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RESUMO 

Pesquisa de caráter teórico que propõe o reconhecimento do espectador “itinerante”, tipo de 

público forjado a partir do ponto de vista do espectador comum e do “espectador de profissão”, o 

encenador. A proposição deste sujeito itinerante parte de um percurso artístico que tem base na 

linguagem da performance, através dos trabalhos Na Cinza das Horas, Misericórdia e corre-dor-

de-frida, e nas encenações Yo soy o que a água me deu Frida e Quatro Luas Pelas Pedras;

experiências estéticas que tiveram como princípio o trânsito entre territórios fronteiriços (cinema, 

fotografia, artes plásticas, teatro, instalação, entre outros). A complexidade desta configuração de 

pesquisa permitiu atravessar teorias e campos de estudo diversos que englobam desde a produção 

à recepção. 

Palavras-Chave: Recepção. Encenação. Performance. Cinema. Teatro Contemporâneo.        
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ABSTRACT 

 

Theoretical research that suggests the recognition of the “itinerant” viewer, kind of audience 

forged from the standpoint of the average viewer and the “professional spectator”, the 

director. The purpose of this “itinerant” public came from an artistic route that is based 

on performance art, through the works, Na Cinza das Horas, Misericórdia, corre-dor-de-frida

and the mise en scènes Yo soy o que a água me deu Frida and Quatro Luas Pelas Pedras;

aesthetic experiences that had as principles the transit between border areas (cinema,

photography, visual arts, theater, installation etc). The complexity of this research configuration 

passes through theories and fields of study that range from the production to reception. 

Keywords: Reception, Mise-en-scène, Performance Art, Cinema, Contemporary Theater.
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1 – PRÓLOGO 

 

Em tempos de hecatombes, desastres ecológicos e éticos, ao homem pouco se pode 

reservar. Menos ainda ao homem artista. E tanto menos, poderíamos constatar, ao artista 

brasileiro, por toda a condição social, cultural e econômica que envolve o nosso ofício. 

Curiosamente, poderíamos nos perguntar, como diante da nossa paisagem conseguimos reagir à 

vocação ao sensível da criação artística, pois vemos que, apesar das adversidades naturais à 

profissão, a poesia vem sendo sustentada e o nosso ofício sendo executado.  

Divagações como estas pululam em nossas mentes, na “Babilônia” em que vivemos, e 

uma das respostas para tais digressões encontra-se inevitavelmente no fazer, no agir, no 

atravessar a realidade exposta, no ato de nos lançarmos à experiência estética, na ação de nos 

expormos aos labirintos da arte e, por que não dizer, da vida de artista; sempre a espera, 

confiando que Teseu mate o Minotauro e nos conduza para fora do labirinto. 

O trabalho que será exposto é assim baseado numa experiência de arte viva, alimentada 

pela inquietude da alma, pelo descontentamento diário, pelo questionamento da condição de 

existência da arte e do artista.  

Na trajetória dos experimentos estéticos que servem de base para este estudo foram 

produzidos os trabalhos que seguem discriminados, a maioria inspirados em aspectos da vida e 

obra da pintora Frida Kahlo. A obra desta artista, nascida em 1907, considerada surrealista, é 

marcada pela sua auto-representação. De saúde frágil, Kahlo faleceu aos 47 anos, em Coyoacán, 

distrito da cidade do México, local onde nasceu e residiu por quase toda a sua vida.   

A performance Na Cinza das Horas, primeiro experimento, foi inspirado no constante 

processo de “desintegração” do corpo da artista. A investigação para esta performance se deu 

através dos movimentos corporais que exprimissem a potência das imagens visuais da obra da 

pintora no tema escolhido, o binômio morte-vida. Este trabalho foi apresentado entre os anos de 

2000 e 2004, em diversas cidades brasileiras, em ruas e avenidas, em apartamentos, casas de 

cultura, festivais de teatro e performance, ateliês de arte etc.  

O segundo experimento, intitulado corre-dor-de-frida, surgiu como apêndice do primeiro, 

a partir das fotografias produzidas em preto e branco em formato de auto-retratos ampliadas no 

tamanho 40 cm X 60 cm. Este trabalho apoiou-se, especificamente, na interseção entre a foto 
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ampliada e as variadas técnicas plásticas (pastel, óleo, colagem, arte digital etc). O trabalho teve 

como inspiração os auto-retratos a óleo da pintora, aspecto que confere à artista um estilo próprio 

e o reconhecimento no mundo das artes. A série corre-dor-de-frida foi “surrealizada” por artistas 

convidados no ano de 2004, e foi impressa em papel cartão num formato de marcadores de livros 

no mesmo ano.  

O corpo-instalação Misericórdia, terceiro experimento, teve como tema os três abortos 

sofridos por Frida que foram retratados em suas pinturas e gravuras. A investigação se deu na 

transposição do plano bidimensional destas imagens para o plano tridimensional da cena. Neste 

estudo, avançou-se no reconhecimento e uso dos recursos que compõem uma encenação, tais 

como luz, música e vídeo, sem esquecer os valores de base das artes plásticas e da fotografia. 

Misericórdia foi parte da programação do SESC Consolação, no ano de 2004, e teve uma 

segunda versão, em 2007, apresentada no SESC Pompéia.  

Estes trabalhos – de investigação autônoma – tiveram a colaboração de artistas residentes 

na cidade de São Paulo. No ano de 2006, depois de dois anos de interrupção da pesquisa, o 

trabalho foi retomado graças ao financiamento adquirido através da Lei Municipal de Fomento a 

Cultura da Cidade de São Paulo. Depois de 10 meses de ensaios, em julho de 2007, finalizamos a 

pesquisa prática com o espetáculo multimídia Yo soy o que a água me deu Frida. Naquele 

momento já nos intitulávamos Teatro das Epifanias1. 

O espetáculo Yo soy... teve no experimento Misericórdia um exemplo de base, ao praticar 

a transposição de planos. Nele, dentre vários temas da obra da pintora, foi abordado o acidente 

de ônibus que a artista sofreu na adolescência, o elemento detonador de sua poética, a causa das 

inúmeras cirurgias na coluna vertebral e das seqüelas que a impediram de ser mãe. O trabalho 

evidenciou ainda a relação da artista com Diego Rivera, pintor muralista de renome e pai dos 

fetos natimortos. O engajamento do casal no movimento comunista de 30, na cidade do México, 

também foi parte da encenação.  

O grau de complexidade neste fazer artístico, que buscava acumular as experiências 

iniciais, trouxe a necessidade do estudo e uso de expedientes do Cinema para edificar a narrativa. 

Optou-se pela construção de um Roteiro, ao invés de um texto dramatúrgico, e pelo uso do 

storyboard como instrumento de organização do material cênico.  
                                                           
1 Um núcleo da Cooperativa Paulista de Teatro, fundado por José Antonio do Carmmo e Lilih Curi, em 1998, em 
São Paulo/Brasil. 
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Findado o ciclo dos trabalhos com as duas temporadas de Yo soy..., no Espaço Provisório 

do SESC Consolação e no Porão do Centro Cultural São Paulo, as indagações sobre os resultados 

cênicos obtidos, bem como as reverberações destes sobre o espectador não cessaram, o que veio 

a se tornar um caminho de investigação e reflexão a ser empreendido no curso de mestrado em 

Artes Cênicas na Universidade Federal da Bahia (PPGAC-UFBA), com início no ano de 2009.  

 Os questionamentos levados ao curso da UFBA sobre a natureza do trabalho do 

performer2 no trato com a imagem, que leva a uma dramaturgia, incorreram na revelação da 

proximidade, para não dizer similaridade, entre o ofício do performer e do encenador. Por outro 

lado, a discussão tomou centro no “tipo de espectador em Frida” que compartilha um modo 

específico de fazer artístico. Pensar este público fez reversamente pensar as escolhas artísticas, a 

produção estética e a maneira como estas são intercedidas.  

 Vale informar ainda que, como professora substituta da Escola de Teatro da UFBA, 

alguns aspectos pensados para esta dissertação encontraram rico laboratório na tarefa artístico 

pedagógica de dirigir o espetáculo de formatura dos alunos do curso de Interpretação Teatral da 

casa, no segundo semestre de 2010, intitulado Quatro Luas Pelas Pedras. A criação partiu do 

estudo de obras do dramaturgo espanhol Federico Garcia Lorca e culminou na “escritura” de um 

Roteiro, edificado pelos atores. Este trabalho, de metodologia empreendida através de princípios 

da linguagem da Performance, cumpriu temporada de 10 sessões gratuitas, no Teatro Martim 

Gonçalves, em dezembro do mesmo ano.  

Este estudo, que teve a práxis mediada por expedientes do Cinema e da Performance, 

encontrou no pensamento de estudiosos da Recepção Estética e da Encenação o aporte teórico. O 

trabalho norteou-se, finalmente, através do questionamento da existência de uma qualidade de 

Espectador, de um tipo de público que é Itinerante. Tal formulação não está vinculada à 

interpretação de que o espectador em questão é aquele que se desloca pelos diversos espaços 

físicos da encenação. Neste estudo, o termo itinerante é adjetivado ao espectador no sentido de 

que este sujeito percorre espaços internos ao experienciar a obra de arte.  

Estes lugares de imersão por onde o espectador itinera, espaços particulares de 

“deslocamento”, sintetizam noções que são metaforizados nesta dissertação por estações. No Ato 
                                                           
2 O termo perfomer é usado nesta dissertação no intuito de diferenciar o trabalho deste artista da cena de outro 
também específico, o ator. Para tanto, consideraremos a acepção do termo performer, dada por Renato Cohen, a 
mais apropriada para esse estudo. Cohen toma o performer como um artista que é “sujeito e objeto de sua arte (ao 
invés de pintar, de esculpir algo, ele mesmo se coloca enquanto escultura viva)”, ele transforma-se em “atuante”. 
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I, intitulado Do ponto de vista do espectador itinerante, são apresentadas quatro estações: 

Atmosfera, Gosto, Reconhecimento e Presença. Essas intentam traduzir conhecimentos que 

promovem a atração entre o espectador e a obra artística e que, por fim, norteiam a construção 

deste sujeito por mim evidenciado nesta pesquisa.  

 A estrutura da dissertação se segue com um Intervalo, um breve espaço que antecede o 

Ato II, destinado a uma pontual reflexão sobre o protagonista estudado, antes de seguirmos 

“viagem”.  

 No Ato II, Do ponto de vista do espectador de profissão, percorreremos as estações: 

Itinerário da Atenção, Movimento Expressivo, Escorço ou Perspectiva e Montagem de Atrações. 

Estes conhecimentos teórico práticos do encenador – primeiro espectador de sua própria criação 

– promovem espaços de imersão que proporcionam o potencial atrativo da obra aos outros 

espectadores que chegarão. O Ato II finaliza com a reflexão sobre o espectador de profissão 

também como um itinerante.  

