es la asistencia de la gente. Después fue 

cambiando un poco de mi trabajo. 

Olívia: Además de vos, hay también otras dos personas que trabajan en la parte 

interna con Nora, ¿no?  

Alejandra: Exacto. Nora es la coordinadora de toda la escuela, Jorge es el director. Nora 

lo que hace es justamente coordinar desde la sala hacia fuera y yo soy como una especie de 

asistente de Nora en todo lo que sea de recepción, no sólo de los alumnos sino también de los 

artistas. Porque Mariano [Lopez Podesta], que es la otra persona que trabaja, es el asistente de 

Jorge. Mariano está de puertas adentro de la sala y él es quien coordina que Jorge tenga todo lo 

que necesite, es un asistente de sala de Jorge. Yo soy de Nora, porque Nora va y viene todo el 

tiempo, entonces, muchas veces, cuando llegan los artistas, antes de que entren los recibo yo. 

A veces hay cambios, a veces no viene Mariano y yo tengo que estar adentro, pero no puedo 

estar adentro escuchando; porque la verdad es que mientras está pasando la Escuela de 

Espectadores dentro de la sala, afuera siguen pasando cosas. Muchas veces me escapo y trato 

de escuchar algo, porque siempre me resulta muy interesante. Pero la verdad es que ahí estoy 

trabajando. 

Olívia: Además, hay más dos personas de la parte administrativa, ¿no? 

Alejandra: Sí. Alejandro [Sormani] y Hetel [Eda Rivabella]. Los dos están en la parte de 

cobranzas. 

Olívia: ¿Sos una espectadora de teatro frecuente? ¿Cuántas veces por semana o por 

mes, habitualmente, vos vas al teatro? 

Alejandra: Sí. Normalmente, por lo menos, una vez por semana, en épocas normales. 

Pero, en general, trato de ir dos veces por semana. Lo que pasa es que yo además de todo trabajo 

en el teatro independiente, porque hago producción ejecutiva, muchas veces lo que nos pasa es 

que los que estamos trabajando en teatro y hay un día de función y ese día no vas al teatro, a 

menos que sea muy temprano. Lo que pasa es que muchas se superponen. Por ejemplo, yo ahora 

estreno una obra [Buenos Aires Épica] que está los sábados a las 20h, hay un montón de obras 

que están el sábado (o a las 18h o a las 19h o a las 21h o a las 22h), pero a mí me dificulta 

cuando estoy trabajando o en el momento del proceso de estreno, aparte en el estreno que uno 



231 

 

tiene muchas cosas que hacer y no puedo a veces ir mucho al teatro. Pero mi idea es ir dos veces 

por semana. 

Olívia: En tu opinión, ¿qué atrae a la gente a la EEBA? 

Alejandra: Yo creo que hay varias cosas, no es solamente un factor. Creo que el teatro 

independiente, o sea, Jorge no se ocupa de dar sólo teatro independiente o de analizar sólo teatro 

independiente, pero yo creo que en los últimos 20 años - si bien fue muy importante siempre 

en Argentina ese teatro - ha tenido cambios muy importantes, que es esa cosa de no poder nunca 

abarcar todo lo que se estrena, de un nivel artístico muy alto, muy bueno. Yo creo que hay en 

el teatro una cosa, eso es una opinión muy personal, que tiene que ver con esta cosa de sentir 

que es un arte que si bien va cambiando es como si en todo tiempo va trayendo “vanguardias” 

o cosas diferentes. Obvio que ya está inventado el teatro desde hace mucho tiempo. Pero sí creo 

que es donde la gente puede ver a los artistas en carne y hueso. Este concepto que Jorge llama 

convivencia, que es estar ahí y ese acto y esa función es única, es irrepetible porque pasa por el 

cuerpo. Creo que tiene que ver en parte que la gente siente que el teatro es como un reducto de, 

yo creo, de seguir sintiéndose vivo y participando de una manera muy activa, diferente como 

es el cine o en otras artes, ¿no? Eso es una de las razones que a mí me parece que a la gente le 

gusta seguir analizando. Además porque lo que la escuela les dá son como líneas de aprendizaje 

para poder acercarse a ver una obra de teatro, no es simplemente sentarse e ir a ver, escuchar y 

dejarse atravesar por una historia. Lo otro es que Jorge es un investigador, bueno, vos lo conocés 

también porque es un profesor para nosotros muy valioso, es una persona que se interesó desde 

muy joven sobre eso, que es el teatro independiente, y al teatro en la carrera de Artes darle un 

lugar muy preponderante, es una persona que está todo el tiempo investigando y viendo. Creo 

que eso es importante. Hay mucha gente que trabaja en eso, pero Jorge fue haciendo su camino 

y la gente lo sigue, lo respeta mucho, los alumnos de la escuela lo respetan.  

Olívia: ¿Es una referencia? 

Alejandra: Totalmente. Para la gente de la escuela, para los investigadores. Podem estar 

de acuerdo o no con determinadas teorías o pensamientos que Jorge desarrolla, pero sí creo que 

en esa cosa de darle al teatro un lugar importante me parece que sí. Y la gente sigue viniendo, 

o sea, no hay alumnos que se van decepcionados. La gente que se va, en general, es porque no 

puede venir o porque ya es muy grande, porque año a año nosotros guardamos las vacantes. El 

sistema es que si vos querés venir el año que viene, tenés tu vacante guardada. Entonces hay 

gente que viene hace más de 10 años, que lo sigue a Jorge. Como él siempre lo cuenta, cuando 
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empezó eran ocho personas y cuando llamaba a los artistas tenía que explicar qué era la Escuela 

de Espectadores y ahora los llaman y la gente ya sabe que es la Escuela de Espectadores.  

Olívia: ¿Vos ya conocías la Escuela de Espectadores cuando Nora y Jorge te 

invitaron? 

Alejandra: Sí. Aparte porque yo siempre me moví en el ambiente del teatro 

independiente, entonces sí.  

Olívia: Además de trabajar en la EEBA, actualmente, vos sos productora ejecutiva, 

por ejemplo, del Festival Novísima Dramaturgia Argentina del CCC, productora de la 

obra Buenos Aires Épica y estudiaste con Gustavo Schraier. ¿Hace cuánto tiempo vos 

trabajás como productora en Buenos Aires?  

Alejandra: Siempre trabajé desde joven, desde chica, en proyectos donde intuitivamente 

la gente me llamaba para hacer producción ejecutiva de teatro sin yo tener algunas armas que 

después logré estudiando, obviamente, y analizando un poquito como era. Así que, antes de que 

yo me diera cuenta de que yo podría ser productora ejecutiva, algunos pares y amigos míos ya 

lo vieron eso; amigos míos cantantes o actores me llamaban sin tener yo una formación. Si bien 

tengo una formación que va para ese lado, el teatro era algo que siempre me había llamado 

mucho la atención, yo hacía de alguna manera, trabajaba en organizar cosas que tuvieron que 

ver con actividades culturales, pero el teatro no estaba en ese lugar. Yo trabajaba en una 

fundación de una empresa privada que tenía un área cultural donde mi trabajo era asistir, 

organizar todas las actividades que esa fundación daba, que eran abiertas al público, donde 

había una orquesta de cámara, había ciclos de cine de culto, había exposiciones de humoristas 

gráficos, conferencias que tuvieron que ver con temas sociales, económicos, había como un 

gran espectro cultural, pero el teatro no estaba contemplado, no hacíamos nada que tuviera que 

ver con el teatro. Entonces me tiraba a ese lado, pero no podía desarrollarlo profesionalmente. 

Así que lo fui haciendo intuitivamente y después de muchos años, que yo no trabajaba más en 

cultura y sí con otras cosas, decidí estudiar. A mí me daba como miedo largarme a un universo 

que no lo conocía, que tenía que ver con cuestiones administrativas, legales, o sea, de 

información que yo no tenía, que tienen que ver con el hacer teatral específico que yo no lo 

tenía; entonces me daba mucho miedo no poder llevar a cabo. Me parecía que tenía algo ahí 

que tenía que estudiar. Hacía muchos años que quería estudiar con Gustavo Schraier, que es un 

profesor, para mí el mejor profesor de producción que hay acá en el país. Porque él, además de 

trabajar en producción, llevó a cabo el libro [Laboratorio de Producción Teatral 1] que es como 

un instrumento para la gente que quería acercarse y hacer eso. 
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Olívia: ¿Hay otros libros de producción? 

Alejandra: Hay algunos. Los que tengo y conozco son de personas que no son del país, 

tengo de México, son extranjeros. Acá, por ahora, es el único que hay. Yo estudié en el CELCIT 

con él durante un año. La primera parte fue en el CELCIT donde él daba toda una metodología 

para el teatro independiente. La segunda parte del curso, que él no la dá en el CELCIT, la dá o 

en el San Martín o en el Rojas, en esa época estaba dando en el Centro Cultural [Ricardo] Rojas, 

es para la parte de teatro comercial y teatro oficial, que tienen otro tratamiento. 

Olívia: ¿Vos trabajás actualmente con el teatro independiente? 

Alejandra: Siempre trabajé con el teatro independendiente, nunca trabajé con teatro 

comercial ni con el oficial. 

Olívia: ¿Hiciste este taller de producción en qué año? 

Alejandra: Creo que en 2011 o 2012, no me acuerdo. 

Olívia: Así, después de ese taller te animaste más, ¿digamos? 

Alejandra: Sí, me animé. En realidad no sé si me animé. Sentí que todo lo que yo 

buscaba, que era lo teórico, que me daba miedo no saberlo, muchas cosas me di cuenta que ya 

sabía, muchas cosas después las vas adquiriendo con la práctica, como en todo. Cuando se sale 

de la universidad, muchas cosas están acá [en la cabeza] y cuando uno empieza la praxis eso 

termina de dar el conocimiento. Yo terminé de estudiar y, yo ya trabajaba en la Escuela de 

Espectadores, y me convoca a Ricardo Dubatti para hacer la producción del Primer Festival 

Novísima Dramaturgia Argentina1, que a mí, al principio me dio un poquito de miedo, porque 

era mi primer trabajo "formal". Este fue el primer festival, me encantó la propuesta. De cada 

uno de los festivales se hace la antología. Fue una propuesta muy linda que al principio me dió 

un poco de vértigo, pero después es algo que me fascina, me encanta trabajar con dramaturgos 

jóvenes y me siento muy cómoda trabajando con todas esas nuevas dramaturgias, son todas 

miradas distintas, diversas. 

Olívia: ¿El festival siempre ocurre entre los meses de marzo y abril? 

Alejandra: En general, es de mediados de febrero hasta mediados de marzo. Comenzó 

como una apuesta, porque es una fecha que no hay mucho teatro. Pero ahora que ya estamos 

haciendo hace casi cuatro años ya está establecido que la temporada de verano en el CCC es de 

                                                
1 O primeiro festival foi realizado em março de 2014 no CCC. 
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festivales y está bárbaro, porque la verdad es que viene mucha gente. Estamos contentos con 

eso. 

Olívia: Acá en Buenos Aires, ¿hay una época del año que marca el inicio de la 

temporada teatral? Por ejemplo, en Brasil, en general, el inicio de la temporada es después 

de las vacaciones escolares de verano; en París la temporada comienza a la mitad del año, 

por ejemplo, la temporada actual es 2017/2018. 

Alejandra: En general, yo te diría que sí, se supone que es después de marzo. Porque 

enero, febrero y marzo se supone que es el receso de vacaciones. En marzo empiezan las clases 

de los niños y es un mes que de alguna manera la gente está en otra. Antes era más marcado. 

Además, vuelven las compañías de teatro comercial, muchas que están en la calle Corrientes 

fueron a hacer temporadas a lugares de veraneo. Pero ahora no es así. ¿Por qué? Porque, además 

de eso que contaba de que el teatro independiente tuvo muchos cambios, hay teatro todo el año. 

Antes era de jueves a domingo, ahora hay el lunes, el martes, el miércoles, o sea, eso cambió 

tanto. Porque el teatro independiente, por su forma y su metodología hace que haya teatro todo 

el tiempo.  

Olívia: ¿Tenés una idea de a partir de qué año empezó a cambiar la cartelera de esa 

manera? 

Alejandra: No, yo no sabría decirte. Lo que sí podría decirte es que, por ejemplo, me 

acuerdo que cuando fue el quiebre, el desastre de 2001, todo el mundo decía eso: "¿Quién va ir 

al teatro?" cuando la gente estaba totalmente sin dinero. Estábamos realmente en cenizas, es 

decir, fue una cosa rara la respuesta. Pero también creo que tiene que ver con un fenómeno de 

resiliencia, de querer salir, de querer hablar, de querer decir un montón de cosas, porque 

necesitábamos expresarnos y ver eso también. Esta explosión de cosas que era increíble que 

nos hubiera pasado y el teatro fue un lugar de canalización, el teatro independiente fue un lugar 

de canalización, obviamente. 

Olívia: ¿Vos detectás una temática recurrente en el teatro independiente? Otro día, 

una crítica teatral brasileña me dijo que percibe en el teatro independiente porteño la 

temática de la familia súper presente y con escenografías muy sencillas, digamos. 

Alejandra: Es verdad eso. 

Olívia: ¿Te parece que hay otros temas más allá de la familia? 
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Alejandra: Sí. Lo de la familia creo que coincido. En estos últimos diez años empezó 

como la gran obra de la familia disfuncional para mostrar esos universos de familias que se 

supone que son como puntos blancos en algo negro, que fue La omisión de la familia Coleman2. 