 O Epílogo trata das conclusões finais desta pesquisa. O Ato Deslocado ou O Ponto de 

Partida destina-se a apresentação do memorial desta pesquisadora, que serviu de “pano de fundo” 

da pesquisa.  

 Esta estrutura dramática em atos e intervalos – um paradoxo se tratando de uma pesquisa 

cujos experimentos que em sua maioria foram empregados em dramaturgias não-lineares – 

objetiva reproduzir uma escrita performática, opção que se justifica pela necessidade de fazer 

uma “encenação do si mesmo da palavra para um outro” (NITRINI, 2008, p. 01), ou seja, da 

necessidade do verbo se deslocar para o sujeito leitor do seu significado primeiro e se instaurar 

na imaginação deste numa escrita outra, efêmera, performática, pertinente ao objeto 

problematizado.  

  Ao assumir este estilo performático, na estrutura desta dissertação, empreendemos outra 

“licença metodológica” – através do convite ao leitor que estiver acesso a cópia digital desta 

dissertação em conexão direta à internet –, ou seja, desta maneira específica, é possível o leitor 

imergir nos textos áudio-visuais que estão dispostos em links ao longo desta dissertação. Estas 

são janelas para vídeos e músicas, dentre outros materiais, que pretendem somar ao assunto em 

ocorrência. Uma proposição que visa estimular e provocar mudanças de percepção e sentido no 

leitor/receptor ao ler a dissertação, tornando-o também itinerante, tal qual ocorre com o 

espectador que leva o título desta dissertação.  
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Aos possíveis leitores, ao se questionarem sobre os atributos desta experiência de arte, 

requeremos afiançar ao artista o direito ao devaneio, à imersão criativa, processual, ritualística, 

ao elementar direito de criar, ou melhor, respeitando ao menos o seu direito de experimentar. 

Antropofagiamos, por fim, um trecho do livro A Paixão Segundo G.H. de Clarice Lispector, 

muito próprio a este trabalho: 

 
Este livro3 é como um livro qualquer. Mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por 
pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação, do que quer que 
seja, se faz gradualmente e penosamente – atravessando inclusive o oposto daquilo que 
se vai aproximar. Aquelas pessoas que, só elas, entenderão bem devagar que este livro 
nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, [...] foi dando pouco a pouco uma alegria 
difícil; mas chama-se alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Toma-se a palavra livro por dissertação.    
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Estou escrevendo com os meus olhos. 

Frida Kahlo 

 

 

 

 

A linguagem e a vida são uma coisa só.  

Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade não vive;  

e como a vida é uma corrente contínua,  

a linguagem também deve evoluir constantemente.  

Guimarães Rosa 
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2 –  ATO I – DO PONTO DE VISTA DO ESPECTADOR “ITINERANTE” 

 

Meu pai tratava pássaros, um monte deles; canários, periquitos, pássaros-pretos, sabiás... 

No nosso quintal havia uma gaiola gigante, de aproximadamente cinco metros de comprimento 

por quatro de largura, e uma altura aproximada de 3 metros.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Eu, com então cinco anos de idade, adentrava o viveiro por uma portinha de um metro de 

altura. Meu pai, logo atrás de mim, ao passar pela porta de tela de arame raspava, por vezes, as 

costas e os braços na estrutura retangular que esta se encaixava. Ele abria e fechava facilmente a 

entrada de complicada trava. Tinha o cuidado dos pássaros não fugirem.  

Alimentar os animais era uma ação de todo dia, assim que o sol nascia, antes mesmo de 

tomar o banho e o café-da-manhã, antes de colocar o uniforme para ir à escola. Um dia eu 

ajudava portando uma tigela de metal que havia enchido de alpiste. Noutro adentrava com um 

potinho de margarina nas mãos, equilibrando a água para que não transbordasse. Outras vezes 

saía do criadouro para lavar os recipientes na torneira na qual a mangueira vivia presa. E antes de 

entrar de novo no viveiro, via meu pai selecionar minhocas e alguns insetos que viviam da terra; 

eles “moravam” numa velha lata de tinta de parede, que ficava suspensa num gancho de ferro 

preso no teto da lavanderia. Uma lata pesada cujos “alimentos” eu não tocava; tinha medo, nojo!  

Havia dias que trazia nas mãos jilós. Estes eram minuciosamente lavados, cortados em 

metades, e de cada pedaço surgiam outras duas partes. Cada tico de jiló era espetado num 

 
Figura 01 – Foto-montagem com desenho de Lilih Curi 
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pequeno gancho de arame e dependurado nas paredes internas da tela, ornamentando o 

engradado. 

De dentro do viveiro, sentada numa pedra ou num pedaço de tijolo úmido, observava o 

meu pai em suas ações precisas com os pássaros: no seu ato de verificar os ninhos para ver se um 

ou outro pássaro havia chocado algum ovo; na sua ação de limpar as tampas de margarinas 

(pratos) das tartarugas; na outra ação de vê-lo enterrar os restos de couve e cenouras murchas do 

dia anterior, restos que um ou outro pintinho rejeitava. Neste viveiro conviviam muitas espécies. 

 E ainda, eu ficava maravilhada com o “idioma” por meu pai inventado na relação com os 

animais: ele imaginava uma língua inexistente e construía monólogos na sua relação com os 

bichos que duravam tempos e tempos, eu podia ficar o dia inteiro vendo-o brincar com os 

animais. Aconteciam também diálogos impressionantes, um jogo de perguntas e respostas com 

os pássaros, uma invenção de sons e palavras esvaziadas a priori de qualquer significado, que 

para mim tinha a tessitura de uma história infindável, cheia de abordagens inusitadas. 

E eu poderia continuar nestas páginas rememorando as ações deste homem no tratamento 

dos pássaros, num exercício de descrição de ações e imagens completamente envolvente, cujas 

qualidades explicitam um exemplo de comunicação: de uma menina de cinco anos atenta, 

seduzida, atraída pelas peripécias do pai. Esta condição da menina remete-me sobremaneira ao 

estado de atenção próprio de uma criança quando inebriada por um filme animado, em especial 

aqueles de pura ação, quase sem palavras, de trilha sonora ao fundo, cujo roteiro é definido pelos 

objetivos dos personagens em ação: uma performance que convida qualquer “viajante” a uma 

imersão estética.  

A partir do episódio memorial citado, questiono o que faz “algo” ser tão atraente aos 

olhos do outro. São muitas as qualidades que poderíamos atribuir aos “personagens”, o tratador 

de pássaros e a espectadora mirim. Mas, propriamente, é necessário dar luz ao mecanismo da 

atração, investigar o espaço entre, o intervalo que provoca o deslocamento do espectador ao 

objeto que complementa a ação atrativa.  

As noções ou estações que se seguem têm como proposta traçar este deslocamento. É 

objetivo delinear uma trajetória que revele este espectador itinerante, este viajante que percorre 

sucessivamente vários lugares diferentes. No desbravar dos textos, de estação em estação, 

veremos que teorias e modos de Recepção e Encenação são colhidos, assim como aspectos da 

experiência prática que são mediadas pelos estudos da Performance e do Cinema. A tessitura 
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entre estes quatro campos do saber (Recepção, Encenação, Performance e Cinema) busca no 

espectador em questão o fio aglutinador e condutor. 

Por fim, seria interessante lembrar que este estudo partilha do ideal de uma teoria ainda 

incipiente, digna de ser inventada, denominada de Produtivo-receptiva, conforme apontamento 

de Patrice Pavis (1996, p.22), em A análise dos espetáculos,  

 
[...] convém inventar uma teoria que encare a produção tanto quanto a recepção; uma 
teoria que não seja nem parcial nem unilateral [...]. Convém imaginar um modelo que 
combine uma estética da produção e da recepção, que estude sua tensão dialética, 
estabelecendo a parte da recepção antecipada pela produção e da produção ligada à 
atividade do espectador na recepção. [...] A teoria produtivo-receptiva procura, todavia, 
dividir o trabalho de pôr em formas e em signos entre as instâncias produtiva e 
receptiva; supõe que umas não podem ignorar as outras, mas que trapaceiam e 
instauram estratégias e pistas mais ou menos praticáveis. Dessa concepção produtivo-
receptiva resulta a estratégia interativa das instâncias produtoras e receptoras que 
devemos tentar produzir como criador e a receber como espectador.   

 

Como acrescenta Pavis, é em nome da “sedução mútua” entre o espectador de teatro e o 

modo de fazer teatro que se propõe este estudo. Nas estações que se seguem, são apontados os 

diferentes potencias de atração:    

 

2.1 – Estação Atmosfera 

 

O termo atmosfera proposto pelo filósofo alemão Gernot Böhme em sua obra Ensaios 

para nova estética foi apresentado por Cláudio Cajaíba (2008), em seu artigo Atmosfera e 

Recepção numa experiência com o teatro na Alemanha.  

Böhme fala que a expressão atmosfera é parte do discurso da teoria estética e que nas 

situações de apreciação de uma obra de arte “opta-se por um discurso sobre o poder 

atmosférico”, sobre a “ação atmosférica” e principalmente sobre o “modo de representação 

atmosférico” de uma determinada obra. Ele completa dizendo que o termo facilita a descrição 

sobre “algo impreciso, de difícil expressão”, de “uma certa incapacidade em descrever, de fato, 

aquilo que se experimenta, aquilo que se apresenta”.4 

                                                           
4 BÖHME, 1995, p. 21 apud CAJAÍBA, 2008, p.23 
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Böhme ainda adverte sobre o uso do termo atmosfera, para que este não seja empregado 

de maneira vaga, solicita que se aplique à tríade homem-espaço-natureza no intuito de colocar “o 

interlocutor em contato com a coisa em si”. 

O autor do artigo finaliza suas anotações sobre atmosfera dizendo que, mesmo aplicando 

o termo à tríade, a descrição “conterá ainda imprecisão”, pois “onde estão implicados sujeitos e 

objetos, sempre parecerá nebulosa e carente de uma complementação pelo sentir”. 

Outro exemplo do uso da noção de Atmosfera nos chega através do cinema:  

Em A experiência do Cinema (1983), Ismail Xavier organiza textos de vários autores; 

dentre eles, é apresentado o pensamento do cineasta russo V. Pudovkin5. Em O diretor e o 

roteiro, fragmento do livro intitulado A técnica do Cinema, o cineasta russo fala da habilidade e 

faculdade necessárias ao diretor para criar “frases”, a partir da montagem cinematográfica, que 

formam “períodos que afetam vivamente” o espectador. O objetivo do autor com esta afirmação 

é chegar ao tema que dá subtítulo ao capítulo, A atmosfera do filme. O cineasta assegura que “a 

ação em qualquer roteiro se insere numa atmosfera que dá colorido geral ao filme” e exemplifica 

que “um modo especial de viver” pode caracterizar-se como ação, com “alguma peculiaridade 

especial, algum traço especial, essencial, desse modo de vida escolhido”. 
 

Esta atmosfera, este colorido não pode e não deve se tornar explícito nem numa cena, 
nem no letreiro; deve constantemente impregnar o filme inteiro, do começo ao fim. 
Como falei a ação deve estar imersa neste pano de fundo. Uma série de filmes exibidos 
recentemente demonstra que a ênfase numa atmosfera na qual se insere a ação é 
facilmente obtida com a fotografia (XAVIER, 1983, p. 72). 

 

Pudovkin acrescenta que o roteirista alimenta o diretor através de uma “formulação 

abstrata necessária”, mas cabe a este último profissional “absorver esta formulação e dar-lhe a 

necessária forma plástica”. Ou seja, faz parte do ofício do diretor de cinema “a busca da solução, 

por métodos fílmicos, dos problemas” apresentados pelo roteiro tais quais: “‘Havia um odor 

intolerável na sala’ ou ‘Muitas sirenes das fábricas vibraram e cantaram através de uma 

atmosfera pesada, permeada de óleo’”. O mesmo paralelo poderíamos traçar com relação ao 

ofício do diretor de teatro na relação com o texto dramatúrgico. 

                                                           
5 Vsevolod Pudovkin (1893–1953): cineasta russo contemporâneo de Eisenstein e Vertov. Dirigiu a obra prima 
“Tempestade sobre a Ásia”, “A Mãe"  e  "O Fim de São Petersburgo", dentre outros filmes. 
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Pudovkin finaliza o tema citando um “exemplo maravilhoso, que produziu uma reação 

inesquecível” de atmosfera fílmica: as “imagens da aurora enevoada que se levanta sobre o 

cadáver do marinheiro assassinado em O Encouraçado Potemkin.” (link 1)  

O ato de “como representar a atmosfera” é sublinhado pelo russo como um trabalho que 

não pode ser desenvolvido sem a “participação direta” do diretor. E encerra:  

 
Não existe tal coisa como um pano de fundo neutro; todos os elementos devem ser 
acumulados e dirigidos com o objetivo único de resolver os problemas dados. Pois cada 
ação, na medida em que acontece no mundo real, está sempre envolta em condições 
gerais – esta é a natureza da atmosfera (XAVIER, 1983, p. 72). 

 

Com base no pensamento dos autores apresentados e a partir do exemplo que se segue, 

poderemos compreender a noção de Atmosfera como uma estação atrativa para o espectador, um 

lugar dentre outros tantos que é passível de imersão perceptiva e, portanto, de itinerância. 

Dentre os trabalhos que servem de base para esta dissertação, o corpo-instalação 

Misericórdia é aquele que mais explicita o uso da Atmosfera. Esta investigação autônoma – a 

terceira dentre os experimentos iniciais – surgiu de um flash, de uma imagem que 

repentinamente se fixou em minha mente: a fotografia de um corpo nu dentro de um recipiente 

transparente e uma máscara de respiração (espécie de nebulizador) na face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A plasticidade desta investigação – conforme figura 02 – de instalação cenográfica 

suportada pelo objeto “bolha de acrílico”, luzes e vídeos nas paredes do recinto, aliada à música 

ao vivo e à ritualidade da ação cênica, trouxe ao espaço da ação uma atmosfera de recolhimento 

Figura 02 – Fotos de Agnaldo Pereira e José Rubens Moldero 
do corpo-instalação Misericordia  
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e paz. Foram explícitas as reações do público, de empatia com a ação performática. Muitos 

demoravam a sair da caixa cênica, permaneciam no espaço da instalação em silêncio absoluto 

como que imersos neste útero figurativo. Obtivemos retorno do público após as apresentações e 

também por e-mails e Orkut (a rede social em voga na época). O potencial atrativo de 

Misericórdia era perceptível. E acredito que isto se deu, especialmente, pelo discurso visual 

arquetípico, de um feto dentro de um útero. A fotografia impressionava e provocava um modo de 

comunicação e interação com os espectadores.  

Em apresentações marcantes na cidade de São Paulo – no evento ¿Underground Passado 

Presente? do Sesc Consolação (2004) e na Virada Cultural do Sesc Pompéia (2007) (link 2) – é 

curioso atestar que a versão de 2007 se sustentou num tempo final de três horas. A média 

original era de 15 minutos de duração. Arrisco dizer que a responsabilidade pela sustentação da 

Atmosfera foi da fotografia que visivelmente deu o suporte.    

 Aquele flash que deu início à criação encontrou respaldo, de maneira inesperada, com o 

universo/arte de Frida Kahlo. A ideia de um corpo nu dentro de um recipiente transparente, que 

remetia diretamente ao feto morto in vitro, transformou-se num signo de vida quando o objeto 

cenográfico (bolha) chegou ao trabalho. A fotografia mudou e, como consequência, o signo da 

morte tornou-se vida. Foi após este momento que curiosamente percebi que já estava trabalhando 

com o universo arquetípico de Frida sem ter consciência, ao conhecer a obra Moisés ou O Núcleo 

da Criação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 03 – Moisés ou O Núcleo da Criação, de Frida Kahlo, 1945.  
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O processo da investigação se deu prioritariamente a partir da leitura de imagens, réplicas 

de quadros da pintora. Durante os dois anos e meio iniciais não tive contato com a obra escrita 

(reportagens, livros, artigos) de/sobre Frida Kahlo. A concepção de Misericórdia começou a 

fazer sentido quando soube que a pintora tinha sofrido três abortos. Sua incapacidade de 

“segurar” a criança no útero foi decorrente das seqüelas do acidente de ônibus que a artista 

sofreu aos 16 anos: sua vagina e parte da coluna foram perfuradas por barras de ferro, pedaços do 

corrimão do automóvel. 

 Em Misericórdia existiu uma comunicação peculiar entre os artistas, de ordem sutil e sem 

o uso das palavras. O diálogo acontecia através de um jogo alternado entre ação corporal (do 

corpo em “presentação”) e as diferentes sonoridades produzidas pelos músicos e com 

“vocalizações” de textos e canções que tinham como sistema de amplificação a máscara de 

nebulização presa a um conduíte com um microfone de lapela na extremidade.6  

É prudente reforçar aqui que este terceiro experimento me fez questionar sobre a 

Atmosfera em eventos artísticos, principalmente no que tange à apropriação do espaço nesta 

conjectura.  

Ambientar um espaço, com todos os recursos cênicos disponíveis, tornou-se um meio de 

promover a inserção do corpo do espectador na realidade da cena, diferente do ambiente 

cotidiano da rua, por exemplo, de onde o espectador supostamente veio. Valorizar este aspecto 

na performance ou encenação converteu-se, no meu fazer, numa possibilidade de imersão 

sinestésica, auditivo, visual e sensível do público. A forma de abordar o espaço e as 

materialidades de uma encenação, desde o experimento com Misericórdia, me solicitou um 

“olhar” mais atento a esta questão nos trabalhos posteriores. 

Em Yo soy o que a água me deu Frida, o espaço cênico de formato retangular foi 

delimitado pela instalação cenográfica através das paredes de panos que recebiam as projeções 

em vídeo. A proposta de ocupação deste espaço incluía 14 cadeiras de rodas, para serem 

ocupadas por parte do público. O espaço absorvia outros 50 lugares, em média, onde o restante 

do público era locado, lateralmente à área da representação. Era objetivo promover uma 
                                                           
6 O corpo-instalação Misericórdia teve fundamental participação do músico Márcio Martins, na guitarra e na 
percussão. Além de instrumentista, ele acumulava a experiência como ator e mestre espiritual, diferenciais que se 
somaram para o resultado estético alcançado. Martins é umbandista, o que confere a esta experiência um tratamento 
especial no ritual, parte intrínseca do trabalho. A ação contou também com a colaboração do DJ Camilo Brunelli, da 
artista plástica Indira Maíra e da produtora Silmara Baldi. Em 2007, dentre vários artistas, tivemos a participação 
especial do compositor, pianista e performer Sérgio Villafranca. (link 3)  
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ocupação que proporcionasse uma maior proximidade dos espectadores com a ritualidade da 

cena. O público que ocupava as cadeiras de rodas estava, inevitavelmente, mais exposto à ação 

cênica e, consequentemente, mais susceptível a uma experiência corporal diferenciada. A ideia 

de acomodar parte do público nestas cadeiras, por setenta minutos, tinha também o objetivo de 

proporcionar a estes espectadores uma experiência diferenciada – sinestésica, visual, etc – com o 

elemento cênico cadeira de roda, numa alusão ao que Frida Kahlo vivenciou em anos de vida 

como cadeirante.   

A ideia das cadeiras teve também inspiração nos “parangolés” de Helio Oiticica, que 

permitiam uma vivência estética, por parte do público que vestia o objeto artístico, e nas obras de 

Lygia Clark, que prescindiam de toque para a imersão. Já a instalação cenográfica em Yo soy... 

buscou uma referência nas caixas-instalações do artista plástico Cildo Meireles, por serem 

altamente envolventes e acolhedoras, sustentando no seu complexo uma Atmosfera. 

Já em Quatro Luas Pelas Pedras havia a curiosidade e o desejo de explorar o espaço 

arquitetônico do Teatro Martim Gonçalves, assumindo-o na encenação. A ambiência do palco se 

deu, então, através da instalação de um teto de flores7 e de estruturas vazadas em formato de uma 

porta e três janelas, que também ficavam suspensas, de maneira perpendicular ao teto.  

A iluminação, pensada primeiramente para simbolizar através das cores as personagens 

de Quatro Luas..., foi também utilizada para preencher o espaço da plateia, com os efeitos dos 

gôbos e da paleta de cores escolhida. Ou seja, houve a inversão de posicionamento do público no 

espaço, que foi acomodado em arquibancadas no palco, direcionadas para as cadeiras da plateia. 