Fue como la obra que mostró una familia disfuncional. A partir de ahí en esto coincido que 

hubo muchas obras que tenían que ver con eso; pero yo creo también que fue una forma de las 

nuevas dramaturgias de mostrar cómo es la familia hoy y no quedarnos con esa familia de otras 

dramaturgias, que sé yo, en los años cincuenta se escribía sobre la familia de los inmigrantes, 

después se escribía sobre la clase media, sobre la clase obrera. Ella fue dando como el matiz 

del realismo de cómo es la fama hoy. Esto también es lo que pasa, lo tenemos que mostrar 

porque esa es la vida en ese momento de la familia argentina. Creo que eso fue también 

cambiando, yo te diría, por ejemplo, que a través de estos últimos cinco años que vengo 

trabajando con nuevos dramaturgos hay un amplio espectro, no hay una temática donde vos ves 

que están todos mirando para ese lado. Sí me pasó algo llamativo, que a mí me llamó 

poderosamente la atención por la edad de los dramaturgos y por mi edad, porque yo la he vivido 

y la mayor parte de los chicos que están escribiendo sobre la Guerra de Malvinas3 no la vivió. 

Hay una cosa no de revisionismo sino de mostrar determinados aspectos de la guerra que hasta 

ahora era un tema que no era muy tocado en el teatro. Se ve que todavía para nosotros es muy 

difícil y que, evidentemente, la gente más cercana a ese conflicto no lo pudo plasmar. Sin 

embargo, la generación más joven sí, cosa que me alegra a mí. Pero yo no creo que todas las 

obras van en la misma dirección, no lo creo. 

Olívia: ¿Eso vos no percibís? 

Alejandra: Yo no, no en el teatro que yo veo. 

Olívia: Estos “novísimos” dramaturgos, digamos, además de escribir el texto, 

¿también dirigen y actúan en los espectáculos, por ejemplo? 

Alejandra: Sí, totalmente. No tanto actuar. En los casos en que estuvimos exponiendo, 

muy pocos actuaban. Sí que son dramaturgos y son directores, la mayor parte de los que se 

presentaron y de lo que veo; que también es algo que se está dando últimamente, que es lo que 

escribió lo dirija. Pero, como ya te dije, no hay un eje o un tema que vos digas: "Bueno, están 

escribiendo todos sobre esa temática". 

                                                
2 Obra de Claudio Tolcachir. 
3 Conflito armado entre Argentina e Reino Unido que ocorreu nas Ilhas Malvinas em 1982 no qual 649 

jovens argentinos perderam a vida. 
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Olívia: Entendí. ¿Pensás que eso de escribir y dirigir es por una necesidad artística, 

personal, de acuerdo con tu punto de vista, o quizá también por un interés en el tema de 

los derechos de autor? Me explico, 10% del valor recaudado con la venta de los ingresos 

queda retenido en la boletería para el pago de los derechos de autor, así, el que escribe y 

dirige garantiza que por lo menos una parte del dinero obtenido vuelva. 

Alejandra: No, en realidad no. Por el lado del autor no. Lo que vos decís del 10%, en 

realidad es un 10% que el autor percibe en cada una de las funciones del teatro independiente. 

En el teatro comercial es diferente, porque si uno compra los derechos es distinta a la 

metodología. En el caso del teatro independiente, se tiene que registrar la obra en 

ARGENTORES [(Sociedad General de Autores de la Argentina)], que es el lugar donde cuidan 

los derechos del autor, y, de cada una de las funciones, el 10% de lo que se gana por entradas 

va para el autor. Siempre es así, excepto el estreno que es el 20% para el autor, que es la única 

vez. 

Olívia: ¿Este dinero se queda en la boletería? 

Alejandra: Yo te digo como funciona en el CCC: en general, la boletería directamente 

lo que hace, o sea, el teatro y no la boletería, queda en la boletería y luego el teatro paga a 

ARGENTORES eses 10%. Tiene que presentar cada uno de los borderós que es el listado y la 

ARGENTORES le paga al autor. Eso por un lado. Yo igualmente lo que creo es que esto de los 

dramaturgos dirijan sus propias obras no tiene que ver tanto con eso de los derechos de autor 

sino tiene que ver con un lugar de decir: “Bueno, yo quiero hacer esta obra, la quiero dirigir”. 

Con los que he hablado, con los que he escuchado, porque hacemos el festival y además 

hacemos mesas para escuchar los dramaturgos, para conocer un poquito lo que los movió a 

escribir esas obras, ellos en realidad lo hacen por esta movida que tiene que ver con: "Bueno, 

yo voy a hacer" y no estar esperando. Porque hay tantas cosas escritas, que por ahí uno escribe 

y al mejor esa obra que uno escribió no la hace nadie, por eso también está bueno editar los 

libros con los nuevos dramaturgos para que circule obras que si no circulan de esa manera es 

muy difícil. El festival es algo chiquitito, en Buenos Aires solamente, en capital, es un granito 

de arena. Entonces, es muy difícil que si uno no se pone a hacer sus propias obras, difícilmente, 

con esas edades, estoy te hablando de dramaturgos con veinte y pocos años que ya tienen por 

ahí dos o tres obras en cartel, que si no hubiese sido de otra manera lo mejor es muy difícil o si 

no un amigo. Viste que uno como se va moviendo en un ambiente y después termina siendo 

amigo de directores, de productores, de actores, como que eso se va reciclando sobre el mismo 
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ambiente a esa edad, después cuando uno ya tiene la madurez, seguramente, de esos chicos que 

son novísimos dramaturgos yo les veo como grandes. 

Olívia: ¿Vos también percibís que los aspectos visuales, la escenografía, por ejemplo, 

son más simples? 

Alejandra: Mira, eso depende, porque yo que veo tanto teatro, hay una tendencia a poder 

hacer teatro con escenografías por ahí no tan… No sé bien a qué se refería tu compañera. 

Olívia: Escenografías más sintéticas. 

Alejandra: Son más sintéticas en general porque, primero, en el teatro independiente los 

lugares, que son muy chicos, no tienen espacio para que uno pueda dejar las escenografías muy 

grandes y, en general, las salas chiquitas están muy programadas. No es que hay sólo una obra 

todos los días, por ahí el lunes tienen una, el martes tienen otra, el sábado tienen dos distintas, 

hay que armar y desarmar. Entonces, se ve esto, no es algo cortar la libertad, para diseñar una 

escenografía uno, al momento de pensar una obra, también piensa en esas cosas. La otra son 

los montos, son muy caras las escenografías. Cualquier realización de escenografía te lleva 

mucha plata. Como, en general, el teatro independiente se autogestiona, yo te diría que se 

autofinancia, no hay mucho presupuesto para pensar. Esto no quiere decir que igual no haya 

escenografías realmente bellas, porque he visto mucho teatro independiente y ahí hay 

escenografías que no lo puedes creer. Pero sí, porque además tiene que poner la plata para 

financiar y las formas terminan siendo más o menos las mismas. Hay entidades que financian 

el teatro independiente, uno es el Instituto Nacional del Teatro, el Proteatro y el Fondo Nacional 

de las Artes, son las tres entidades que subsidian distintas actividades que tiene que ver con el 

teatro, algunas a la producción, otras a las giras, a los libros, hay diferentes líneas. Pero, ¿qué 

pasa?, no hay tanto porcentaje, o sea, no es que es todo el teatro independiente recibe dinero de 

eso, porque hay una serie de requisitos que hay que cumplir, hay que presentar carpetas, todo, 

y no todos los que presentan tienen. El porcentaje es más chico de lo que realmente se lleva a 

cabo. Entonces, las formas para autofinanciar son: poner plata el director, o poner plata el 

elenco, hacer fiestas, bailes, rifas, varietés, todo lo que te puedas imaginar para recaudar fondo 

y seguir haciendo cosas. Si son compañías que ya están establecidas, no sé, se forma un 

colectivo de trabajo de cinco y se llama "Olivia y sus amigos" y en el tiempo esa compañía 

quiere trabajar como un grupo establecido, muchas veces lo que hacen es reinvertir lo que 

ganaron en las nuevas producciones para poder seguir haciendo sus obras. 
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Olívia: Yo noté que acá es súper común más de una obra compartir una misma sala 

de teatro, incluso en una misma noche. Yo he visto eso en el Teatro Beckett y en el Espacio 

Callejón, por ejemplo.   

Alejandra: Acá mismo (CCC) esto también ocurre. Nosotros estamos a las 20:30 [con 

Buenos Aires Épica] y a las 22:00 está otra obra.  

Olívia: ¿Esto es un tema problemático o, en general, los artistas se dan bien con eso? 

En Brasil, una vez un responsable de una sala importante de allá en el sur del país me dijo 

que eso no era tan común, más allá de la dificultad de armar y desarmar la estructura 

todos los días, por la falta de espacio para guardar diferentes escenografías y también por 

cuestiones de seguridad. 

Alejandra: Yo no sabría decirte. Supongo que eventualmente hay algunos problemas. 

Pero la verdad es que acá esta es una metodología muy común. ¿Qué sé yo? Nosotros, por 

ejemplo, terminamos nuestra obra ahora, que no tiene una escenografía muy grande y es 

bastante sintética, pero nosotros terminamos y estamos con el escenógrafo desarmando para 

que venga la otra persona y dejamos todo en condiciones. El año pasado tenía funciones aquí 

los domingos a las 20h y antes estaban los infantiles y nunca tuve ningún problema. Además, 

terminás y preguntás "¿Y cómo te fue hoy?" Preocupandote si vinieron a ver, porque forma 

parte de una cofradía. Es una cosa distinta el teatro independiente del comercial, son otras 

formas. Uno no está haciendo teatro para ver si gana plata. Entonces, se pone de manifiesto 

otras cosas. Esto no quiere decir que no se pelee a la gente, que no tengan roces; no estoy 

diciendo que el teatro independiente es todo color de rosa y no hay inconvenientes, porque los 

hay, obviamente. Somos seres humanos y somos conflictivos en las relaciones. Pero, mira, no 

sabría decirte; la verdad es que yo nunca vi que la gente por eso tenga roce, por ahí por otras 

cosas sí, pero por compartir no. Eso es algo que uno ya asume que es, está incorporada la forma. 

Olívia: ¿La venta de localidades es una importante fuente de financiación en el 

teatro independiente o él también es independiente de la boletería? 

Alejandra: En realidad es independiente de la boletería porque uno hace teatro igual, si 

después viene gente o no. Obviamente, uno cuando estrena una obra lo que quiere es que la 

vean. Por la metodología, o sea, para que el teatro independiente se lleve al cabo tiene que 

haber... Por qué es independiente. En general, lo que tiene distinto el teatro independiente, si 

hablamos de los inicios es distinto, pero yo te digo actualmente, el teatro comercial tiene un 

objetivo que es hacer un buen negocio y vender entradas, eso no quiere decir que no sean buenas 
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obras, que no tengan buenos actores, que no tengan buenas obras, o sea, ese es un objetivo. En 

el teatro independiente el objetivo no es ganar plata, porque no es el objetivo del teatro 

independiente, las entradas son mucho más baratas que en el teatro comercial. La forma: ganan 

todos lo mismo. Si tiene que armar una cooperativa de trabajo que es una sociedad que tiene 

una particularidad que se forma para llevar esa obra de teatro adelante. 

Olívia: Cada vez que uno hace una obra es una cooperativa distinta? 

Alejandra: Sí, está en una cooperativa distinta, o sea, yo me junto con vos, con Marcelo 

y otros amigos y hacemos para la obra Buenos Aires Épica este grupo. que tiene tanta gente, se 

divide los porcentajes que, en general, son todos iguales. 

Olívia: ¿Aparte el autor? 

Alejandra: El autor siempre está aparte. El autor no puede formar parte de la cooperativa. 

Olívia: ¿El director sí? 

Alejandra: El director sí, a menos que el director sea el autor, obviamente. Pero igual no 

deja de cobrar por autor. 

Olívia: Si el director es el autor, ¿cómo lo hacen? 

Alejandra: El director forma parte de la cooperativa y gana el 10% aparte de 

ARGENTORES. En la cooperativa pueden participar los actores, el director, los asistentes, los 

técnicos, o sea, eso es lo que se arma como grupo creativo. 

Olívia: ¿Los músicos y los escenógrafos también? 

Alejandra: Sí. Eso depende de lo que se quiere. En general, los iluminadores y los 

figurinistas no están. Esto depende de cada colectivo de trabajo. 

Olívia: Muchas veces, ¿ellos son contratados aparte? 

Alejandra: Sí, aparte. Si pagan los honorarios por ese trabajo. Yo no conozco, pero sé 

que hay algunos que están en cooperativas. Hay iluminadores que están en cooperativas. Ahora 

somos diez en la cooperativa [de la obra Buenos Aires Épica], no es algo muy rentable el teatro. 

Hay obras que son del teatro independiente y que les ha ido bien, pero están hace muchos años, 

como Terrenal4, por ejemplo. Pero es de gente como Kartun, que ya son personas más que 

consagradas en la dramaturgia local. Entonces, bueno… o de la familia Coleman, que empezó 

siendo una cosita chiquitita, chiquitita, y fue mutando, mutando, mutando y ahora están en la 

                                                
4 Obra de Mauricio Kartun. 
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calle Corrientes. Así que no es un negocio hacer teatro. Yo creo que lo has visto y lo has 

escuchado decir que lo que mueve es el deseo de hacerlo. Porque la verdad es que, en general, 

se termina poniendo plata para hacerlo. Y todo el mundo trabaja en otras cosas. En general, son 

pocas las personas que yo conozco que viven solamente o de la actuación o de la dirección, 

digo en el ambiente en que me muevo, estoy hablando de gente hasta 40 años. Pero, en general, 

es gente que trabaja en otras cosas, saca su traje de oficinista y viene a hacer teatro. 