Tal proposição objetivou valorizar a perspectiva e a profundidade de campo da imagem 

/enquadramento do plano geral do espetáculo. E provocar, concomitantemente, uma percepção e 

imersão diferenciada no espectador através da fotografia. O espaço se tornou “gigante”, na 

combinação da iluminação com a profundidade de campo. E ainda, proporcionou uma variedade 

de possibilidades do seu uso, como por exemplo, a exploração da justaposição de cenas8, ao 

viabilizar no mesmo instante de duas a quatro narrativas isoladas, na ocupação de vários espaços 

do quadro, conforme exemplos das figuras 04 e 05 que se seguem.  
                                                           
7 Este teto foi pensado para descer em direção ao público como um varal de roupas, porém, o processo de instalação 
foi deficiente, não proporcionando a sensação e imagem sugestionada. Este elemento tornou-se, então, uma peça 
decorativa no espetáculo, sem o efeito pretendido.   
8 A justaposição de cenas é um recurso da encenação contemporânea que está além da idéia de conflito, confronto 
ou mesmo de contradição próprio do teatro dialético. Este recurso aproxima narrativas que não necessariamente 
tenham conexões umas com as outras.    
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Figura 04 – Foto de Danilo Canguçu, da encenação de Quatro Luas Pelas Pedras,  

exemplo do uso da perspectiva e profundidade de campo 

 

 
Figura 05 – Foto de Danilo Canguçu, da encenação de Quatro Luas Pelas Pedras,  

exemplo de justaposição de cenas 

 

Foi também intenção abordar o fundo do quadro, segundo plano, apenas como um painel 

de texturas da cena que ocorria na frente, no primeiro plano (conforme figura 06): uma tentativa 

de comprimir o espaço “gigante” do teatro, e, por consequência, a imagem do quadro, orientando 

a atenção do espectador nos aspectos intimistas e sutis da interpretação dos atores.  

A combinação teve ainda a intenção de imprimir no espaço do palco do Teatro a ilusão de 

um espaço único, sem a convencional divisão palco-plateía, aproximando ainda mais o público 

do espaço da representação.  
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Figura 06 – Foto de Danilo Canguçu, da encenação de Quatro Luas Pelas Pedras,  

exemplo do uso do fundo do quadro como textura da cena  

 

Um comentário e exemplo à parte – que nos remete diretamente à experiência de imersão 

do público no espaço – é o ato/fato de nos sentirmos comprometidos com espaços como um 

terreiro de candomblé em dia de “festa de santo”, com uma igreja cujo rito de casamento está 

prestes a ser “encenado”, com um estádio de futebol em dia de jogo, dentre outros. Atrelar a 

Atmosfera à potencialidade do espaço e à ritualidade típica de cada evento que é cultuada nestes 

“lugares comuns” me parece um atributo feliz, cujo beneficiado é o público e o evento em si. 

Como expresso anteriormente por Pudovkin (1983) “a ação deve estar imersa neste pano de 

fundo”. 

 

2.2 – Estação Gosto  

 

A noção de Gosto é tomada neste estudo como a segunda estação atrativa, outro “lugar” 

onde o público tem a possibilidade de itinerar. 

 Monclar Valverde (2007), em Estética da Comunicação – sentido, forma e valor nas 

cenas da cultura, discorre sobre “a sensibilidade como gosto e percepção” fazendo um convite 

ao leitor a ampliar o horizonte das discussões acerca do entendimento de sensibilidade para além 

das interpretações reducionistas de “percepção sensorial”, a fim de nos fazer reconhecer o quão 

decisivo são as emoções no horizonte desta discussão.  
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 O autor acrescenta que a noção de sensibilidade – no seu significado de “aparelho 

perceptivo e de capacidade intuitiva, de ‘excitabilidade’ e de fantasia, de gosto e de ‘delicadeza 

de sentir’” – sempre foi motivo de reflexão teórica sobre o sentir e a arte.  

Desde a Grécia Antiga, ainda segundo Valverde (2000), são postas em discussão “dois 

âmbitos da sensibilidade”, o cognitivo e o afetual, ou seja, o ideal e o real; e que, neste trajeto 

histórico, cabe eleger o pensamento de Kant que concebe sensibilidade como receptividade, 

apresentando a ideia de que “somos afetados pelos objetos”.  

Analisando a estética kantiana no que tange aos “aspectos ativo (produtivo) e passivo 

(receptivo)”, Valverde nos leva a compreender que: “a específica capacidade do artista para 

comunicar o conceito da obra, sem a coação das regras vigentes no domínio intelectual, encontra 

correspondência na comunicabilidade universal proporcionada pelo gosto” (2000, p. 164, grifo 

meu).    

 A noção de “gosto, para designar a capacidade de sentir e julgar a arte” é abaixo 

apresentada por influência do pensamento inglês do sec. XVII e XVIII, que torna os critérios de 

apreciação e julgamento mais flexíveis, ao combinar sensibilidade e “engenho” para caracterizar 

a criatividade artística, conforme Ferrucci (1992 apud VALVERDE, 2000, p. 165): 
 

O gosto é uma faculdade largamente susceptível de ser cultivada e afinada pelo 
constante e direto contato com os testes e as opiniões críticas que a opinião pública 
apresenta à atenção de todos quantos, como protagonistas ou como simples cultores, 
acendem ao mundo da arte. Por outras palavras, representa o conjunto das normas 
extremamente fluidas e largamente inconscientes que, num dado contexto cultural, 
definem a propriedade de linguagem e de estilo sem a qual o deleite que a obra 
estabelece não seria alcançado, e canalizam a sensibilidade privada do artista de modo a 
fazê-lo coincidir com a sensibilidade coletiva. 

 

Na determinação de Gosto como uma das noções que dimensionam a potencialidade 

relacional do espectador com a obra de arte, é inevitável pensar na produção artística em si, 

aquilo que se gosta, a forma ou o território das artes em que as produções estéticas são expressas. 

Trata-se de não desvincular o Gosto daquilo que é passível de ser apreciado, sentido, julgado. 

Trata-se a combinar a recepção e a produção (e vice-versa) e a tensão dialética entre essas partes, 

como nos atentou Pavis (1996), anteriormente, sobre a teoria produtivo-receptiva. 

 Os trabalhos produzidos a partir da vida e obra da pintora mexicana Frida Kahlo 

encontraram os referenciais teóricos e práticos na linguagem da Performance. Foi propriamente 
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o livro Performance como Linguagem (COHEN, 2002) que se tornou a “bíblia” do meu processo 

criativo. Um aspecto definidor que veio à tona na elaboração do primeiro experimento, intitulado 

Na cinza das Horas 9, foi a ideia da não-representação.  

Inadvertidamente encontrei o conto O espelho, de Guimarães Rosa (2001, p. 119), cujo 

trecho me impressionou: 

 
Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a que me induziram, 
alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, 
esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte 
de todos, penetrando conhecimento que os outros ainda ignoram. 

 

Este trecho inicial do conto de Rosa tornou-se para mim como um “ponto” eletrônico, 

que repetia no meu pensamento e eu experimentava, em voz alta, baixa, inventando sonoridades 

ou fragmentando incansavelmente seus trechos, bem como suas sílabas: penetrando 

conhecimento que os outros ainda ignoram, penetrando... os outros ainda ignoram... pe-ne-tran-

do... co-nhe-ci-men-tos!!! Assim, brincando com as palavras, frases e encontrando sons variados, 

percebi que já tinha iniciado a experiência de arte, a la James Joyce, e que o tema norteador do 

trabalho já tinha se instalado – o espelho.  

Então, o termo personagem já não cabia ao trabalho e foi na compreensão do termo 

persona que se deu a investigação autônoma. Sem perder o viés produtivo-receptivo, 

aprofundamos a discussão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9 Sinopse do texto/poema apresentado no flyer de divulgação da performance: “Uma dança. Um corpo e o poder de 
criar imagens. Um encontro. Um diálogo entre Frida Kahlo e o cigarro. A metáfora da morte e o renascimento.” 

Figura 07 – Fotos de Camilo Brunelli da performance Na cinza das horas (experimento número 1) 
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2.2.1 – O uso do si mesmo como contexto e a ênfase no imaginário simbólico 

 

 Como Renato Cohen10 (2002) afirma em sua obra, é a situação de imprevisto tanto para o 

performer quanto para o espectador “que proporciona a quebra com a representação e a 

aproximação com as situações de vida (que pressupõe o inesperado)”. Através do pensamento do 

pesquisador, começamos a entender que neste fazer não havia representação de Frida Kahlo e 

nem mesmo a personagem Frida, instaurava-se a compreensão de que “o ator passa a funcionar 

como uma espécie de ‘totem’ carregador de signos”, ou seja:  

 
Na performance geralmente se trabalha com persona e não personagens. A persona diz 
respeito a algo mais universal, arquetípico [...]. O trabalho do performer é de “levantar” 
sua persona. Isso geralmente se dá pela forma, de fora para dentro [a partir da postura, 
da energia, da roupagem desta persona] (COHEN, 2002, p. 107) 

 

 O autor completa que o “termo ‘personagem’ é bastante aberto e dá margem a uma série 

de leituras dependendo da linha de teatro que se siga” e cita como exemplo o trabalho de Ariane 

Mnouchkine11 no Théâtre du Soleil, em que “as personagens têm o sentido que estamos adotando 

para o termo persona” 12, e ainda insere no seu texto o depoimento da performer e também 

diretora Joanne Akalaitis como exemplo implícito da “construção da persona”, durante o 

processo de criação de The Shaggy Dog com o grupo americano Mabou Mines:  

 
A partir de uma idéia surgida nos ensaios, parte-se para uma execução física. Eu não 
falo em termos de movimento mas em termos de transformação do corpo. E quando 
você transforma seu corpo, você transforma sua face, você transforma sua voz. Eu 
penso que o jeito que eu pessoalmente faço é de voltar-me para mim mesma com mais 
profundidade e, me observando, tentar ter uma imagem de alguém, e então preencher 
esta imagem, através de mim. É como projetar um slide na parede e tentar se ver dentro 
dele. 13 

 

                                                           
10 Renato Cohen (1956 - 2003): diretor, performer e teórico brasileiro.  
11 Ariane Mnouchkine (1939 -): diretora do grupo de teatro francês Théâtre du Soleil. 
12 Em estágio com o Thèâtre Du Soleil, no ano de 1997, em Paris, tive a oportunidade de observar a condução muito 
sensível de Ariane Mnouchkine com os seus atores, no que tange ao trabalho do grupo com as máscaras balinesas. 
Neste trabalho, a ator é convidado a escolher a máscara que encontra maior afinidade, empatia, identificação. Num 
segundo momento, o ator escolhe também um figurino que “complementa” a máscara. Antes de entrar no jogo, a 
figura é convidada a ver-se num grande espelho. Esta é a base para a investigação do “estado” proveniente da 
“fricção” entre o ator e a figura por ele composta. O resultado conquistado é, num segundo momento, combinado 
com a personagem do texto a ser encenado.   
13 Akalaitis in Cohen, 2002, p.107. 
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 Akalaitis também explica que começou a se interessar por Billie Holiday quando 

“alguém” comparou sua voz com a da cantora americana, o que influenciou o andamento de sua 

investigação, ficando então “comprometida” com a informação sobre a artista.  

 Segundo Cohen (2002, p. 107-108) no caso de Akalaitis, a persona surgiu “de uma idéia, 

não de um texto prefixado, e tomou, por ‘acaso’, o rumo da Billie Holiday, assim como poderia 

ter tomado um outro rumo qualquer”. Ela teve como primeiro impulso do processo de criação o 

que o teórico chama de extrojeção – “tirar coisas, figuras suas” – e depois, a partir do modelo de 

Holiday, fez um trabalho de introjeção, de “receber”/ reconhecer esta “personagem” e trabalhar a 

composição.  

O exemplo de Akalaitis com a figura de Holiday coincide com o meu fazer em Frida, 

cujo impulso inicial foi também o da extrojeção, partindo do conto O Espelho de Guimarães 

Rosa. É também coincidente no nosso fazer performático a polarização “entre os papéis de ator e 

a ‘máscara’ da personagem”. Sobre esta ambiguidade ator-personagem, a performer Akalaitis 

fala ainda que na ação performática alterna entre si mesmo e a persona e, cada vez mais, sente 

“menos a persona” que atua. Constatação que também coincide com o meu trabalho em Frida. 

Cohen (2002, p. 58) ensina que o livre processo de construção na linguagem da 

performance orienta a criação de roteiros a partir do que o diretor Richard Schechner14 chama de 

self-as-context15, e esclarece que,   

 
[...] quando um performer está em cena, ele está compondo algo, ele está trabalhando 
sobre uma “máscara ritual” que é diferente de sua pessoa do dia-a-dia. Nesse sentido 
não é lícito falar que o performer é aquele que “faz a si mesmo” em detrimento do 
representar a personagem. De fato, existe uma ruptura com a representação [...], mas 
este “fazer a si mesmo” poderia ser melhor conceituado por representar algo (a nível de 
(sic) simbolizar) em cima de si mesmo.  

 

Poderíamos arriscar, a partir desta definição, uma outra, de que o performer faz uma 

atuação de fronteira. Cohen afirma que esta forma de trabalhar – “mais o atuante e menos o 

personagem” – é similar ao modo como o diretor americano Bob Wilson16 realiza os seus 

espetáculos; “processo muito mais artaudiano que stanislavskiano”, em que há a “quebra” de 

                                                           
14 Richard Schechner (1934- ): artista, teórico e professor dos Estudos da Performance na New York University. 
15 Em inglês: auto-representação. 
16 Bob Wilson (1941-): encenador americano vanguardista e representante do Teatro de Imagens. 
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ilusionismos. E completa: “Vai se partir de um physique-du-rôle – não só físico, mas existencial 

e levá-lo ao paroxismo (à semelhança do “cinema de tipos” de Fellini).” (link 4)  

É ainda característica do encenador Wilson a busca por “um teatro de imagens, que (...) 

tende para a roteirização cinematográfica”, a exemplo de Life & Time of Joseph Stalin17, um 

espetáculo apoiado “na mise-en-scène e no imagético”. Sobre este estilo teatral, Cohen (2002, p. 

120) esclarece:  

 
Cada imagem, cada signo introduzido permanece algum tempo em cena. Isso reforça o 
sentido de “significação” do teatro: é sempre comum o espectador perguntar o que 
aquilo “representa” ou o que o encenador “quis dizer com aquilo”. Cada som, cada 
iluminação, cada entrada em cena vai conotar alguma coisa, além do sentido denotado. 

 

 O modo de criação apresentado que parte da persona, diz muito sobre um tipo de fazer 

artístico, de desejo e gosto de produção. Presume-se que o contato com o conteúdo parte de 

“algo” documental, real, onde a “representação” não se faz necessária. Crê-se que a imagem 

ancorada pelo physique-du-rôle carrega em si um contexto. O artista é convidado a “emprestar” 

o seu corpo cotidiano àquela paisagem, àquele argumento. Este é um processo vivo, autônomo, 

onde os trânsitos entre o si mesmo e a criação a partir de uma figura (a exemplo de Frida Kahlo 

ou Billie Holiday) encontram livre locução porque parecem locados no mesmo corpo-espaço, 

sem a divisão realidade/ficção, eu/criatura.  

 O público que participa desta forma de ação cênica é convidado a contemplar a figura 

“incorporada” no atuante. Ele é testemunha de uma corpofiguração18, poderíamos concluir. É 

natural que o “totem de significados” carregado pelo atuante neste tipo de ação cênica provoque 

no espectador alguma sensação, emoção, compreensão ou mesmo incompreensão. O veio 

comunicacional instala-se então, na sensibilidade de ser receptivo ou mesmo perceptivo ao outro 

em ação, em significação. A linguagem da Performance é neste viés um forte meio de emissão 

da potência icônica, simbólica, imagética das artes. E, neste sentido, aproxima-se sobremaneira 

do Teatro de Imagens, modo de fazer contemporâneo que também é referência das produções 

estéticas que culminam nesta dissertação.  

 

                                                           
17 Em Inglês: A vida e a época de Joseph Stalin. Este espetáculo, que durava cerca de doze horas, foi apresentado no 
Brasil em 1973 em plena ditadura e, por isso, re-intitulado no país de A Vida e a época de Dave Clark. 
18 Neologismo criado por mim em alusão à idéia de “incorporação” da figura. 
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 2.2.2 – No domínio das imagens visuais: a performance na encenação 

 

Segundo Cohen (2002), o artista Bob Wilson foi influenciado pela Gestalt, a escola da 

forma, que tem sua origem associada à Universidade de Frankfurt, na Alemanha, por volta de 

1910. Gestalt é um substantivo alemão que surgiu de uma tradução da bíblia em 1523, que 

significa forma ou configuração, ou ainda, "o que é colocado diante dos olhos, exposto aos 

olhares” 19.   

Os idealizadores do movimento alemão, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt 

Koffka, iniciaram os estudos pela percepção e sensação do movimento e estavam preocupados 

em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica quando o 

estímulo físico é percebido pelo sujeito com uma forma diferente do que ele é na realidade.  

 A exemplo de Wilson e de outros idealizadores de grandes espetáculos, como Richard 

Foreman, os “conceitos de Gestalt passam a ser importantes no trabalho do encenador-

performer”, pois, trabalha-se “pela forma e não pelo conteúdo, pelo significante para se chegar 

ao significado”. Podemos citar como exemplo desta configuração criativa, o performer ser 

figura20 frente ou “fundo de um objeto, de uma luz”. Esta é apenas uma circunstância em que a 

Performance se torna próxima do “teatro formalista”. É importante destacar que, para Cohen 

(2002, p. 106):  
 

[A função] do performer geralmente coincide com a do encenador, [pois] este trabalho 
de construção está integrado com as mídias utilizadas no espetáculo, que são as mais 
diversas possíveis: dança, vídeo, esculturas, instalações, slide, retroprojeção, holografia, 
neon, manequins etc. 

 

 Ao realizar o primeiro experimento e ir agregando de maneira natural os artistas-

colaboradores21 à criação de Na cinza das horas, começava a entender que a intenção inicial, de 

construir uma cena teatral (algo até então modesto) tomava uma proporção inesperada. Os 

recursos começavam a se tornar mais importantes do que usualmente são, a protagonizar lugares 

não antes ocupados. Na descoberta do espaço tridimensional da cena, abriam-se possibilidades 

                                                           
19 Definição encontrada no site: http://www.igestalt.psc.br/gestalt.htm. Acesso em: 24 jan 2011. 
20 “Termo mais apropriado do que personagem”, segundo Cohen. Como exemplo de figuras, temos Holiday e Frida 
nos casos já citados. COHEN, 2002, p.106 
21 Termo usado por Renato Cohen para justificar a horizontalidade no processo criativo do performer. COHEN, 
2002, p. 101. 



35 

 

de manipulação das visualidades, sonoridades, do corpo em cena, das materialidades da 

encenação, através de abordagens livres e lúdicas, no uso e atributo das potencialidades das 

linguagens artísticas. Os estudos da encenação teatral eclodiam assim, no fazer performático. E 

mais: ao ter como tema de base a obra de Frida Kahlo, percebia – ao ler as suas imagens – que 

sua pintura era rica em conteúdos expressivos: a arte da pintora precisava ser posta em cena, ser 

traduzida cenicamente através das linguagens, ser comunicada a quem fosse possível. Com 

“Frida” houve a aprendizagem – metaforicamente falando – da simplicidade de jogar tintas numa 

tela e deixar o pincel imprimir o gesto, da complexidade na definição da cor, forma, contraste, 

movimento, pensamento e o que fosse necessário para compor o enquadramento com finalidade 

de enunciar ao espectador o tema estipulado.  

 Roselee Goldberg (2006, p. 175) em A arte da performance: do futurismo ao presente 

aponta os grandes espetáculos de Wilson e Foreman como amostras de “até onde podiam chegar 

as ideias correntes sobre a performance quando apresentadas em grande escala”. As obras de 

Bob Wilson, que chegavam a doze horas de duração, eram “verdadeiros Gesamtkunstwerk” 22 

influenciados pelos dramas musicais de Wagner. Obras como Einstein na Praia (1976) foi 

descrita pelo encenador “como óperas”. Na “unificação das artes”, Goldberg (2006, p. 179) 

afirmava que as “suas intenções consistiam em atingir um público maior, criando espetáculos ‘na 

escala do grande teatro popular’”. Convém afirmar que o objetivo de Wilson coincide com o 

intento do teatro do início dos anos de 1920, na Rússia, à época dos construtivistas; período que 

será abordado quando fizermos uma reflexão sobre a teoria dos espetáculos do diretor russo 

Serguei Eisenstein23. 

 Cabe citar ainda as obras de Richard Foreman: influenciadas por Artaud e Brecht, que 

eram apresentadas na Broadway com um diferencial – a locação era o loft do artista – o que 

refletia suas preocupações com a arte da performance e com o teatro de vanguarda.24  

                                                           
22 Em alemão: obra de arte composta. Conceito cunhado por Richard Wagner para se referir à união das diferentes 
formas de expressão num mesmo espetáculo: dança, teatro, pintura, música etc. 
23 Serguei Eisenstein (1898 – 1948): russo, cineasta, filmólogo, diretor de teatro e teórico. 
24A propósito, em A encenação contemporânea, Patrice Pavis trata do “reatamento” da encenação com a 
performance ou da “confrontação” desta primeira com o “seu duplo, sua irmã gêmea”. Pavis chega a criar o 
neologismo performise (performance + mise en scène) na tentativa de promover uma comunhão entre a dupla e 
afirmar que “a teatralidade e a performance não andam uma sem a outra, apenas a dosagem varia”. O autor dedica 
em sua obra um capítulo a essa questão intitulado Encenação, Performance: Qual é a diferença?. (PAVIS, 2010, 
p.43-83). 
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 Torna-se, então, conveniente discutir as ideias de Goldberg (2006) no que tange à relação 

próxima existente entre a arte da performance e o teatro nos Estados Unidos da América dos 

anos de 1970. Para a historiadora, além de Wilson e Foreman, outros artistas e grupos de seu país 

– como John Cage, Merce Cunningham, Living Theatre e Bread and Puppet Theatre – fizeram 

avançar o teatro experimental americano e formaram uma corrente que a autora intitula de 

“performance fringe”. Ainda acrescenta que:  

 
Chamada de “Teatro de Imagens” pela crítica nova-iorquina Bonnie Marranca, a 
performance fringe era de natureza não-literária: um teatro dominado por imagens 
visuais. A ausência de narrativa e diálogo, trama, personagem e cenário em forma de um 
espaço “realista” enfatizava essa “imagem de palco” (GOLDBERG, 2006, p. 175).  