Olívia: Durante mi estancia en Buenos Aires, yo percibí mucha presencia de música 

en vivo en las producciones de teatro independiente. Yo no había percibido eso en la otra 

etapa de mi trabajo de campo, en 2015, y tampoco de las otras veces que yo vine. Comencé 

a venir acá en enero de 2002 y me parece que ahora hay más música en vivo. ¿Vos percibís 

eso como una tendencia? ¿Sabés explicar por qué también trabajan en cooperativa? 

Alejandra: Yo creo que tiene que ver con una formación más integral, actual, que hay 

con el tema artśitico. No sé cómo era en los años setenta y ochenta. Pero ahora hay muchos 

actores que estudian arte y no se forman sólo en actuación, hay una tendencia, que ojalá siga, 

como más integral del artista. 

Olívia: Entonces, ¿te parece que esas músicas en vivo, en realidad, no son ejecutadas 

por músicos y musicistas con formación específica? 

Alejandra: No, sí, son músicos. Yo creo que muchos tienen formación de actor, son 

actores, pero también son músicos. Hay muchos que son músicos solamente. Pero tienen una 

participación igual en la escena, por más que no actúen propiamente dicho. Pero el tema de que 

estén yo creo que tiene que ver con eso, porque es verdad que hay una tendencia, que haya más 

música en escena sin que sea teatro musical, que es el común. Yo creo que tiene que ver con 

esa formación que se está ampliando un poco. El actor está buscando tener una formación más 

potente. Pero, bueno, es lo que a mí me parece, no sé si es así, la verdad es que no sé. 

Olívia: En los proyectos que trabajaste hasta el momento, ¿qué te parece que es más 

atractivo para que los actores se sumen? ¿Te parece que es la visibilidad, la ideología, el 

texto, los demás artistas involucrados? Además del deseo de hacer, que vos recién 

mencionaste antes. Además del deseo de hacer y del amor por el teatro, ¿qué te parece 

que los atrae, una vez que no es un campo tan ideal para ganar mucha plata? 

Alejandra: Hay varios factores. Yo creo que en cada uno se opera un interés en especial 

y yo creo también, por cómo me muevo o por cómo decido mis elecciones laborales, creo que 

cada uno también tiene un objetivo. A mí no siempre me atraen las mismas cosas, por eso te 
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digo que no sé cómo se da en cada uno. A mí, por ejemplo, a pesar de que yo no estoy de aquel 

poniendo el cuerpo en la escena, pero a veces me interesa mucho el texto, a veces me interesa 

mucho el director, el equipo que se arme. En general, llego según la convocación del director, 

a veces llego desde del inicio y todavía no están los actores y a veces llego y los actores ya 

están elegidos; así que, no podría decirte que es por los actores. Esto por ahí pasa más en el 

teatro comercial que vos decís: “Bueno, quiero estar en eso, porque está Norma Aleandro5 

dirigiendo. Y si después viene Ricardo Darín con Érica Rivas o con Valeria Bertuccelli me da 

lo mismo, porque quiero trabajar con Norma Aleandro”, suponemos. Yo creo que se va dando, 

no sé lo que les atrae. Pero, yo creo que es el texto y en general es gente que se largan. Como 

son muy autogestivos en el teatro independiente, en general, se conocen, o bien trabajaron 

juntos en otro lugar, o estudiaron juntos y quieren hacer algo juntos, o uno escribió para que el 

otro dirija, es muy pequeño el ambiente, de alguna manera. Así que no sé. Creo que hay 

múltiples intereses. 

Olívia: Para ejemplificar mi cuestión, te cuento que soy profesora en una 

universidad en el sur de Brasil, en una ciudad de mediano porte, y algunos de mis 

alumnos, no todos, ingresan en el curso de teatro con la expectativa de algún día trabajar 

en la televisión. ¿Te parece que acá algunos actores trabajan en el teatro independiente 

con el sueño de que en algún momento sean convocados para trabajar en el circuito 

comercial o quizás en el cine, que es fuerte acá, con esta idea de alguien pueda descubrirlo? 

Alejandra: Mira, la televisión no es algo que está muy presente, al menos abiertamente. 

Los actores más grandes, no sé si has escuchado alguna vez, siempre cuentan que cuando ellos 

estudiaban con [Agustín] Alesso o Augusto Fernandes, que eran los maestros serios, estaba 

como prohibido que trabajasen en la televisión, era mal visto un actor que estudiara teatro fuera 

hacer televisión. Hacer una telenovela en la televisión era "ual", los echaban; no los echaban, 

pero era mal visto. Eso fue cambiando. Yo, en el ambiente donde me muevo, no veo un interés 

en que los vean y pegarla; muy pocos conozco tienen eso y te lo dicen que eso es lo que gustarían 

o que se formaron para ver si pueden entrar en la televisión, no es algo común; lo del cine es 

algo que por ahí se va dando; pero el cine es una industria muy chiquita en ese país. Entonces, 

no es algo que uno lo piense, es muy raro que trabajen los actores en el cine. Los actores más 

consagrados trabajan, los jóvenes son pocos; por suerte hay, pero son pocos. El teatro comercial 

sí, puede ser que sea. 

                                                
5 Consagrada atriz e diretora argentina de teatro e cinema. 
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Olívia: ¿Es ventajoso trabajar en el teatro comercial? 

Alejandra: Sí. Primero, lo principal, es que tanto en el oficial como en el comercial los 

actores empiezan a cobrar desde el momento en que empezaron a ensayar; se pagan los ensayos, 

o sea, las horas de ensayo se pagan. En el teatro independiente no, no se paga nada, no tienen 

plata. 

Olivia: En general, ¿una obra del teatro independiente se levanta en cuanto tiempo? 

Alejandra: Esto depende de cada grupo. Hay grupos que trabajan mucho tiempo. Ahora, 

por ejemplo, en la obra en que estoy trabajando, estuvieron ensayando casi un año. 

Olivia: ¿Cuántas veces a la semana? 

Alejandra: Una. Después, al final, dos. Dos o tres meses antes, dos veces por semana. 

Olivia: ¿En el teatro comercial el tiempo es más corto? 

Alejandra: Sí, es más acortado. Un proceso por ahí lleva tres meses y ya largan; porque 

hay que bancar esos costos también. Pero ahí el actor cobra desde que empieza a ensayar y 

además arreglan cachet, o sea, “¿Cuánto voy a ganar yo en esta obra?”, por hacerla, nada más. 

La gente que es muy estrella o actores muy consagrados, además de un cachet alto, pueden 

llegar a asociarse con un productor y ganar un porcentaje de la ganancia por las entradas. Esto 

también se da. Pero eso pueden hacer los muy consagrados. 

Olivia: Como productora y también como espectadora de teatro porteño, ¿qué los 

atrae al teatro? ¿Por qué van al teatro? ¿Por qué vas al teatro? 

Alejandra: A mí el teatro, evidentemente, me atrapó desde muy chica, siempre me llamó 

mucho más la atención que el cine. 

Olivia: ¿Con tu familia fuiste por primera vez al teatro? 

Alejandra: No. La primera vez que yo fui al teatro, y aún me acuerdo de lo que vi, era 

muy chica, estaba en el jardín de infantes y tenía cuatro años y me acuerdo. Evidentemente, 

algo operó en mí, porque de películas desde los cuatro años no me acuerdo. Mi familia si bien 

es de ir al teatro, no fue una cosa como yo soy ahora, donde yo dedico gran parte del tiempo, 

además me dediqué a trabajar en el teatro. Pero sí fui a ver obras que fueron importantes de 

chica, que me llevaron mis padres, que por ahí no entendía nada, porque mis padres me llevaban 

para ver obras de Carlos Gorostiza, muy serias, que ahora agradezco, pero que, en realidad, a 

los once, doce años no entendía nada de lo que estaba pasando; obras de conflictos familiares 
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densos, de cosas no dichas, como se escribía en los años setenta. Siempre fueron muy abiertos 

en mi familia en todo lo que fuera artístico. Desde muy chica leí, porque mis padres son lectores, 

sin ser intelectuales, es una cosa como media, te diría. Pero, para la media, mis padres influyeron 

de alguna manera. Después dejé de ir un tiempo al teatro, bastante, porque me enganché mucho 

con el cine cuando estaba en la facultad, yo estudié Relaciones públicas, iba a una facultad que 

estaba muy cerca de la Avenida Santa Fe que en ese momento estaba llena de cines, ahora no. 

Entonces, era muy común, yo iba por la noche a la facultad, salía de la facultad y iba con mis 

amigos al cine; si bien seguía yendo al teatro, pero era una cosa no tan común durante la semana 

como ir al cine. Después, a los noventa, empecé a ir un montón al teatro, porque aparte además 

en los noventa se dió, hubo muchas cosas muy malas, pero el bueno que tuvo en los noventa: 

la economía estaba uno a uno con el dólar y venían muchas compañías extranjeras acá, no sólo 

grandes recitales de rock o de músicos extranjeros sino que venían compañías o espectáculos 

que tenían que ver con lo teatral, después no vinieron nunca más. 

Olívia: ¿Eran obras de España? 

Alejandra: Yo vi La Fura dels Baus acá. Pero también venían cosas de danza, cosas 

chiquitas, que no las conocía nadie, pero como yo también me movía en un ambiente donde 

trabajaba en un lugar, estaba como muy atenta a esas cosas, vi cosas en el San Martín de 

compañías inglesas, cosas de Shakespeare impresionantes, cosas de Italia, ahí me metí un poco 

más y ahí otra vez el teatro me empezó de nuevo a picar y ahí empecé de nuevo a ver teatro. 

Tenía aparte muchos amigos, viste que uno se termina rodeando, porque si bien yo no me movia 

en un ambiente artístico, muchos amigos míos son artistas, de chicos cantantes. Entonces 

siempre estuve rodeada de cosas artísticas, fui de chica al Colón, como que había un ambiente 

sí. Para mí era muy natural, pero me junto a los sábados con mis compañeros del secundario y 

no van al teatro. Casi no los invito, porque tengo miedo que no les guste lo que hago, ¿me 

entendés? No están acostumbrados, no están habituados a ver teatro. 

Olivia: Entonces hay muchos espectadores que van al teatro, pero hay una parte de 

la población mediana, digamos, que no va. 

Alejandra: Si bien que masivamente no es tanta gente que va al teatro. No sé si viste otro 

día [Hernán] Gené que contaba un poquito lo que había pasado con la gente, estaba haciendo 

un análisis un poco más fino, como él sabía analizar, hablaba de como el capitalismo lleva al 

individualismo y la gente que iba al teatro en los setenta ahora está en su casa, en el country, 

sola, haciendo otras cosas, mirando Netflix. Yo creo que nunca va a ser masivo el teatro 

independiente, si bien mueve gente. Pero yo creo que la gente que realmente va es la que vos 
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ves, por ejemplo. La Escuela de Espectadores es como una muestra chiquitita de esa gente. No 

hay vez que yo vaya a alguna de las obras que tenemos que ver, o a veces son obras que Jorge 

no recomienda, y yo me los encuentro a los alumnos. Es porque esa gente va todo el tiempo al 

teatro. 

Olivia: En la Escuela de Espectadores, por ejemplo, hay mucho más gente mayor, 

¿no? 

Alejandra: Es verdad. 

Olivia: Yo también veo mucha gente mayor en los teatros. A veces, eventualmente, 

yo veo proporcionalmente. Pero cuando digo que veo proporcionalmente gente más joven 

no tantos más jóvenes que yo. Yo tengo casi cuarenta y veo gente de, no sé, treinta y pico 

y mucha gente mayor. Pero no veo a jóvenes como los fans del cantante Romeo Santos, 

por ejemplo, que hacen una cola tremenda en la Avenida Corrientes para conseguir un 

autógrafo de él. Son jóvenes de 15 a 18 años. No veo a esa gente en el teatro. 

Alejandra: ¡Olvidate! Eso no va a pasar. Esto tiene que ver con la masividad. Vos pensás 

que detrás de Romeo Santos tiene una disquera que lo está pasando todo el tiempo, todo el 

tiempo.  

Olivia: ¡Claro! Como en Brasil. Pero son jóvenes de verdad. 

Alejandra: Yo creo que hay determinados lugares donde hay chicos más jóvenes, por 

ejemplo, Centro Cultural San Martín hay más gente joven que gente más grande; el Konex, que 

no sé si vos conociste, el centro cultural Ciudad Cultural Konex. 

Olivia: No, todavia no. 

Alejandra: Bueno, ese es un lugar donde te diría que me siento como rara, vos te sentirás 

grande ahí; el centro cultural Matienzo, que no sé si te fuiste al Matienzo, donde hay un festival 

de dramaturgia joven que llama El porvenir6, que en realidad es para presentar work in progress, 

no obras terminadas, te dejan presentar quince minutos de trabajos que estés haciendo, como 

para ver en qué están los más jóvenes. Y hay también espacios que se prestan, que son para los 

jóvenes, son espacios friendly te diría, y que para la gente grande no; porque la accesibilidad es 

más difícil, tiene gradas en vez de butacas, entonces la gente grande no se siente cómoda o les 

es incómodo. Hay un lugar donde se quedan, por ejemplo, toda la zona del Abasto ahora es una 

zona que está llena de teatro, pero antes no era una zona de teatro y costó que la gente fuera a 

                                                
6 Festival existente desde 2009 que contempla diretores de teatro com menos de trinta anos de idade. 
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esos lugares que, de alguna manera, se integra a eso que es la calle Corrientes - un reducto 

teatral, y como se fue expandiendo. Hay una sala, que no sé si la conocés, que es El Galpón de 

Guevara. 

Olivia: Sí, yo la conozco.  

Alejandra: En este espacio va mucha gente joven. 

Olívia: Lo vi en lista de los teatros comerciales.  

Alejandra: Pero no es un teatro comercial. 