 

 Goldberg também argumenta que Foreman, em 1975, já usava os recursos de sua voz 

gravada para falar “diretamente ao público, certificando-se de que cada sessão fosse 

‘corretamente’ interpretada à medida que ia ocorrendo” o espetáculo. Aspecto similar ocorre em 

encenações de Gerald Thomas – arrisco dizer – quando o artista “empresta” sua personalidade à 

voz em off, que tem entre uma de suas finalidades de provocar no espectador uma leitura da ação 

cênica realizada no palco. 

 As sobreposições de várias formas de sonoridades nos “quadros visuais” de Foreman, 

bem como a movimentação dos atores no quadro, são “uma tentativa de penetrar a consciência 

do público”. A autora acrescenta também que “desse modo, o Teatro de Imagens atribuía 

importância considerável à psicologia do fazer artístico”.  

 Com base nas colocações de Goldberg percebo o Teatro de Imagens como uma forma 

que atribui valor de base à arte da performance, pois considera o espectador o produtor dos 

significados da obra, o que o torna um “co-autor” desta configuração. Este tipo de teatro carece 

de complementação por parte de quem assiste, interpreta, escuta, vê e sente, e é neste sentido que 

é conferido ao público a função de co-autoria da obra artística.  

  A experiência de Wilson com Christopher Knowles é outro tópico abordado pela autora. 

Neste caso, como exemplo de associação entre o “mundo da fantasia” do autista adolescente e o 

“uso da linguagem” por parte do encenador. Para ela, “a linguagem de Knowles era muito 

próxima das ‘palavras em liberdade’ tão admiradas pelos futuristas, e sugeria um estilo de 

diálogo a Wilson” (2006, p. 177). Nesta parceria artística, o diretor americano suprimia aquilo 
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que poderia ser considerado “como um obstáculo à expressão em um mundo [dito] normal” e 

utilizava a “fenomenologia do autismo como material estético”.  

 Dentre trabalhos de Bob Wilson com Knowles é interessante mencionar, como exemplo, 

algumas características estéticas de Uma carta para a rainha Vitória (1974): a designação dos 

atores “por números, não por nomes”, o uso de objetos que “não tinham relação nenhuma com o 

que se passava em cena” (ex: tanque de água, crocodilo), a ausência de “começo ou fim [da obra] 

no sentido tradicional”, a presença de uma “série de declamações oníricas ou de livre associação, 

danças, quadros vivos e sons, cada qual podendo ter um breve tema próprio que, no entanto, não 

se relacionava necessariamente com o que vinha a seguir”. Todos estes aspectos do espetáculo, 

citados por Goldberg, funcionavam por partes, “como uma imagem, um modo de expressão por 

meio do qual o dramaturgo [Knowles] expressava uma sensação específica cujo ponto de partida 

podia ou não ser evidente para o público” (2006, p. 178). 

 No livro Os processos criativos de Robert Wilson, de Luiz Roberto Galizia (1986) 25, 

Alberto Guzik transcreve no texto de apresentação da obra um trecho de um “manifesto” do 

autor, intitulado Teremos de ser radicais. Neste, Galizia faz um apelo para que escutemos os 

“loucos” e os “profetas”: a sua intenção é chamar a atenção para os “indícios” de que os 

performáticos “querem transformar praticamente a arte teatral”, mas que os impedimentos são de 

ordem tácita. Ou seja, Galizia assegura que o maior dos problemas está na “recuperação da 

cabeça de um projeto” e que isto justifica o performer ser “ator, diretor, roteirista e cenógrafo. 

Não por opção estética, mas por desconfiança” (1986, p. 15), assegura. O “manifesto” deste 

artista revela a sua tentativa de libertar o pensamento artístico, de reclamar o direito de expressão 

do artista, que segundo ele é “o germe vital de nossas aspirações mais profundas”. Fica claro o 

desejo do escritor de resistência ao “sistema” vigente e o seu pensamento de que o dever do 

artista é “expressar, sem pressões, conteúdos próprios”.  

 Os territórios de produção artística aqui citados, da Performance e do Teatro de Imagens, 

nos dão pista sobre o sujeito itinerante que estamos tratando, pois determinam em que este 

espectador sente afecção por: pela figura, pela imagem, pelo simbolismo e jogo de significação. 

Sentir-se atraído, “atravessado”, comprometido, tocado por esta forma de fazer é definir neste 

estudo o território de prazer estético e, conclusivamente, o território de Gosto. Como salienta 
                                                           
25 Luiz Roberto Galizia (1954 - 1985): teórico, ator, diretor, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP – 
que teve a oportunidade de trabalhar diretamente com Bob Wilson.  
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Nathalia Sá Cavalcante26: “O encontro da teoria da recepção com a questão do prazer inaugura a 

recente visão fenomenológica do afeto como propulsor das possibilidades encontradas a partir do 

encontro com o outro pela dinâmica da recepção.” 

 

2.3 – Estação Reconhecimento  

 

 Edélcio Mostaço (2008) discorre sobre três instâncias “subjetivas e intersubjetivas” da 

experiência estética apresentadas por Hans R. Jauss: a poiesis, a aisthesis e a katharsis, 

categorias fundamentais da fruição que historicizam o prazer estético. Interessa tratar aqui a 

aisthesis que em grego quer dizer sensação , e “implica na dimensão de percepção reconhecedora 

ou de reconhecimento perceptivo”, o prazer estético ante o que é imitado. O autor informa que 

alguns teóricos já tentaram captá-la como “pura visibilidade”, “visão intensificada e sem 

conceito”, “da densidade do ser”, “pregnância perceptiva complexa”. Estes pensadores 

legitimam, dentre outros aspectos, o conhecimento e a experiência através dos sentidos e a 

capacidade do homem de sentir. 

Em Encontros com Ariane Mnouchkine: erguendo um monumento ao efêmero, Josette 

Ferál fala sobre a ideia de reconhecimento ligada à relação ator/espectador, no trabalho da 

diretora Ariane com o seu grupo francês, o Théâtre du Soleil: 

  
Frequentemente, o ator está muito apressado em exprimir o que tem a dizer, observa 
Ariane. Outra coisa, em vez de viver uma situação, de mostrá-la, ele quer dizê-la – em 
palavras ou gestos –, fazendo, assim, desaparecer um dos princípios fundamentais do 
teatro: o “reconhecimento”. O espectador não terá o prazer de reconhecer um estado ou 
uma situação, se o ator decifrar-lhe a cena e o informar o que está acontecendo por meio 
de gestos e palavras. Somos reféns dessa “tagarelice” cênica, que Mnouchkine denuncia 
e da qual quer fugir. (FERÁL, 2010, p. 44). 

 

 As palavras de Ferál (2010) dizem respeito à peculiaridade do ofício do ator na relação 

com o espectador. Mas elas cabem também ao processo comunicativo entre o público e as 

imagens visuais que carecem de tradução pelo espectador “nos termos da nossa própria 

experiência”, como nos faz pensar Alberto Manguel, autor de Lendo Imagens. No capítulo O 

espectador comum: a imagem como narrativa, Manguel (2001, p. 27) sugere que: 

                                                           
26 CAVALCANTE, Nathalia Sá. Considerações a respeito do prazer estético para Hans R. Jauss. Disponível em: 
http://www.users.rdc.puc-rio.br/imago/site/recepção. Acesso em: 25 jan 2010. 
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[...] infelizmente (ou felizmente) só podemos ver aquilo que, em algum feitio ou forma, 
nós já vimos antes. Só podemos ver as coisas para as quais já possuímos imagens 
identificáveis, assim como só podemos ler em uma língua cuja sintaxe, gramática e 
vocabulário já conhecemos. Na primeira vez em que vi os botes de pesca de van Gogh, 
coloridos de forma radiante, algo em mim reconheceu algo espelhado neles. 
Misteriosamente, toda a imagem supõe que eu a veja (grifo do autor). 

 

 O sentido da experiência ou da vivência pessoal estar espelhada numa pintura, fotografia, 

ou cena atribui a estas formas artísticas “o caráter temporal da narrativa”. Aquilo que está 

limitado por uma moldura, por uma quarta parede de um teatro, por exemplo, se torna “infinita e 

inesgotável”.  Conforme Manguel (2001, p. 28) reflete: 

 
O vocabulário que empregamos para desentranhar a narrativa que uma imagem encerra 
(sejam os botes de van Gogh ou o portal da Catedral de Chartres), são determinados não 
só pela iconografia mundial mas também por um amplo espectro de circunstâncias, 
sociais ou privada, fortuitas ou obrigatórias. Construímos nossa narrativa por meio de 
ecos de outras narrativas, por meio da ilusão do auto-reflexo, por meio do conhecimento 
técnico e histórico, por meio da fofoca, dos devaneios, dos preconceitos, da iluminação, 
dos escrúpulos, da ingenuidade, da compaixão, do engenho. Nenhuma narrativa 
suscitada por uma imagem é definitiva ou exclusiva, e as medidas para aferir a sua 
justeza variam segundo as mesmas circunstâncias que dão origem à própria narrativa.  

 

 O autor cita como exemplo o episódio de Encolpius que ao apreciar em um museu 

algumas pinturas mitológicas de artistas renomados chega à conclusão de que até mesmo os 

deuses “são abalados pelo amor”. Como “amante rejeitado”, Encolpius enxerga nestas cenas um 

“reflexo de suas próprias emoções”. Manguel conclui que “as pinturas o comovem porque 

parecem, metaforicamente, falar dele”, pois ele emoldura as pinturas “pela sua apreensão e pelas 

circunstâncias” e, assim, as obras passam a existir no “tempo de Encolpius e compartilham o 

passado, o presente e o futuro dele”. E conclui: “As obras tornaram-se autobiográficas”.  

 A propósito da experiência de Encolpius, na sua relação com a pintura que o comoveu, 

seria pertinente deixar aqui impressas as palavras do português Cochofel (1964, p. 21), quando 

da sua tentativa de definir na arte o que é o “belo”:  
 

[é] o que, na realidade, afeta a nossa sensibilidade e a nossa afetividade de um modo 
inusitado, raro, raridade proveniente da intensidade com que, afetando-nos, nos revela 
simultaneamente algo da natureza do ser humano, estimulando o que em moderna 
linguagem fenomenológica apelidaríamos de ‘vivências’. 
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 Conectados ao conhecimento expresso por Ferál, Manguel e Cochofel, promovemos a 

noção de Reconhecimento à experiência com o espetáculo multimídia Yo soy o que a água me 

deu Frida, desenvolvido pelo Teatro das Epifanias, através do projeto Ateliê Compartilhado27.  

  O espetáculo foi um dos resultados deste Ateliê, que teve como objetivo realizar uma 

ação de compartilhamento entre os grupos idealizadores, com vias ao estudo da dramaturgia do 

espetáculo em processo. Dando continuidade à investigação autônoma precedente, sobre o 

universo da pintora mexicana Frida Kahlo, Yo soy... tinha como fonte, e ao mesmo tempo, cerne 

da investigação a criação de uma dramaturgia que partisse das imagens das obras de Kahlo: 

materiais entendidos como não-dramatúrgicos, porém dramáticos.  

 Nos ensaios abertos, previstos pelo projeto, laboratoriava-se um teatro de co-

responsabilidade criativa entre o artista e o público, de comunicação e jogo: um teatro em que o 

espectador fosse assumindo a sua natureza, potência e autonomia criativa e se tornasse uma 

espécie de co-autor da “obra artística” como já havia identificado no primeiro e terceiro 

experimento. As cenas apresentadas no Ateliê faziam parte da seara do Teatro de Imagens, um 

modo – como dito anteriormente, a exemplo de Wilson e Foreman – que se alimenta da 

Performance e que como tal carece de uma complementação do sentir, pois agíamos na matéria 

da figura, da imagem, da simbologia e significação. 

 As cenas apresentadas nestes ensaios eram estudos dos quadros/temas da obra da pintora, 

preponderantemente preenchidos por músicas ao vivo, ações corporais e coreográficas em 

diálogo com a ocupação do espaço em todos os seus planos e dimensões, com pouco uso de texto 

verbal, dirigidas pelo encenador Wagner de Miranda. O público presente – um misto de leigos, 

moradores do bairro da Barra Funda onde a sede do Epifanias funcionava, e artistas amigos, 

dentre eles os parceiros do projeto, integrantes dos grupos participantes – compartilhava a 

opinião, o entendimento e/ou sensação sobre o que era apresentado após cada sessão/encontro do 

ensaio aberto. Como não tínhamos a intenção de apresentar uma narrativa linear sobre a vida e 

obra de Frida, e sim imergir na sua poética e resignificando-a encontrar a do grupo, não era 

objetivo que a história de vida de Kahlo fosse representada. As imagens visuais que conseguimos 

                                                           
27 Este projeto foi inspirado no Tacheles Theater da Alemanha, uma “fábrica de cultura” ocupada por criadores de 
diferentes áreas com o objetivo de ampliar as fronteiras do processo de criação. O Ateliê foi subsidiado pela 
Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo através da Lei Municipal de Fomento ao Teatro, durante 10 meses, 
entre setembro de 2006 e junho de 2007. Os grupos idealizadores e beneficiados foram Cia. Artehúmus de Teatro, 
Núcleo Cênico Árion e Teatro das Epifanias, grupos sócios da Cooperativa Paulista de Teatro.   
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produzir enfatizavam uma leitura estética sobre o imaginário da pintora. Para muitos 

espectadores visitantes, conhecedores da obra de Kahlo, o trabalho definia-se como “um sonho”, 

uma avalanche de imagens oníricas sobre a memória da pintora, um mergulho no universo 

interior de cada espectador. 

 Houve um episódio em que uma visitante saiu de um ensaio antes do fim, em prantos, por 

se sentir extremamente tocada pela narrativa, por reconhecer-se na ação, na “dor” de Frida. Um 

integrante do grupo conhecia a história de vida da espectadora e, posteriormente, nos explicou o 

que havia ocorrido. Neste episódio, ficou claro para o coletivo o quanto o uso das imagens 

visuais em cena podem provocar diálogos implícitos com o público, provocar Reconhecimento. 

 Outros, menos afeitos a tal imersão, à itinerância na percepção de si espelhada na cena, 

careciam de informação sobre a vida da artista. Desta “carência” revelada por parte do público 

surgiu a ideia do “verbete” inicial do espetáculo, palavras que além de faladas em cena foram 

projetadas nas paredes de tecido da instalação cenográfica: 

 
KAHLO, Frida. subst. fem. próprio (nome de origem germânica), metáfora: a 
personificação do esplendor mexicano, sinônimo daquilo que diz respeito às mulheres, 
antônimo de indivisível 1. Pintora mexicana 2. Mulher de beleza exótica, mestiça 3. 
Que possuiu ousadia, vitalidade, alegria 4. Gostava do humor e da ironia 5. 
Revolucionária comunista 6. Usou coletes torturantes depois de uma série de cirurgias 
na coluna 7. Foi casada e amou loucamente o pintor Diego Rivera 8. Sofreu 3 abortos. 
9. Pariu a si mesma 10. Teve amantes homens e mulheres 11. Sofreu acidente de ônibus 
aos 16 anos.28  

 

 Assim, alguns espectadores considerados comuns, colaboraram com a construção da 

narrativa, imprimindo na “ausência” de informação a sua parcela de autoria explícita, de maneira 

inversa à primeira situação.  

 É sob o tema da Presença que inauguramos a próxima estação, sem deixar de considerar 

as palavras de Mostaço (2008, p. 64) de que “a estética da recepção é uma operação 

comprometida com o processo artístico”.  

 

 

 

                                                           
28 Este texto é parte da dramaturgia do espetáculo Yo soy o que a água me deu Frida, construído de maneira 
colaborativa com o elenco do Teatro das Epifanias com a dramaturga Daniela Smith. 
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2.4 – Estação Presença 

 

 O trabalho que Ariane Mnouchkine desenvolve com seus atores no palco do Soleil nos 

serve mais uma vez de exemplo para este estudo. Josette Ferál (2010, p. 45) escreve que a 

importância dada às “entradas e saídas” de cena das personagens dão a impressão de que o que o 

espectador assiste “é o espetáculo de uma narrativa que se desenrola à sua frente”. E acrescenta 

que, diante do público, na relação com os outros atores em cena, no momento presente, “o ator 

deve saber inscrever-se nessa instantaneidade e estar presente” (grifo meu). 

 Hans-Thies Lehmann (2008, p. 236-237) escreve:  
 

Se há um paradoxo do ator, há antes de tudo um paradoxo de sua presença. Recebemos 
os gestos e sons que ele nos dá não simplesmente como algo que vem dele próprio, da 
plenitude de sua realidade, mas como elemento de uma situação complexa, que por sua 
vez não pode ser resumida como totalidade. O que deparamos certamente é uma 
presença, mas ela é diferente da presença de uma imagem, de um som, de uma 
arquitetura. Ela é uma co-presença objetiva referida a nós – mesmo que não seja essa a 
intenção. Por isso, já não se sabe ao certo se essa presença nos é dada ou se somos nós, 
os espectadores, que primeiramente produzimos. (grifo do autor) 

 

 Neste sentido, ao falar da presença do espectador, o teórico alemão anuncia a ideia de 

uma “estética da responsabilidade”, pois toma a representação como um lugar do envolvimento 

do público “que compreende a responsabilidade pela síntese mental” do que está acontecendo em 

cena. Trata-se de um “permanente estado de atenção” do público, uma sensação participativa no 

que ocorre em seu entorno e a “percepção da situação problemática do próprio ato de observar”. 

A reflexão de Lehmann remete, inevitavelmente, ao apontamento de Pavis (1996) sobre o ideal 

da Teoria Produtivo-receptiva, quando o autor fala que esta teoria a ser inventada não deve ser 

“nem parcial nem unilateral” e sim “um modelo que combine uma estética da produção e da 

recepção, que estude sua tensão dialética”. 

 Em nome de uma secular verdade teórica de que o teatro não existe “sem a relação de 

comunhão ‘viva’, direta, palpável entre ator e espectador”, o diretor polonês Jerzy Grotowski 29 

(2007) edificou o seu teatro. Ao definir as suas realizações como “pesquisas detalhadas da 

relação ator-espectador”, o mestre pensa a formação do seu ator não como pessoa que ele precisa 

ensinar “alguma coisa” e sim um ser humano que precisa “eliminar a resistência do organismo a 

                                                           
29 Jerzy Grotowski (1933-1999): polonês, diretor de teatro, estudioso e mestre do teatro experimental do sec. XX. 
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esse processo psíquico”. Tal princípio tem como resultado “a liberdade do intervalo de tempo 

entre o impulso interior e a reação externa [do ator]”. Ou seja, o pesquisador pensa na 

coexistência do impulso e da ação.  

 A partir deste conhecimento de Grotowski, poderíamos pensar que o sentido de Presença 

no seu trabalho é definido pela relação entre impulso e ação no trabalho do ator. Este é apenas 

um dos aspectos do projeto que Grotowski convencionou chamar de “via negativa”, cujos 

parâmetros teórico-práticos foram desenvolvidos, principalmente, na fase dos espetáculos de 

1959 a 1969 no seu Teatro Laboratório, na Polônia30. O diretor acreditava que cultivar “aquilo 

que foi despertado [no ator]” não depende da vontade, embora o processo de treinamento 

encontre nas palavras “concentração”, “confiança” e “desvelamento” certa dependência. No 

teatro deste mestre, o ator deve ter um “estado mental” que promova uma “disponibilidade 

passiva para realizar um papel ativo, um estado no qual não se ‘quer fazer aquilo’ mas antes 

‘renuncia-se a não fazê-lo’”.  

Ao falar de uma ação revestida de não-ação vale lembrar a observação de Ferál (2010, 

p.44) sobre a atitude dos atores dos espetáculos do Soleil, que garantem às personagens “entradas 

e saídas (de cena) surpreendentes e tocantes”, em que se encontra Presença mesmo em “corpos 

congelados”. A título de complementação, a teórica aborda – em palestra ministrada em 

Salvador31 intitulada Presença e efeitos da presença nas artes do espetáculo – que estar no 

presente significa considerar três instâncias: a corporal, a sensação (que remete ao espectador 

que percebe) e o estado mental (estar presente/estar ausente). E ainda, o efeito da presença, 

termo por ela cunhado, diz respeito a uma continuidade espacial e temporal que remete à 

impressão de Presença; proposta comparável ao entendimento de Lehmann de “um interminável 

processo de autofracionamento do agora”.  