Olívia: En El Galpón de Guevara he visto obras recomendadas por la EEBA, como 

ADN, Algo De Nosotros y Urraka! Música con objetos. Pero, me pareció raro, porque ayer 

o antes de ayer yo estaba mirando la lista de AADET (Asociación Argentina de 

Empresarios Teatrales y Musicales)7 y él estaba entre los teatros asociados. Quizás algún 

empresario lo arrendó hace poco, el teatro comercial también funciona de esa manera, 

¿no? 

Alejandra: Sí. 

Olívia: Bueno, era eso. ¡Muchisimas gracias! 

Alejandra: No, gracias a vos. 

  

                                                
7 Informação obtida em: <http://www.aadet.org.ar/teatros.asp>. Último acesso em: 25 nov. 2017. 

http://www.aadet.org.ar/teatros.asp
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APÊNDICE D - ENTREVISTA COM O EX-COORDENADOR DA CAC - BRENO 

KETZER SAUL 

 

Breno Ketzer Saul, nascido em Porto Alegre em 1963, é ator e iluminador, egresso da 

UFRGS onde se graduou em Educação Artística (1993) e se especializou em Teatro 

Contemporâneo (2001) e Economia da Cultura (2007). Atuou como Coordenador de Artes 

Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, setor 

responsável pela Escola de Espectadores de Porto Alegre (EEPA) de 2009 até 2017. 

Esta entrevista foi realizada na CAC, em Porto Alegre, no dia 30 de junho de 2015. Áudio: 

50min 

 

Olívia Camboim Romano: Você está coordenando a Coordenação de Artes Cênicas 

da Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre há quanto 

tempo? 

Breno Ketzer Saul: Desde fevereiro de 2009, há um pouco mais de seis anos. 

Olívia: Como surgiu a ideia de abrir uma Escola de Espectadores em Porto Alegre? 

Breno: A ideia da Escola de Espectadores nasceu do contato com o professor argentino, 

Jorge Dubatti. Eu li o trabalho do Jorge e me interessei e a partir de um encontro, uma conversa, 

com o Renato Mendonça decidimos começar em 2013. Decidimos tentar, porque o Jorge 

Dubatti já tinha deixado claro que cada Escola encontraria a sua dinâmica. Já haviam sido 

realizados projetos semelhantes com o Luiz Paulo Vasconcellos, coordenador anterior, que fez 

um curso de formação de plateia cuja ideia era mostrar os bastidores aos espectadores, como 

funciona a caixa cênica, falar sobre o lado de dentro do teatro, também abordava questões 

artísticas, mas o foco era mais na parte física e operacional do teatro. Vem daí, da ideia de 

provocar reflexão, da ideia de abrir espaço para que o espectador possa se colocar. 

Olívia: Vocês decidiram trazer a Escola para cá, tem essa abertura de que cada 

Escola tenha sua própria dinâmica. Mas, como foi esse contato inicial com o Dubatti? 

Quais são os princípios fundamentais da Escola que se mantem? Como vocês 

transpuseram, de certa maneira, a ideia da Escola de Espectadores de Buenos Aires para 

Porto Alegre, com outra realidade teatral? Como foi feita essa adaptação? O que foi 

considerado fundamental de lá que se mantivesse aqui? 
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Breno: O Dubatti nunca foi normativo. O que era central para a gente era a participação 

do espectador, que ele pudesse colocar a sua interpretação, o seu questionamento, a sua visão, 

que ele participasse ativamente, que viesse para o centro, que trouxesse a sua experiência 

criativa para a conversa. Isso é o importante. Como isso iria funcionar, o Dubatti nunca 

normatizou.  

Olívia: Você chegou a assistir alguma aula da Escola de Espectadores de Buenos 

Aires? 

Breno: Sim, assisti. 

Olívia: E você trouxe alguma dinâmica? 

Breno: Não, eu só vim a assistir em 2014. Em uma viagem a Buenos Aires o Dubatti me 

convidou e fui assistir e fiquei bem surpreso, pois a achei bem diferente em vários aspectos. Me 

parece que buscamos muito mais a reflexão, o debate e a participação do público. O modelo 

argentino tem muito mais experiência, o público é mais qualificado, são duas sessões, umas 

trezentas pessoas, muita gente, um pessoal com mais idade. A dinâmica é extremamente ágil, 

são dois grupos de artistas (equipes de espetáculos por sessão). A produção teatral de Buenos 

Aires é enorme. Os participantes já possuem muitas referências, certamente pelo tempo de 

existência da escola, então tudo já tem um link e eles andam muito rápido. O Dubatti fala de 

uma peça, os atores se colocam e os alunos nem se manifestam muito. Isso é uma coisa que me 

surpreendeu; porque eu achei que os espectadores iam se manifestar mais, mas não. O Dubatti 

conduz com extrema agilidade juntando referências, contextualizando, conhecendo todos 

artistas, diretores, atores, etc. Se não me engano, quando eu fui, eles debateram sobre dois 

espetáculos por sessão. 

Olívia: Aqui eu percebi que vocês têm um espetáculo-tema por encontro, vocês 

enviam um e-mail de divulgação para os alunos com a programação da CAC; mas não 

são, necessariamente, recomendações da Escola de Espectadores, não é mesmo? 

Breno: Gostaríamos que os alunos pudessem optar pela programação da Escola, mas na 

prática isso não ocorre; pois, determinados momentos chegamos a enfrentar dificuldades em 

fechar a programação, em encontrar um espetáculo disponível para fechar com as datas de nosso 

cronograma. Buenos Aires não tem esse problema, pois a produção é muito grande. 

Olívia: Em Buenos Aires eu percebo, diante desse quadro de uma produção teatral 

enorme, que o boca em boca é facilitado por longas temporadas. Um espetáculo fica em cartaz, 

por exemplo, todas sextas-feiras durante seis meses. Aqui, no Brasil, de modo geral, temos 
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outra realidade, são temporadas curtas nos finais de semana. Quanto tempo, em média, uma 

peça de teatro fica em cartaz em Porto Alegre? 

Breno: A média de temporadas é de três semanas. 

Olívia: Às sextas, aos sábados e aos domingos, por três semanas?  

Breno: Às vezes nas quintas-feiras também, isso varia muito. Uma média seria três 

semanas com nove apresentações. Principalmente devido à escassez de espaços públicos e 

acessíveis.  

Olívia: O município de Porto Alegre tem quantos teatros públicos? 

Breno: Agora, neste momento, dois: a Sala Álvaro Moreyra e o Teatro Renascença. O 

Teatro de Câmara Túlio Piva está fechado há um ano para reformas. São estes os teatros que 

permitem maior tempo de temporada, principalmente devido ao custo subsidiado.  

Olívia: Tem uma fila de espera muito grande para pautas? 

Breno: Não, não tem fila de espera. A Secretaria da Cultura trabalha com concursos 

públicos para temporadas dividindo o espaço com outras linguagens como música, circo e 

dança. O valor de aluguel aqui do Renascença, um teatro completamente equipado, é R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) – a taxa mínima. Um valor subsidiado. Qualquer teatro privado em 

Porto Alegre está sendo locado por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), há pautas por até 

R$6.000,00 (seis mil reais). Poucas produções sobrevivem. 

Olívia: Nos teatros do município de Porto Alegre, mais de um espetáculo divide a 

sala nos finais de semana, ou seja, dois grupos diferentes dividirem a sala? 

Breno: Infantis e adultos, uma às 16h00min e outra às 20h00min. Em alguns casos dois 

grupos diferentes dividem a sala, quando é possível. Depende das produções, do tamanho das 

produções, das alterações a serem feitas de uma programação para outra. A Sala Álvaro 

Moreyra permite maior agilidade, já o Teatro Renascença é um pouco mais difícil, e 

dependendo do que se tem montado torna-se inviável a convivência. Há dificuldade em se 

guardar os cenários, figurinos e adereços. Os nossos teatros nasceram auditórios, são lugares 

que foram ao longo do tempo sendo adaptados, mas não nasceram como teatro. O Teatro 

Renascença carece de depósito para cenários e maior espaço nos bastidores. Deveria haver no 

mínimo meia caixa cênica para cada um dos lados do palco para manobras de cenários e 

bastidores. A falta de espaço gera desgaste humano e material e nos exige um grande esforço 

para abrigar a produção com dignidade.   
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Olívia: Quantas pessoas estão envolvidas na organização para que as aulas da Escola 

de Espectadores aconteçam? 

Breno: Diretamente cinco pessoas aqui da Coordenação e outras pessoas indiretas; 

porque nós fazemos contratação, temos toda uma infraestrutura que funciona, tem o pessoal 

que abre a sala, tem empresa de plantonista, tem guarda, tem toda uma organização. 

Diretamente somos nós aqui da Coordenação mais o Renato Mendonça. Tem uma infraestrutura 

da Prefeitura que entra desde a contratação, com seus trâmites, até a execução, a operação dos 

encontros. 

Olívia: Como coordenador da CAC, como é estar à frente desse projeto da Escola 

de Espectadores? 

Breno: É gratificante. É um dos projetos que nos orgulha muito, que nos dá satisfação. 

Gostaríamos de potencializá-lo, ampliá-lo, mas, ainda não conseguimos. A experiência é muito 

positiva. Principalmente no que se refere à horizontalização do conhecimento. Funcionamos 

como orientadores e estimulamos a participação ativa. As experiências com a relação de 

conhecimento verticalizada inibem a participação. A participação é o interessante. É o canal 

direto com o artista, o espectador empoderado para que ele possa falar para diretamente com o 

artista. Ser ele, o espectador o criador, dividir os papéis, trocar funções, democratizar relações 

e posições, abrir espaço para o diálogo. Isso acho o mais interessante, dar o poder de fala para 

as pessoas, empoderá-las. Coisa que a arte contemporânea em muitos casos deixa de fazer. As 

vezes ficamos inibidos frente a arte contemporânea, não entendemos e ficamos inseguros de 

perguntar ou de falarmos que não entendemos, que não nos toca, não nos move. “Mas como? 

Tu não sabes que esse quadro é “x” que tem relação com a revolução “x”?”, “Não, não sei”. E 

eu não falo, porque às vezes eu me sinto intimidado. Na Escola de Espectadores um espectador 

que fala de uma maneira mais articulada pode inibir outros; buscamos sempre horizontalizar as 

visões e o resultado é sempre mais interessante. Daí se abre um canal de comunicação muito 

interessante e as pessoas estabelecem uma relação mais emocional, menos intelectual e mais 

emocional com a obra, com o trabalho. É isso eu acho que é bem legal. Eu queria potencializar 

mais a Escola. Sábado de manhã eu não sei se é um bom horário, acho que não é. A gente teve 

uma experiência muito interessante na Feira do Livro, tinham jovens, o perfil mudou, teve mais 

provocação, as pessoas foram mais espontâneas, foi um canal interessante. Eu queria fazer um 

bate-papo, um debate; não ficar falando sobre, falar com. A cultura é muito mais falar com do 

que falar sobre. O Dubatti consegue fazer isso, num nível bem mais alto. Porque tanto os 

espectadores são mais qualificados, a produção é mais qualificada e o encontro é mais 
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qualificado. Eu fiquei impressionado com a quantidade de referências. Eles ganham uma folha, 

“Hoja de Huta”, eu fiquei impressionado com o pique dele. Eu achei, no dia que eu vi, pouca 

participação das pessoas. Até me surpreendi com esse aspecto, eu achei que teria mais. Mas eu 

também fiquei pensando: “Como é que vai participar esse mundaréu de gente?”. 

Olívia: De acordo com a matéria “O espetáculo por outro ângulo”, publicada pelo Jornal 

do Comércio em 25/03/2013, foi colocado que tinham 80 (oitenta) inscritos na inauguração da 

Escola de Espectadores. Segundo informação recente do coordenador da EEPA, Renato 

Mendonça, hoje (2015) há cerca de cerca de 120 (cento e vinte) inscritos. Como coordenador 

da CAC, o número de inscritos coincide com o número de alunos frequentes? O número 

de alunos frequentes na Escola tem aumentado ou se mantém? 

Breno: Se mantém. Às vezes quarenta alunos, às vezes menos. Na última aula 

(27/06/2015) tivemos por volta de vinte alunos. O número de inscritos aumentou, mas o número 

de alunos frequentes se manteve. 

Olívia: Os alunos não mantêm uma frequência regular? 

Breno: Em torno de 30 alunos mantém uma frequência regular. Outros, muitos dos 

inscritos vem esporadicamente. Talvez não consigam assistir aos espetáculos, que muito pelo 

dia em que a Escola se realiza que é sábado pela manhã, pelo horário, pelo trânsito, pelo lugar. 

Nota-se que sempre foi um projeto interessante, que desperta o interesse. Sabe quando os 

projetos são interessantes e as pessoas querem? Sempre foi, ele sempre teve esse apelo. Mas, 

ele tem mais apelo do que os fatos. Tu estiveste na abertura quando veio o Dubatti? 

Olívia: Não. Eu vim na abertura de 2015. Este ano eu assisti duas aulas regulares da 

EEPA e uma aula especial referente ao 7º Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto 

Alegre, no Espaço Cultural Correios, em que percebi alguns alunos diferentes. 

Breno: Nessa aula os artistas surpreenderam, porque muitos estiveram presentes. 

Olívia: Percebi na fala de alguns artistas convidados, nessa aula especial, que alguns deles 

entendem que os alunos da EEPA estão em busca de profissionalização como críticos teatrais. 

Você acha que a EEPA também pode cumprir o papel de profissionalização? 

Breno: Até pode, mas não necessariamente. Os participantes podem começar a aprender, 

a pensar, a entrar em contato com conceitos e prática. Mas a Escola não tem essa função 

objetiva. A Escola tem a pretensão de contribuir com a capacidade dos alunos aumentarem a 

sua fruição das obras teatrais; de conseguirem comparar; experimentarem diferentes formas 
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artísticas, ampliarem seu conhecimento; acessarem diversas possibilidades, entender que umas 

não vão agradar e outras sim e começarem a comparar; aprender elementos da linguagem, e se 

apropriarem do fenômeno teatral; entenderem e se colocarem. A formação de um crítico é um 

passo além. É evidente que formamos espectadores com maior capacidade argumentativa, com 

um discurso mais articulado, mais experientes e que por isso mais crítico, mas não críticos 

profissionais. 

Olívia: Como funciona a seleção dos espetáculos-tema da Escola? 

Breno: São os espetáculos que a gente acha instigantes e que estão disponíveis, acessíveis 

aos alunos conforme nosso cronograma. Conversamos muito sobre isso; procuramos sair do 

nosso gosto pessoal. Porque, naturalmente, a gente olha para aquilo que a gente acha mais 

instigante e isso não é, necessariamente, o que o espectador acha. A questão da disponibilidade 

é muito importante, ou seja, por sabermos que determinado espetáculo ficará em cartaz, por 

exemplo, nessa semana e na semana que vem, por sabermos que indicaremos e, na prática, os 

alunos conseguirão assistir ao espetáculo. Isso é muito importante; porque, por exemplo, 

convidamos o espetáculo "Medeia Vozes" do Ói Nóis Aqui Traveiz, um belo espetáculo, mas 

com trinta lugares. É um espetáculo muito concorrido, um espetáculo muito interessante, um 

espetáculo muito bom, foi o grande vencedor do nosso prêmio de 2014, mas só tinha trinta 

lugares. Nós fizemos uma “ginástica” para conseguir que as pessoas vissem ao espetáculo. Foi 

muito excelente, um momento em que a Escola levou as pessoas a outro lugar, a Terreira da 

Tribo – que é um lugar alternativo, um teatro de grupo, tradicional em Porto Alegre. Esse 

também tem sido um objetivo da escola. Levar espectadores a locais diferentes, leva-los a 

conhecer grupos diferentes, experiências diferentes. 

Olívia: Nem sempre são espetáculos que estão em cartaz no Teatro Renascença e na 

Sala Álvaro Moreyra? 

Breno: Não, vale tudo. Inclusive, a gente busca outros lugares, outras experiências para 

que as pessoas vejam. É interessante ver as pessoas indo a outros lugares, percebendo certos 

códigos que as pessoas de teatro já conhecem. A Terreira da Tribo é linda. Assistir ao espetáculo 

do Ói Nóis Aqui Traveiz na sede da Terreira da Tribo foi um ponto importante da trajetória da 

Escola. 

Olívia: A EEPA é um projeto da CAC, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura 

de Porto Alegre que, por sua vez, está ligada à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse 

vínculo da Escola com a Prefeitura influencia na escolha dos artistas convidados, na 
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escolha dos espetáculos-tema das aulas? De alguma maneira, a EEPA trabalha pela 

divulgação dos espetáculos apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto 

Alegre? 

Breno: Não, não influencia. 

Olívia: Nem para ampliar a quantidade de público nos espetáculos apresentados nas 

salas públicas? 

Breno: Não, nada disso influencia. Nem o tema, nem o patrocínio, nada disso influencia. 

Olívia: Porto Alegre enfrenta esvaziamento de salas de espetáculo ou baixa 

frequência de público? 

Breno: Esvaziamento não diria. Uma frequência aquém do que desejamos sim. O nosso 

público ocupa 50% (cinquenta por cento) das casas. Trabalhamos com uma meta de 55% 

(cinquenta e cinco por cento) considerando que fazemos uma programação voltada a 

espetáculos que trabalham a linguagem e investem em pesquisa artística. Não acredito que falte 

público ao teatro, acredito que talvez não estejamos nos relacionando criativamente ou não 

estejamos despertando o interesse desse público. 

Olívia: Então, e a Escola de Espectadores trabalha também para ajudar a alcançar 

essa meta? A Escola de Espectadores influencia na audiência das salas? 

Breno: Não creio que a Escola consiga a influenciar decididamente a frequência de 

público. Quando Escola escolhe um determinado espetáculo, esse espetáculo tem um público 

maior, ele tem vinte, trinta, quarenta pessoas a mais, ele se sente chancelado pela escolha, os 

artistas ficam contentes – digamos. Mas, isso não chega a influenciar na audiência das salas. O 

ganho é qualitativo e não quantitativo. 

Olívia: Então, você acha que a EEPA ainda não tem contribuído para ampliar o 

público teatral em Porto Alegre? 

Breno: Acho que ela tem aprofundado a experiência de alguns espectadores. Acho que 

ela tem contribuído para formar algumas pessoas, que vão mais ao teatro e vão querer ir mais 

ao teatro; que já se apaixonaram; já tem como caminhar, ampliaram seu repertório, já tem como 

comparar. É isso que eu acho bom: “Tu viste aquele espetáculo? E aquele outro? Esse diretor é 

o mesmo daquele outro espetáculo”, que é o que a Escola de Espectadores de Buenos Aires 

tem, é esse dinâmica, essa capacidade de fazer ligações, de relacionar. Os alunos de lá 

conseguem fazer uns links, eles conseguem fazer uma articulação de conhecimento. Isso sim, 
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acho que a gente conseguiu efetivamente. Algumas pessoas manifestam essas capacidades, já 

conseguem ter uma autonomia de discurso. Isso sim, acho que isso nós já estamos alcançando. 

Notamos que os alunos se qualificam, já falam certas coisas, provocam os artistas, eles já não 

têm tanto medo de falarem e de se colocarem. A Escola empodera o espectador. Isso é bom e 

nos satisfaz. Isso é importante.  

Olívia: Depois desses mais de dois anos de funcionamento, qual o lugar que você 

acha que a Escola de Espectadores ocupa hoje em Porto Alegre? 

Breno: Eu acho que é um lugar de reflexão, um ponto de debate.  

Olívia: Você acha que ela é uma referência para os artistas da cidade, para as 

pessoas que estão interessadas em saber sobre teatro? Você acha que já há grupos que 

querem vir, que querem estar ligados à Escola de Espectadores, que querem participar? 

Vocês recebem essa demanda? 

Breno: Não, nós não recebemos essa demanda; ainda não. Eu acho que o debate ainda 

não está nesse ponto. Eu acho que o debate, a questão da crítica, da reflexão sobre o trabalho 

teatral, ainda tem que evoluir muito. Ainda tem um caminho a ser percorrido. Porque eu não 

percebo a vontade de debater dos artistas. A Escola é um passo nesse sentido de provocar a 

conversa, de conversar sobre os trabalhos. As pessoas não têm muito interesse em falar. Várias 

vezes nós convocamos reuniões, o Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre 

convoca pessoas para assistirem os vários espetáculos para depois falarem sobre o que viram, 

e os artistas não vem. Acho que ainda falta um amadurecimento nesse sentido. A Escola ainda 

tem uma longa trajetória. 

Olívia: Esse seria um desafio da Escola? 

Breno: Eu acho que esse seria um desafio da Escola. Não há muito interesse. Eu não sei 

se é uma coisa contemporânea isso; eu não saberia te dizer. Isso é uma impressão que eu tenho: 

as pessoas não estão interessadas. Mesmo com a presença de pessoas importantes, pessoas 

renomadas, pessoas legais, interessantes. No Festival Internacional de Teatro de Rua, essa aula 

que tu assististe [14/04/2015] até estava bem legal, vieram muitos artistas e foi uma surpresa; 

porque no anterior [6º Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre, em 2014] 

vieram umas duas pessoas. Veio o Kil Abreu (SP) e viu todos, fez uma reflexão sobre todos os 

que ele viu [conversa aberta sobre teatro de rua intitulada “Processos contemporâneos e a 

fisionomia da cena de rua em Porto Alegre”] e tinham poucos artistas, as pessoas não vieram. 

E anteriormente [em 2011], veio a Rosyane Trotta e o Kil Abreu veio também [“A Fisionomia 
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da Cena de Rua em Porto Alegre e as Marcas de tais Relações”] e as pessoas não vieram. Então 

eu acho que há um caminho a ser percorrido. A questão da crítica também, o ponto de 

autoridade, o Dubatti fala isso, nós vivemos um modelo mais relacional. Aquela crítica de 

autoridade, da autoridade que assiste ao espetáculo e diz se é bom ou ruim, aquela coisa que a 

Bárbara Heliodora era, o Macksen Luiz e outros, aquilo se diluiu, pelo menos em Porto Alegre. 

Olívia: Em Porto Alegre ainda tem críticos que ocupam esse lugar? 

Breno: Há críticos, mas não que ocupem esse lugar. Tem críticos, são pessoas que 

escrevem há muito tempo, com periodicidade. O Antonio Hohlfeldt, por exemplo, que escreve 

no Jornal do Comércio há muito tempo, há mais de vinte anos. Mas, mesmo ele, eu acho que já 

não ocupa mais esse lugar. 

Olívia: Você acha que ele não ocupa esse lugar da autoridade do crítico que diz o 

que achou sobre um espetáculo e os demais se calam diante da opinião dele? 

Breno: Exato, isso já não há mais. Há crítica e há muita resistência crítica. Lembro que, 

muitas vezes, saí do teatro perguntando sobre a crítica. Hoje em dia não vejo mais isso, se vê 

algumas colocações de algumas pessoas; mas nada mais categórico ou mais elaborado. Não sei 

se existe esse espaço mais. O espaço se transformou também com a Internet. De certa forma 

acho que a arte contemporânea extrapolou muitos limites e de uma certa forma diluiu a crítica, 

se tornou autorreferente. Hoje em dia há uma sensação de que tudo pode, tudo está certo e é 

sucesso. É uma sensação ilusória, o público se afasta. Considero isso um exagero; porque eu 

não acredito que o teatro vá acertar sempre. Muito pelo contrário, em arte se erra muito mais 

do que se acerta. No teatro não é diferente. Lendo as críticas na internet parece que vivemos de 

retumbantes sucessos e acertos de nossos criadores. Não corresponde à realidade. Temos 

acertos e erros. É preciso aprofundar o diálogo se quisermos crescer. 

Olívia: Você gostaria de ter mais espaço para essa discussão, para esse debate? 

Breno: Sim, mas não vejo interesse sincero, nem por parte dos criadores. A Escola tem 

essa proposta de debater, de trazer e as pessoas poderem se colocar. Isso é seu objetivo. Acho 

que isso falta. Temos que andar bastante nesse sentido.  

Olívia: Os grupos, os artistas convidados que participaram da Escola de 

Espectadores estão se abrindo para essa discussão, para ouvirem o que os espectadores 

acharam? Mesmo que seja para ouvirem dos espectadores que eles não entenderam uma 

proposta ou que a obra não chegou para eles? Você acha que essa abertura está se fazendo 

aos poucos? 
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Breno: Isso eu acho interessante, o espectador que não tem o conhecimento e diz “Olha, 

aqui eu não entendi”. Eles fazem perguntas às vezes muito elementares; mas que são coisas que 

o artista pensou que estavam resolvidas e não, não estão resolvidas, porque tu vês que o 

espectador não entendeu.  

Olívia: Os artistas que estão vindo para a Escola estão se abrindo para fazer esse 

diálogo com esse público não especializado, digamos assim? 

Breno: Eu acho que abre portas, possibilidades. Noto uma surpresa e satisfação dos 

artistas ao ouvirem o público falar, os espectadores se manifestarem. Noto uma surpresa nos 

artistas. Ficam maravilhados após a sessão. Esse feedback deveria ser mais efetivo, qualificando 

a relação artista e público. Gosto de pensar nesta possibilidade. Isso potencializa o vínculo, 

qualifica a relação. É nosso objetivo. 
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APÊNDICE E - ENTREVISTA COM O COORDENADOR DA EEPA 
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APÊNDICE F - PRIMEIRA PARTE DO QUESTIONÁRIO APLICADO NA EEBA EM 

2015 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

ESCOLA DE TEATRO/ESCOLA DE DANÇA 

 

Cuestionario Escuela de Espectadores de Buenos Aires 

 

Respondiendo el siguiente cuestionario de manera voluntaria, usted contribuirá con la 

investigación doctoral sobre los procedimientos metodológicos de mediación teatral de la 

Escuela de Espectadores de Buenos Aires (EEBA) y de la Escola de Espectadores de Porto 

Alegre (EEPA). El diligenciamiento de todas las preguntas es esencial para nosotros conocer el 

perfil de los participantes de las Escuelas de Espectadores. Sin embargo, usted tiene la libertad 

para abandonar o dejar su colaboración en cualquier momento, sin tener que dar ninguna 

explicación. 

¡Muchas gracias! 

Olívia Camboim Romano 

(Tiempo medio de diligenciamiento: 3 a 10 minutos) 

1) ¿Cuál es su nombre completo o 

iniciales? (los investigadores garantizan la 

confidencialidad de su nombre) 

________________________________ 

 

2) ¿Hace cuánto tiempo es alumno de la 

Escuela de Espectadores de Buenos Aires? 

a. (  ) Desde que la Escuela se inauguró 

b. (     ) Hace más de diez años 

c. (     ) Hace más de cinco años 

d. (     ) Hace más de tres años 

e. (     ) Hace más de un año 

f. (     ) Hace seis meses 

g. (     ) Entré este año 

h. (     ) Otro     

 

3) Su nivel de educación: 

a. (     ) Secundaria incompleta 

b. (     ) Secundaria completa 

c. (     ) Superior incompleta 

d. (     ) Superior completa 

e. (     ) Especialización incompleta 

f. (     ) Especialización completa 

g. (     ) Maestría incompleta 

h. (     ) Maestría completa 

i. (     ) Doctorado incompleto 

j. (     ) Doctorado completo 

k. (     ) Otro     

4) ¿Cuál es su área de formación 

(mayor nivel de educación)? Ex.: 

Administración     

 

5) ¿Cómo se enteró de la Escuela 

de Espectadores? 

a. (     ) Indicación de los 

profesores, de la universidad, del 

colegio. 

b. (     ) A través de un correo 

electrónico de la Escuela de 

Espectadores. 

c. (     ) Difusión en revistas 

impresas. 

d. (     ) Difusión en periódicos 

impresos. 

e. (     ) Difusión en la televisión. 

f. (     ) Difusión en la radio. 

g. (     ) Publicidad / divulgación a 

través de panfletos, volantes, carteles. 

h. (     ) Difusión de información a 

través de Internet. 

i. (     ) Indicación de amigos / 

familiares / esposo(a) / novio(a). 

j. (     ) Otros     

 

6) Antes de ingresar a la Escuela de 

Espectadores, ¿con qué frecuencia 

veía obras de teatro? 

a. (     ) 1 vez por semana 
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b. (     ) 2 veces por semana 

c. (     ) 2 veces por mes 

d. (     ) 1 vez al mes 

e. (     ) 2 veces por semestre 

f. (     ) 1 vez cada seis meses 

g. (     ) 1 vez al año 

h. (     ) Nunca 

i. (     ) otro ______________________ 

 

7) Después de unirse a la Escuela de 

Espectadores, ¿con qué frecuencia ve obras 

de teatro? 

a. (     ) 1 vez por semana 

b. (     ) 2 veces por semana 

c. (     ) 2 veces por mes 

d. (     ) 1 vez al mes 

e. (     ) 2 veces por semestre 

f. (     ) 1 vez cada seis meses 

g. (     ) 1 vez al año 

h. (     ) Nunca 

i. (     ) otro ________________________ 

 

8) ¿Cuál es la razón principal para ir a la 

Escuela de Espectadores, es decir, qué lo 

motiva a ir a la EEBA? 

a. (   ) Encontrar amigos 

b. (   ) Posibles conquistas 

c. (   ) Diversión / paseo 

d. (   ) Estudio 

e. (   ) Reflexionar críticamente sobre los 

procesos artísticos 

f. (   ) Entender el teatro contemporáneo 

g. (   ) Conocer la actual producción teatral 

porteña  

h. (   ) Buscar profesionalización / 

especialización 

i. (   ) Ocupar el tiempo libre 

j. (   ) Otro _________________________ 

 

Sobre las tres siguientes afirmaciones, 

responda: 
 

9) La Escuela de Espectadores lo estimula a 

ir más a teatro. 

a. (     ) Totalmente de acuerdo 

b. (     ) De acuerdo 

c. (     ) En desacuerdo 

d. (     ) Totalmente en desacuerdo 

e. (     ) No sabe / no responde 

 

10) Usted divulga entre familiares 

y amigos las obras de teatro que ve. 

a. (     ) Totalmente de acuerdo 

b. (     ) De acuerdo 

c. (     ) En desacuerdo 

d. (     ) Totalmente en desacuerdo 

e. (     ) No sabe / no responde 

 

11) Usted motiva a otras personas 

a ir a teatro. 

a. (     ) Totalmente de acuerdo 

b. (     ) De acuerdo 

c. (     ) En desacuerdo 

d. (     ) Totalmente en desacuerdo 

e. (     ) No sabe / no responde 

 

12) Si desea hacer algún 

comentario acerca de la Escuela de 

Espectadores (y/o acerca de este 

cuestionario), utilice el siguiente 

espacio: 

______________________________

     

     

     

      

 

 x  Declaro que soy consciente de las 

respuestas dadas y acepto que los 

resultados de este cuestionario sean 

publicados en revistas científicas y 

eventos académicos y culturales, 

siempre y cuando mi nombre no sea 

mencionado. 

 

Buenos Aires, ____ de mayo de 2015. 
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APÊNDICE G - SEGUNDA PARTE DO QUESTIONÁRIO APLICADO NA EEBA 

EM 2015 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

ESCOLA DE TEATRO/ESCOLA DE DANÇA 

 

Cuestionario Escuela de Espectadores de Buenos Aires - 2do tiempo 

 

Respondiendo el siguiente cuestionario de manera voluntaria, usted contribuirá con la investigación 

doctoral sobre los procedimientos metodológicos de mediación teatral de la Escuela de Espectadores de Buenos 

Aires (EEBA) y de la Escola de Espectadores de Porto Alegre (EEPA). El diligenciamiento de todas las 

preguntas es esencial para nosotros conocer el perfil de los participantes de las Escuelas de Espectadores. Sin 

embargo, usted tiene la libertad para abandonar o dejar su colaboración en cualquier momento, sin tener que dar 

ninguna explicación. 

¡Muchas gracias! 

Olívia Camboim Romano 

(Tiempo medio de diligenciamiento: 3 a 10 minutos) 

 

6) ¿Cuál es su nombre completo o 

iniciales? (los investigadores garantizan la 

confidencialidad de su nombre) 

_________________________________ 

 

7) Sexo: 

(     ) Femenino           (     ) Masculino 

 

8) ¿Quién o qué diría usted que tuvo 

mayor influencia en su gusto por realizar o 

participar en actividades culturales vinculadas al 

teatro? 

a. (….) Padres 

b. (…) Novio(a) / esposo(a) 

c. (…) Parientes (tíos, abuelos, primos) 

d. (…) Hijos(as) 

e. (…) Amigos(as), colegas 

f.              (…) Alumnos, maestros, consejeros 

g. (…) Iglesia 

h. (    ) Ninguno 

i.              (....) Otro _______________________ 

 

9) ¿A qué edad fue a teatro por primera 

vez? 

a. (…) Entre los 0 y 5 años  

b. (…) Entre los 6 y 7 años 

c. (…) Entre los 8 y 10 años  

d. (…) Entre los 11 y 14 años 

e. (…) Entre los 15 y 18 años 

f. (…) Después de los 18 años 

g. (…) otro _________________________  

 

10) ¿Con quién fue al teatro por primera 

vez? 

a. (...) Con la familia 

b. (…) Con la escuela 

c. (…) Con la iglesia 

d. (…) Con amigos(as) 

e. (…) Con el(la) novio(a) 

f.   (…) Solo(a) 

g. Otro __________________________ 

 

11) Si desea hacer algún comentario acerca de 

la Escuela de Espectadores (y/o acerca de este 

cuestionario), utilice el siguiente espacio: 

_____________________________________ 

      

      

       

 

 X Declaro que soy consciente de las respuestas 

dadas y acepto que los resultados de este 

cuestionario sean publicados en revistas 

científicas y eventos académicos y culturales, 

siempre y cuando mi nombre no sea 

mencionado. 

 

Buenos Aires, ____ de junio 2015. 
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APÊNDICE H – ENQUETE APLICADA NA EEBA EM 2017 

 

ENCUESTA CON ASISTENTES DE LA  

ESCUELA DE ESPECTADORES DE BUENOS AIRES - 2017 

 

Investigadora responsable: Olívia Camboim Romano (Doctoranda del Programa de 

Postgrado en Artes Escénicas de la Universidad Federal de Bahía (Salvador, Brasil) – 

camboim.olivia@gmail.com 

 

 

1) ¿Cuál es tu nombre? (opcional) 

_________________________________ 

2) Género: 

a. (     ) Femenino 

b. (     ) Masculino 

c. (     ) Outro     

 

3) ¿Cuántos años tenés? (Especificar 

los años ya cumplidos). 

a. (     ) 19 o menos 

b. (     ) Entre 20 y 29 

c. (     ) Entre 30 y 39 

d. (     ) Entre 40 y 49 

e. (     ) Entre 50 y 59 

f. (     ) Entre 60 y 69 

g. (     ) Entre 70 y 79 

h. (     ) 80 o más 

 

4) ¿Desde qué año asistís a la Escuela 

de Espectadores? 

_______________ 

 

5) ¿Cuál es tu máximo nivel de 

estudios alcanzado? 

a. (     ) Hasta Primario 

b. (     ) Secundario incompleto 

c. (     ) Secundario completo 

d. (     ) Terciario incompleto 

e. (     ) Terciario completo 

f. (     ) Universitario incompleto 

g. (     ) Universitario completo o 

superior. 

 

6) ¿El título obtenido / a obtener está 

vinculado a la formación en artes 

escénicas o en crítica teatral? 

a. (     ) Sí 

b. (     ) No 

c. (     ) No sabe / no contesta 

 

7) ¿Cuál es tu ocupación principal? 

       

 

8) ¿Tu ocupación principal está 

vinculada a las artes escénicas o a la crítica 

teatral? 

a. (     ) Sí 

b. (     ) No 

 

9) Antes de ingresar a la Escuela de 

Espectadores, ¿con qué frecuencia asistías 

obras de teatro? 

a. (     ) 1 vez por semana 

b. (     ) 2 veces por semana 

c. (     ) 3 veces por semana 

d. (     ) 1 vez al mes 

e. (     ) 2 veces por mes 

f. (     ) 1 vez por semestre 

g. (     ) 2 veces por semestre 

h. (     ) 1 vez al año 

i. (     ) Raramente 

j. (     ) Nunca 

k. (     ) Otro _____________________ 

 

10) Después de unirse a la Escuela de 

Espectadores, ¿con qué frecuencia asistís 

obras de teatro? 

a. (     ) 1 vez por semana 

b. (     ) 2 veces por semana 

c. (     ) 3 veces por semana 

d. (     ) 1 vez al mes 

e. (     ) 2 veces por mes 

f. (     ) 1 vez por semestre 

g. (     ) 2 veces por semestre 

h. (     ) 1 vez al año 

i. (     ) Raramente 

j. (     ) Nunca 
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k. (     ) Otro _____________________ 

 

11) ¿Cuál es tu razón principal para 

asistir a la Escuela de Espectadores? 

a. (     ) Encontrar amigos 

b. (     ) Posibles conquistas amorosas 

c. (     ) Diversión / paseo 

d. (     ) Conocer compañeros para ir al 

teatro. 

e. (     ) Reflexionar críticamente sobre 

los procesos artísticos 

f. (     ) Comprender el teatro 

contemporáneo 

g. (     ) Conocer la actual producción 

teatral porteña  

h. (     ) Actualización profesional 

i. (     ) Ocupar el tiempo libre 

j. (     ) Conocer personalmente algunos 

artistas de teatro 

k. (     ) Obtener recomendaciones de 

espectáculos teatrales 

l. (    ) Otro _____________________ 

 

12) ¿Qué te gusta más en la Escuela de 

Espectadores? 

a. (     ) Los colegas asistentes 

b. (     ) El docente 

c. (     ) La coordinadora 

d. (     ) Los artistas invitados 

e. (     ) Los análisis de los espectáculos 

f. (     ) Los descuentos en obras teatrales 

g. (     ) Las recomendaciones de obras de 

teatro 

h. (     ) El Centro Cultural de la 

Cooperación Floreal Gorini 

i. (     ) Otro _________________ 

 

13) ¿A qué edad fuiste al teatro por 

primera vez? 

a. (     ) Entre 0 y 2 años 

b. (     ) Entre 3 y 6 años 

c. (     ) Entre 7 y 10 años  

d. (     ) Entre 11 y 14 años 

e. (     ) Entre 15 y 19 años 

f. (     ) Entre 20 y 24 años 

g. (     ) Después de los 25 años 

h. (     ) No sabe / no contesta 

 

14) ¿Con quién fuiste al teatro por 

primera vez? 

a. (     ) Con la familia 

b. (     ) Con la escuela 

c. (     ) Con la iglesia 

d. (     ) Con amigos(as) 

e. (     ) Con el(la) novio(a) 

f. (     ) Solo(a) 

g. (     ) Otro _____________________ 

 

Indicá el grado de acuerdo con las tres 

siguientes afirmaciones: 

 

15) La Escuela de Espectadores lo 

estimula a ir más a teatro. 

a. (     ) Totalmente de acuerdo 

b. (     ) De acuerdo 

c. (     ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. (     ) En desacuerdo 

e. (     ) Totalmente en desacuerdo 

 

16) Vos recomendás para familiares y 

amigos las obras de teatro que asististe y 

gustaste. 

a. (     ) Totalmente de acuerdo 

b. (     ) De acuerdo 

c. (     ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. (     ) En desacuerdo 

e. (     ) Totalmente en desacuerdo 

 

17) Vos motivás a otras personas a ir a 

teatro. 

a. (     ) Totalmente de acuerdo 

b. (     ) De acuerdo 

c. (     ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. (     ) En desacuerdo 

e. (     ) Totalmente en desacuerdo 

 

18) Si deseás hacer algún comentario 

acerca de la Escuela de Espectadores, 

utilice el siguiente espacio: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

¡Muchas gracias tu colaboración con 

esta investigación! 
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APÊNDICE I- QUESTIONÁRIO APLICADO NA AULA INAUGURAL EEPA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

ESCOLA DE TEATRO/ESCOLA DE DANÇA 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Ao responder voluntariamente o questionário a seguir, você vai contribuir com a pesquisa 

de doutorado “Escola de Espectadores” em Buenos Aires (EEBA) e Porto Alegre (EEPA): 

investigação sobre seus procedimentos metodológicos de mediação teatral. Com isso, os 

pesquisadores envolvidos visam investigar os procedimentos metodológicos de mediação teatral 

e as contribuições da EEBA e da EEPA para a formação de público em suas cidades. 

O preenchimento de todas as questões é fundamental para que possamos conhecer o perfil 

dos participantes das Escolas de Espectadores. Mas, você tem a liberdade de desistir ou de 

interromper sua colaboração nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de 

qualquer explicação. Seu nome será mantido em sigilo pelos pesquisadores. 

Obrigada! 

Olívia Camboim Romano. 

 

(Tempo médio de preenchimento: 03 minutos) 

 

 

1) Participante da: 

(   ) Escola de Espectadores de Porto 

Alegre 

(    ) Escuela de Espectadores de Buenos 

Aires 

 

2) Nome completo: 

_________________________________ 

 

3) Ano de nascimento: _________ 

 

4) Sexo:  

(   ) Feminino        (   ) Masculino 

 

5) Profissão: __________________ 

 

6) Seu grau de instrução: 

a. (     ) Ensino Médio incompleto 

b. (     ) Ensino Médio completo 

c. (.....) Ensino Superior incompleto - 

Qual? _______________ 

d. (.....) Ensino Superior completo - 

Qual? _______________ 

e. (.....) Pós-graduação/Especialização 

incompleto - Qual? ________________ 

f. (.....) Pós-graduação/Especialização 

completo - Qual? ________________ 

g. (.....) Mestrado incompleto - Qual? 

________________ 

h. (.....) Mestrado completo - Qual? 

_______________ 

i. (.....) Doutorado incompleto - Qual? 

_______________ 

j. (.....) Doutorado completo - Qual? 

________________ 

 

7) Como você ficou sabendo da Escola 

de Espectadores? 

a. (     ) Por meio de Sites de Busca na Internet 

b. (     ) Indicação de um amigo 

c. (.....) Visitou o perfil da EEPA no Facebook 

d. (.....) Recebeu um mailing da Escola de 

Espectadores 

e. (.....) Anúncios em Revistas ou Jornais 

f. (.....) Outros      Qual? _________________ 

 

8) Há quanto tempo você participa da 

Escola de Espectadores? 

a. (.....) Desde que a Escola de Espectadores foi 

inaugurada 

b. (.....) Há mais de 1 ano 

c. (.....) Ingressei neste ano 

 

9) Antes de participar da Escola de 

Espectadores, com que frequência você 

assistia espetáculos teatrais? 

a. (     ) 1 vez por semana 

b. (     ) 2 vezes por mês 

c. (     ) 1 vez por mês 

d. (     ) 2 vezes por semestre 

e. (     ) 1 vez por semestre 

f. (     ) 1 vez por ano 

g. (     ) Nunca 
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10) Após ingressar na Escola de 

Espectadores, com que frequência você 

assiste espetáculos teatrais? 

a. (     ) 1 vez por semana 

b. (     ) 2 vezes por mês 

c. (     ) 1 vez por mês 

d. (     ) 2 vezes por semestre 

e. (     ) 1 vez por semestre 

f. (     ) 1 vez por ano 

g. (     ) Nunca 

 

11) Antes de ingressar na Escola de 

Espectadores, você já tinha participado de 

algum curso/oficina de teatro? 

(   ) Sim                          (   ) Não             

Quando (Ano)? _______ Onde? __________ 

 

12) A Escola de Espectadores lhe 

estimula a frequentar mais o teatro. 

a. (     ) concordo totalmente 

b. (     ) concordo 

c. (     ) discordo 

d. (     ) discordo totalmente 

e. (     ) sem opinião 

 

13) Você divulga para parentes e amigos os 

espetáculos teatrais que assiste. 

a. (     ) concordo totalmente 

b. (     ) concordo 

c. (     ) discordo 

d. (     ) discordo totalmente 

e. (     ) sem opinião 

 

14) Você motiva outras pessoas a 

frequentarem o teatro. 

a. (     ) concordo totalmente 

b. (     ) concordo 

c. (     ) discordo 

d. (     ) discordo totalmente 

e. (     ) sem opinião 

 

15) Marque os eventos teatrais que você já 

frequentou como espectador: 

a. (     ) Porto Alegre em Cena: Festival 

Internacional de Artes Cênicas 

b. (     ) Festival Internacional de Teatro de Rua 

de Porto Alegre 

c. (     ) NOVAS CENAS – Festival de Teatro e 

Circo de Porto Alegre 

d. (     ) Festival de Inverno da Cidade de Porto 

Alegre 

e. (     ) Festival Palco Giratório Sesc/POA 

f.  (     ) FITE – Festival Internacional de Teatro 

Estudantil 

g. (     ) Outros 

Quais? ________________________________ 

 

16) Com que idade você foi ao teatro pela 

primeira vez? 

a. (     ) Entre zero e 5 anos de idade 

b. (     ) Entre 6 e 7 anos de idade  

c. (     ) Entre 8 e 10 anos de idade  

d. (     ) Entre 11 e 14 anos de idade  

e. (     ) Entre 15 e 18 anos de idade  

f.  (     ) Após 18 anos de idade  

 

17) Com quem você foi ao teatro pela 

primeira vez? 

a. (     ) com a família 

b. (     ) com a escola 

c. (     ) Com a igreja 

a. (     ) com os amigos 

b.  (     ) foi sozinho 

 

18) Qual o nome da última peça de teatro 

que você assistiu, quando e onde foi 

apresentada? 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Declaro que estou ciente e concordo 

que os resultados obtidos neste questionário 

sejam divulgados em publicações científicas e 

em eventos acadêmicos e culturais, desde que 

meu nome não seja mencionado. 

 

Porto Alegre, ____ de _______ de 2015. 

 

 

 

      

(Assinatura do sujeito de pesquisa 

acima identificado). 
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APÊNDICE J - QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO ENDEREÇADO A ALUNOS E 

EX-ALUNOS DA EEPA EM 2015 



11/06/2015 Escola de Espectadores

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform 1/9

Escola de Espectadores
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS
ESCOLA DE TEATRO / ESCOLA DE DANÇA

Ao responder voluntariamente o questionário a seguir, você vai contribuir com a pesquisa de 
doutorado “Escola de Espectadores” em Buenos Aires (EEBA) e Porto Alegre (EEPA): investigação 
sobre seus procedimentos metodológicos de mediação teatral. Com isso, os pesquisadores 
envolvidos visam investigar os procedimentos metodológicos de mediação teatral e as 
contribuições da EEBA e da EEPA para a formação de público em suas cidades. O preenchimento 
de todas as questões é fundamental para que possamos conhecer o perfil dos participantes das 
Escolas de Espectadores. Mas, você tem a liberdade de desistir ou de interromper sua 
colaboração nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer 
explicação. Seu nome será mantido em sigilo pelos pesquisadores.
Obrigada!
Olívia Camboim Romano

(Tempo médio de preenchimento: entre 05 e 15 minutos)

*Obrigatório

Qual o seu nome completo? *
Seu nome será mantido em sigilo pelos pesquisadores.

Você é ou já foi aluno(a) da Escola de Espectadores de Porto Alegre (EEPA)? *

Editar este formulário

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/edit


11/06/2015 Escola de Espectadores

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform 2/9

 Sim

 Não

Qual é a sua relação com o teatro? *

 Espectador

 Oficinas

 Profissional

 Estudante

 Outro: 

Qual a data de seu nascimento? *

dd/mm/aaaa

Qual o seu sexo? *

 Feminino

 Maculino

Qual é a sua profissão? *

Se você ainda é aluno(a) da Escola de Espectadores, há quanto tempo faz o curso?

 Desde que a Escola de Espectadores foi inaugurada

 Há 1 ano

 Há 1 semestre

 Ingressei neste ano

 Outro: 

Se você é ex-aluno(a) da EEPA, por quanto tempo você participou do curso?

 Durante 2 anos



11/06/2015 Escola de Espectadores

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform 3/9

 Durante 1 ano

 Durante 1 semestre

 Durante 1 mês

 Fui em 1 aula

 Outro: 

Qual é o seu grau de instrução? *

 Ensino Médio incompleto

 Ensino Médio completo

 Ensino Superior incompleto

 Ensino Superior completo

 Pós-graduação/Especialização incompleto

 Pós-graduação/Especialização completo

 Mestrado incompleto

 Mestrado completo

 Doutorado incompleto

 Doutorado completo

 Outro: 

Qual é o seu curso de formação (maior grau de instrução)? *
Ex.: Arquitetura e Urbanismo (Ensino Superior completo)

Como você ficou sabendo da Escola de Espectadores? *

 Indicação de professores, do colégio, da Universidade

 Recebeu um mailing da Escola de Espectadores

 Propaganda/ divulgação em Revistas impressas

 Propaganda/ divulgação na TV

 Propaganda/ divulgação em jornais impressos



11/06/2015 Escola de Espectadores

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform 4/9

 Propaganda/ divulgação em rádio

 Propaganda/ divulgação em panfletos, folhetos, cartazes

 Informações, divulgação na internet

 Indicação de amigos/ parentes/ marido/ esposa/ namorado(a)

 Outro: 

Antes de participar da Escola de Espectadores, em média, com que frequência você assistia
espetáculos teatrais? *

 1 vez por semana

 2 vezes por mês

 1 vez por mês

 2 vezes por semestre

 1 vez por semestre

 1 vez por ano

 Quase nunca

 Nunca

Após ingressar na Escola de Espectadores, com que frequência você assiste espetáculos
teatrais? *

 1 vez por semana

 2 vezes por mês

 1 vez por mês

 2 vezes por semestre

 1 vez por semestre

 1 vez por ano

 Quase nunca

 Nunca

Qual é o meio de transporte que costuma usar para ir ao teatro? *



11/06/2015 Escola de Espectadores

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform 5/9

 Transporte público

 A pé

 Bicicleta

 Carro

Antes de ingressar na Escola de Espectadores, você já tinha participado de algum curso/oficina
de teatro? *

 Sim

 Não

Qual o nome do curso/oficina de teatro que você participou antes de ingressar na Escola de
Espectadores? Quando (Ano)? Onde?
Ex.: Oficina de teatro para adolescentes, em 1996, no Teatro da Igrejinha da UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina).

Quem ou quais pessoas, você diria que tiveram maior influência no gosto que você tem por
realizar ou participar de atividades culturais? Mais alguém? *

 Os pais

 Namorado(a) / marido/ esposa

 Familiares, parentes (tio, avós, primos,etc.)

 Filhos(as)

 Os(As) amigos(as), colegas

 Escola, professores, orientadores

 A igreja



11/06/2015 Escola de Espectadores

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform 6/9

 Ninguém

 Outro: 

Com que idade você foi ao teatro pela primeira vez? *

 Entre zero e 5 anos de idade

 Entre 6 e 7 anos de idade

 Entre 8 e 10 anos de idade

 Entre 11 e 14 anos de idade

 Entre 15 e 18 anos de idade

 Após 18 anos de idade

 Outro: 

Com quem você foi ao teatro pela primeira vez? *

 Com a família

 Com a escola

 Com a igreja

 Com os(as) amigos(as)

 Com o(a) namorado(a)

 Foi sozinho(a)

 Outro: 

Qual o nome da última peça de teatro que você assistiu, quando e onde foi apresentada?



11/06/2015 Escola de Espectadores

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform 7/9

Qual a principal razão para ir à Escola de Espectadores, isto é, o que mais te motiva (ou motivava)
a ir à EEPA? *

 Encontrar com os amigos

 Namorar

 Se divertir/ passear

 Estudar

 Refletir criticamente sobre os processos artísticos

 Compreender o teatro contemporâneo

 Conhecer a produção gaúcha atual

 Buscar profissionalização / especialização

 Outro: 

O que você mais gosta ou gostava na Escola de Espectadores? *

 Os(As) colegas

 A coordenação da Escola de Espectadores

 Os(As) professores(as)

 Os(As) artistas convidados(as)

 Os descontos nas entradas dos espetáculos teatrais

 Os espetáculos-temas das aulas

 O espaço das aulas

 Outro: 

Se você é ex-aluno(a) da Escola de Espectadores, quais as razões para você não frequentar mais
as aulas?

 Não me interesso/ não gosto

 Não me sinto bem nas aulas, fico constrangido(a)

 Por questão econômica, os ingressos dos espetáculos são caros, não tenho dinheiro

 Os espetáculos e as aulas não ocorrem perto de casa/ do trabalho, é difícil de chegar

 Prefiro ficar em casa



11/06/2015 Escola de Espectadores

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform 8/9

 Outras pessoas não gostam de me acompanhar, como amigos, namorado, marido, esposa

 Faltam opções diferentes, de boas peças teatrais, os espetáculos-temas das aulas não chamam minha
atenção

 Outro: 

Qual é o teatro que você mais frequenta? Por quê?

Sobre as afirmativas abaixo, responda:

A Escola de Espectadores lhe estimula/estimulou a frequentar mais o teatro. *

 Concordo totalmente

 Concordo

 Discordo

 Discordo totalmente

 Sem opinião

Você divulga para parentes e amigos os espetáculos teatrais que assiste. *

 Concordo totalmente

 Concordo

 Discordo

 Discordo totalmente

 Sem opinião



11/06/2015 Escola de Espectadores

https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform 9/9

Powered by

Você motiva outras pessoas a frequentarem o teatro. *

 Concordo totalmente

 Concordo

 Discordo

 Discordo totalmente

 Sem opinião

Caso queira fazer alguma observação sobre a Escola de Espectadores que não está contemplada
neste questionário, utilize o espaço abaixo:

Declaro que estou ciente e concordo que os resultados obtidos neste questionário sejam
divulgados em publicações científicas e em eventos acadêmicos e culturais, desde que meu
nome não seja mencionado. *

dd/mm/aaaa

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Denunciar abuso  Termos de Serviço  Termos Adicionais

Enviar

Nunca envie senhas em Formulários Google.

http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/13sLgOrHOfDAXWxYV3zIhuQOLE6VQZd7sxPlu7RGobMM/viewform
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ANEXOS 

 

ANEXO A - IMAGENS RELATIVAS AOS ESPETÁCULOS ASSISTIDOS 

DURANTE O TRABALHO DE CAMPO EM BUENOS AIRES 

 

 

 

 

 

 

A atriz Susana Pampín no espetáculo “Actriz”. Foto: Gza. Sebastian Arpesella.  
Fonte: La Nacion. Disponível em: <http://servicios.lanacion.com.ar/archivo/2015/06/05/011/DS>.  

Acesso em: 31 jul. 2015. 

Flyer do espetáculo “Actriz”. 
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Da esquerda para a direita, os atores Hernán Grinstein e Guadalupe Docampo no espetáculo “Los 

Días Después”. Fonte: El Dia. Disponível em:  <http://www.eldia.com/espectaculos/una-mirada-

platense-sobre-la-desintegracion-de-una-pareja-67139>. Acesso em: 31 jul. 2015. 

Flyer de “Los Días Después”. Fonte: El Camarín de las Musas. Disponível em: 

<http://www.elcamarindelasmusas.com/plays/view/180/01-08-2015>. Acesso em: 

01 ago. 2015. 
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O ator Julián Kartun no espetáculo “Absolutamente comprometidos”. Fonte: Facebook. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Absolutamente-

Comprometidos/1514661018751675?sk=photos_stream>. Acesso em: 01 ago. 2015. 
 

Flyer de “Absolutamente 

comprometidos”. 
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Da esquerda para direita, as atrizes Marta Lubos, Daniela Pal e Paula Ransenberg no espetáculo 

“Dínamo”. Fonte: Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/dinamotimbre4?fref=ts>. 

Acesso em: 01 ago. 2015. 

Elenco de Dínamo na segunda sessão (23h00min) de 24 abril 2015 no Timbre 4. Fonte: Facebook. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/dinamotimbre4/photos/pb.1614043268828765.-

2207520000.1438781896./1635144866718605/?type=3&theater>. Acesso em: 05 ago. 2015. 

Flyer de “Dínamo”. 
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Da esquerda para a direita Héctor Díaz, Carlos Portaluppi, Darío Lopilato, Mercedes 

Scápola, María Figueras e Manuela Pal no espetáculo “Bajo terapia”. Citi. Foto e Fonte: La 

Nacion. Disponível em: <http://servicios.lanacion.com.ar/archivo/2015/01/23/007/DS>. 

Acesso em: 01 ago. 2015. 

 

Elenco do espetáculo “Bajo terapia”, após uma de suas apresentações no Teatro Metropolitan Citi. 

Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/1559186890962373/photos/pb.1559186890962373.-

2207520000.1438468452./1620854548128940/?type=3&theater>. Acesso em: 31 jul. 2015. 
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Capa do folder de “Bajo terapia”, entregue no início da sessão do dia 15 maio 2015. 
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Da esquerda para a direita, os atores Laura Nevole, Pablo Chao e Aníbal Gulluni no 

espetáculo “Svaboda”. Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/svabodateatro/photos/pb.1423105914650355.-

2207520000.1438474216./1440625972898349/?type=3&theater>. Acesso em: 31 jul. 

2015. 

Flyer de “Svaboda”. 
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Cena do espetáculo “Urraka! Música con objetos”. Fonte: Alternativa Teatral. Disponível em: 

<http://www.alternativateatral.com/obra15332-urraka-musica-con-objetos>. Acesso em: 01 ago. 

2015. 

Flyer de “Urraka! Música con objetos”. 
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O ator Luis Longhi no espetáculo “Todos los pájaros que me saludan tienen la sonrisa de Gardel”. 
Fonte: Tangauta.net. Disponível em: <http://www.tangauta.net/la-sonrisa-de-gardel/>. Acesso em: 

01 ago. 2015. 

Flyer de “Todos los pájaros que me saludan 

tienen la sonrisa de Gardel”. 
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Da esquerda para a direita, os atores Héctor Díaz, Dario Grandinetti, Andrea Garrote e Laura 

Grandinetti no espetáculo “Personitas”. Fonte: Twitter. Disponível em: 

<https://twitter.com/dagrandinetti/status/485078284502585344>. Acesso em: 31 jul. 2015. 

Flyer de “Personitas”. Fonte: Alternativa Teatral. Disponível em: 

<http://www.alternativateatral.com/obra32084-personitas>. Acesso em: 01 

ago. 2015. 
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Cena do espetáculo “La máquina idiota”. 
Fonte: La Nación. Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/1632764-inquietante-juego>. 

Acesso em: 31 jul. 2015. 

Capa do folder de “La máquina idiota”, entregue no início da sessão do dia 29 maio 

2015. 
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Da esquerda para a direita, os atores Gabriel Yeannoteguy, Irina Alonso e Belen 

Rubio em “24 horas viraje”. Foto: Francisco Civit. Fonte: Alternativa Teatral. 

Disponível em: <http://www.alternativateatral.com/obra32254-24-horas-viraje>. 

Acesso em: 31 jul. 2015. 

Flyer de “24 horas viraje”. 
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Cena do espetáculo “Curlew River”. 
Fonte: Buenos Aires Herald. Disponível em: 

<http://www.buenosairesherald.com/article/189432/britten%E2%80%99s-

curlew-river-gets-welcome-premi%C3>. Acesso em: 31 jul. 2015. 

Cena de “Curlew River” com o solista Alejandro Spies e a orquestra. 
Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/Lirica.lado.B/photos/pb.133796226649661.-

2207520000.1438811221./1078921335470474/?type=3&theater>. Acesso em: 

05 ago. 2015. 
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Espectadores de “Curlew River” na IMPA – La Fabrica Centro Cultural. 
Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/Lirica.lado.B/photos/pb.133796226649661.-

2207520000.1438810420./1057241247638483/?type=3&theater>. Acesso em: 

05 ago. 2015. 

Cartaz “Curlew River”. Fonte: Lírica Lado B. 

Disponível em: 

<http://liricaladobe.blogspot.com.ar/2013/01/t

emporadas.html>. Acesso em: 03 ago. 2015. 
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A atriz Cristina Banegas em “Molly Bloom”. Fonte: Centro Cultural Kirchner.  
Disponível em: <http://www.culturalkirchner.gob.ar/servicios/img/26863/900/1000/cristina-

banegas-molly-bloom-04.jpg>. Acesso em: 03 ago. 2015. 

A atriz Cristina Banegas em “Amaramara”. Foto: Centro Cultural Kirchner. Fonte: Ministerio de 

Cultura de la Nación Argentina. 
Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/culturaargentina/sets/72157652535091454>. 

Acesso em: 03 ago. 2015. 
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A atriz Cristina Banegas em “Los caminos de Federico”. Fonte: Puesta em escena.  
Disponível em: <http://www.puestaenescena.com.ar/teatro/2162_los-caminos-de-

federico-el-ritual-de-la-palabra.php>. Acesso em: 03 ago. 2015. 

Flyer de “Los caminos de Federico”. Fonte: Alternativa Teatral. 

Disponível em: <http://www.alternativateatral.com/obra35033-

los-caminos-de-federico>. Acesso em: 03 ago. 2015. 
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Da esquerda para a direita, os atores José María Marcos, Hernan Grinstein, Laura Lértora, Magui 

Grondona e Fernanda Alarcón no espetáculo “Capitán”. Fonte: Timbre 4.  
Disponível em: <http://www.timbre4.com/teatro/49-capitan.html>. Acesso em: 04 ago. 2015. 

Flyer “Capitán”. Fonte: Alternativa Teatral.  
Disponível em: <http://www.alternativateatral.com/obra35180-capitan>. Acesso em: 03 ago. 2015. 
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Cena de “Cactus Orquidea”. Fonte: Alternativa Teatral. Disponível em: 

<http://www.alternativateatral.com/obra30097-cactus-orquidea>. Acesso em: 04 

ago. 2015. 

Elenco de “Cactus Orquidea” na Escola de Espectadores. Da esquerda para a direita, Lucas 

Avigliano, Gastón Filgueira Oria, Laila Duschatzky, Maria Estanciero, Nacho Bozzolo, Cecilia 

Meijide e Jorge Dubatti. Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/362588043873950/photos/pb.362588043873950.-

2207520000.1438723999./670752799724138/?type=3&theater>. Acesso em: 04 ago. 2015. 

Flyer “Cactus orquidea”. 



301 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer “Franz & Albert”. Fonte: Alternativa Teatral.  
Disponível em: <http://www.alternativateatral.com/obra36129-franz-albert>.  

Acesso em: 03 ago. 2015. 

Da esquerda para a direita, os atores Miguel Sorrentino e Julián Marcove em “Franz & Albert”. 

Fonte: Alternativa Teatral.  
Disponível em: <http://www.alternativateatral.com/obra36129-franz-albert>. 

Acesso em: 03 ago. 2015. 
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Personagem Calibán na montagem “La Tempestade”, da companhia russa Teatro Et Cetera de 

Moscú, dirigida por Robert Sturua no Teatro San Martín. Fonte: Complejo Teatral de Buenos 

Aires. Disponível em: <http://complejoteatral.gob.ar/ver/teatro/10051-LA-TEMPESTAD----

Teatro-San-Martin>. Acesso em: 04 ago. 2015. 

O ator russo Alexander Kaliáguin representando Próspero, o protagonista de “La Tempestade”. 

Fonte: La Nación. Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/1801565-shakespeare-en-idioma-

ruso>. Acesso em: 04 ago. 2015. 
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Da esquerda para a direita, os atores Gastón Filgueira Oria, Pablo Bronstein, Juan Fiori, 

Marinha Villalobos, Jennifer Sztamfater e Mercedes Najman em “El combate de los pozos”. 

Fonte: Alternativa Teatral. Disponível em: <http://www.alternativateatral.com/obra34544-el-

combate-de-los-pozos>. Acesso em: 04 ago. 2015. 

Flyer de “El combate de los pozos”. Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/elcombatedelospozos/photos/a.665561383563208.1073741827.6

65546916897988/666591990126814/?type=1&theater>. Acesso em: 04 ago. 2015. 
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Da esquerda para a direita, os atores Eric Mandarina e Juan Fernández Gebauer em 

“Cinthia Interminable”. Fonte: Alternativa Teatral. Disponível em: 

<http://www.alternativateatral.com/obra29325-cinthia-interminable>. Acesso em: 04 ago. 

2015. 

Flyer de “Cinthia Interminable”. Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/cinthiainterminable/photos/pb.592676850818640.-

2207520000.1438718802./836692523083737/?type=1&theater>. Acesso em: 04 ago. 2015. 
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Cena do espetáculo “La Comedia de los Herrores”. Fonte: Alternativa Teatral. 

Disponível em: <http://www.alternativateatral.com/obra32722-la-comedia-de-los-

herrores>. Acesso em: 04 ago. 2015. 

Flyer de “La Comedia de los Herrores” Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204383857534578&set=pb.1174605112.-

2207520000.1438721080.&type=3&theater>. Acesso em: 04 ago. 2015. 
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Cena do espetáculo Adn "Algo De Nosotros", una creación de Gerardo Hochman. 
 Fonte: Alternativa Teatral. Disponível em: <http://www.alternativateatral.com/obra30295-

adn-algo-de-nosotros-una-creacion-de-gerardo-hochman>. Acesso em: 04 ago. 2015. 

Flyer de Adn "Algo De Nosotros". Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=975117935853309&set=pb.100000653357315.-

2207520000.1438723338.&type=3&theater>. Acesso em: 04 ago. 2015. 
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ANEXO B - ALGUMAS HOJAS DE RUTA DA EEBA DE 2015 E 2017 
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ANEXO C - IMAGENS RELATIVAS AOS ESPETÁCULOS ASSISTIDOS 

DURANTE O TRABALHO DE CAMPO EM PORTO ALEGRE 

 

 

 

 

 

 

Intervenção Artística Recuo, com início em frente à Casa de Cultura Mario Quintana em 10 abr. 

2015, no 7º FITRUPA. Na lateral direita, a pesquisadora Olívia Camboim Romano assistindo à 

intervenção urbana. Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/ftrpa/photos/pb.178875375465721.-

2207520000.1439136705./963604580326126/?type=3&theater>. Acesso em: 09 ago. 2015. 

Teatro dos Seres Imaginários na Esquina Democrática, em 10 abr. 2015, no 7º FITRUPA. Foto: 

Betina Carcuchinski. Fonte: Flickr. Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/prefeituraportoalegre/18497639235/>. Acesso em: 09 ago. 2015. 
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As atrizes Lara Matos e Ana Luiza Fortes em Guardachuva no 7º FITRUPA. Foto: Rodrigo Gorski. 

Fonte: Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/ftrpa/photos/pb.178875375465721.-

2207520000.1439162256./962079040478680/?type=3&theater>. Acesso em: 09 ago. 2015. 

A atriz Ana Luiza Fortes em Guardachuva no 7º FITRUPA. Foto: Rodrigo Gorski. Fonte: Facebook. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/ftrpa/photos/pb.178875375465721.-

2207520000.1439162256./962079043812013/?type=3&theater>. Acesso em: 09 ago. 2015. 
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Bolha Luminosa apresentado no 7º FITRUPA. Foto: André Feltes. Fonte: André Feltes Photographer. 

Disponível em: <http://www.andrefeltes.com/teatro/bolha-luminosa/0#1>. Acesso em: 09 ago. 2015. 

Tebas ou a Trilogia Tebana no Pier da Usina do Gasômetro, em 09 abr. 2015, apresentado no 7º 

FITRUPA. Foto: André Feltes. Fonte: André Feltes Photographer. Disponível em: 

<http://www.andrefeltes.com/teatro/venus>. Acesso em: 09 ago. 2015. 
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Vénus no Brique da Redenção, apresentado no 7º FITRUPA. Foto: André Feltes. Fonte: André Feltes 

Photographer. Disponível em: <http://www.andrefeltes.com/teatro/venus>. Acesso em: 09 ago. 2015. 