O autor alemão afirma que o seu “teatro pós-dramático é teatro da presença”. Tal ideia 

encontrou inspiração na reformulação do conceito de “presença absoluta” de Bohrer, que 

significa para Lehmann pensar a Presença do teatro “como processo, como verbo”, como ação, e 

não como “objeto do conhecimento no sentido de uma síntese realizada pela imaginação e pelo 

entendimento”. Ao apropriar-se das categorias “teórico-cognitiva” e “ética” para assinalar a 
                                                           
30 É importante esclarecer que a “via negativa” segue norteando o trabalho do diretor, posteriormente. 
31 Esta palestra foi realizada no Teatro Martim Gonçalves, em novembro de 2010, como parte da programação do 
evento “Poéticas Tecnológicas - III Seminário Internacional Sobre Dança, Teatro e Performance”, projeto idealizado 
pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA. 
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discussão estética, Lehmann define o sentido de Presença “como algo que acontece” 32. É 

interessante grifar o que Ferál (2010, p. 45) acrescenta sobre o ator estar no presente: é preciso 

que ele “se concentre não no que vai acontecer no palco ou no que aconteceu, mas no que 

acontece naquele instante”, no agora. E completa, “é preciso que o ator saiba renunciar ao que 

previu para aprender o que se lhe apresenta”.  Lehmann, por sua vez, conclui o tema de maneira 

“bela” dizendo que o “presente não é nada que se possa aprender conceitualmente, mas um 

interminável processo de autofracionamento do agora em estilhaços sempre novos de ‘ainda 

agora’ e ‘agora mesmo’. Ele tem mais a ver com a morte do que com a tão evocada ‘vida’ do 

teatro”.  

Na função de conduzir a discussão para o ponto de vista do diretor, citamos mais uma vez 

a conversa da diretora Mnouchkine com Ferál. Ao ser questionada sobre qual o seu papel neste 

processo, Ariane define que trabalha para “deixar passar a imagem” 33. A teórica conclui que a 

artista “esconde, na verdade, um mestre sempre à escuta de seus atores, sempre receptivo, pronto 

para captar o inesperado, o sublime, o justo, o verdadeiro, o tocante”. Estas palavras remetem 

sobremaneira à seguinte declaração de Grotowski (2007, p. 212): 

 
Há algo de incomparavelmente íntimo e fecundo no trabalho com o ator entregue a 
mim. Deve ser atento, confiante e livre porque o nosso trabalho é explorar as suas 
possibilidades extremas. O seu crescimento é seguido com observação, estupor e desejo 
de ajudá-lo; o meu crescimento é projetado sobre ele, ou melhor, é descoberto nele - e o 
nosso crescimento comum torna-se revelação. Isto não é instruir um aluno, mas total 
abertura a uma outra pessoa onde se torna possível o fenômeno de um "nascimento 
duplo e compartilhado". O ator renasce, não somente como ator, mas como homem - e 
com ele, eu renasço. É um modo desajeitado de exprimi-lo, mas o que se obtém é a 
aceitação total de um ser humano por parte de outro. 

 

Numa outra passagem, quando também questionado como Ariane sobre o seu ofício, 

Grotowski responde ao interlocutor: “É evidente para mim que o trabalho do diretor é ser 

espectador de profissão”. Trataremos mais detalhadamente do ponto de vista deste profissional 

no Ato II que se segue. 

 Neste encerramento do Ato I, é necessário lembrar que as quatro estações apresentadas – 

Atmosfera, Gosto, Reconhecimento e Presença – buscam qualificar o Espectador Itinerante, as 

                                                           
32 Grifo do autor. 
33 Grifo meu. 
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inclinações deste “viajante”. É interessante percebermos que estes atributos que o compõem 

imprimem a sua “personalidade”, o que há nele que o torna “indivíduo”, “original”.  

Este sujeito, ora tem uma maior inclinação para perceber e imergir na Atmosfera proposta 

pela obra, ora sua tendência é valorizar as suas referências e sensibilidades que determinam o seu 

Gosto. Há também a qualidade do nosso espectador em “se curvar” ao Reconhecimento, e isto 

pode ser o suficiente para ele “viajar” na obra ou até mesmo negar a “viagem”, quando nela não 

encontrar sentido. Ele pode também inclinar-se à responsabilidade da “co-presença” com o 

ator/performer ou apenas ter Presença. 

Tal qual a Terra em seu eixo que modifica a sua posição em relação ao Sol, o espectador 

itinerante é o centro das quatro estações e estas refletem a inclinação e a variação de posição 

deste sujeito em relação à obra de arte. 34  

                                                           
34 Inevitavelmente, esta reflexão me remete às Quatro estações de Vivaldi (link 5). 
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3 – INTERVALO 

 

As estações percorridas até aqui – Atmosfera, Gosto, Reconhecimento e Presença – 

servem como primeira base de defesa deste tipo de espectador que tem a qualidade de ser 

itinerante. E antes de dar continuidade a esta “viagem”, faremos uma breve reflexão sobre o 

nosso protagonista, este “sujeito-viajante”, e a sua inerente experiência estética.  

 De maneira metafórica, podemos assumir em primeira mão o pressuposto de que o 

“sujeito-viajante” realiza um deslocamento voluntário e que ao fugir da rotina, no ato de “viajar”, 

ele busca prazer, conhecimento, risco etc. Tal deslocamento promove, inevitavelmente, 

experiências diferenciadas, e por consequência, pode vir a estimular mudanças neste sujeito 

através das descobertas provocadas pela “viagem”. “Estacionar” nestas estações apresentadas 

resvala à ideia do viajante se sentir atraído por estas respectivas paradas, de entendê-las como 

“meio de transporte” da sua experiência estética, ampliando assim o significado da “viagem”.  

É certo que o itinerário de viagem, uma resultante do desejo, razão ou emoção, revela a 

curiosidade singular deste homem que itinera, e ainda, o território cultural e estético pelo qual o 

mesmo se sente atraído. Revela as suas habilidades e limitações como “viajante”, bem como a 

sua identidade que poderia estar adormecida antes mesmo de começar a “viagem”, revela a sua 

potencialidade em ser “estrangeiro”, em ser estranho ao lugar e a si mesmo. 

A proposição da “viagem”, dentre aspectos objetivos e subjetivos, está inevitavelmente 

atrelada à quebra de hábitos de percepção do “viajante”, bem como a valorização de práticas até 

então pouco apreciadas na sua rotina. Não existe a quebra de rotina proporcionada somente pelo 

deslocamento espacial, de sair de um lugar e ir a outro, mas no modo de vida do sujeito, na sua 

maneira de pensar, de sentir, de ser e estar no mundo. A quebra de rotina reflete-se também no 

corpo do sujeito, no ato dele lidar com as atividades extracotidianas, o programa da “viagem”. A 

disposição física do “viajante” muda em “terras estrangeiras”, muda o seu ritmo, muda a sua 

energia. O “viajante” experimenta um “desvio” do uso normal do seu próprio corpo, um estado 

de alerta próprio de quem está em um ambiente diverso do seu de origem.  

E como visto nas estações até aqui percorridas, este percurso reflexivo busca valorizar a 

experiência do sensível nas artes, em específico, o nosso “viajante-espectador” como um ser de 

sensibilidade.  
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Seguindo o itinerário de viagem, iremos ao conhecimento de outros lugares, outras 

sensações, outros modos de perceber, tendo como guia outro “viajante”, o profissional, artista, 

criador responsável por colocar em ação a concepção cênica: o “espectador de profissão”, 

inspirados que fomos pelas palavras do mestre Grotowski.  

As noções que se seguem – Itinerário da Atenção, Movimento Expressivo, Escorço ou 

Perspectiva e Montagem de Atrações – buscam apresentar outra faceta do espectador itinerante, 

o lado do profissional que se coloca em lugar do espectador comum e que através da itinerância 

propõe a re-criação de sua função artística na quebra da rotina prático-conceitual. 
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 4 – ATO II – DO PONTO DE VISTA DO “ESPECTADOR DE PROFISSÃO” 

 

4.1 – Estação Itinerário da Atenção 

 

Jerzy Grotowski em O diretor como espectador de profissão conduz o seu artigo para 

mostrar ao leitor que “um dos problemas essenciais do ofício do espectador, isto é, do diretor que 

observa [...] é ter a capacidade de guiar a atenção; a própria e também a dos outros espectadores 

que chegarão” (2007, p. 216-217).  

Através da metáfora de uma câmera invisível, da ideia do “olho” do diretor como uma 

lente/objetiva de uma câmera de filmagem, o mestre polonês nos faz compreender que o 

problema do diretor é dispor ao espectador um itinerário de atenção. 

Como exemplo, Grotowski narra: 

 
Quando vocês realizam um documentário, o primeiro problema com o qual vocês se 
deparam é o da escolha dos detalhes. Podem apresentar a cena em plano geral, mas 
depois devem pegar com a câmera uma parte da cena, um ou dois personagens, ou 
mesmo um detalhe muito simples, uma mão e uma parte do corpo de um ator que na 
ação está em relação com uma parte do corpo de um outro ator, et cetera. Isto significa 
que o espectador do documentário já dispõe de um itinerário da atenção. 
(GROTOWSKI, 2007, p. 217). 

 

Grotowski adverte que os diretores de teatro quando fazem um espetáculo devem estar 

conscientes “de para onde querem dirigir a atenção do espectador durante a ação”. E completa: 

como o documentarista, o diretor tem a “obrigação” de construir um itinerário da atenção do 

espectador. 

O mestre fala ainda do uso do primeiro e do segundo plano no palco – de um ator que fala 

no primeiro plano, de uma ação que acontece no segundo, ora com interferência da luz, ora com 

um texto informador – e dos atributos do ofício do diretor na condução do itinerário, que dentre 

milhares de possibilidades, pode desviar, concentrar, alternar, justapor ou saltar a atenção do 

espectador.  

Grotowski acrescenta que orientar o olhar do espectador é um dos modos de montagem 

que infelizmente é desconhecido da maioria no trabalho do diretor:  

 
a montagem por meio do itinerário da atenção. [E completa] Mas mesmo a montagem 
de seqüências à maneira do cinema, como falou Eisenstein, na realidade só pode ser 
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vista no teatro se o diretor for competente. O princípio é este. Vocês elaboram ações 
precisas com os atores e, em certo momento, vocês cortam um pedaço da primeira ação 
e a colocam em conexão com o fragmento de uma outra ação. Assim obtêm uma 
montagem das seqüências, com todas as leis que nelas agem segundo Eisenstein (2007, 
p.219) (grifo meu).  

 

Grotowski se refere acima às teorias do renomado cineasta russo Serguei Eisenstein, 

escritas em 1923, intituladas de Movimento Expressivo e Montagem de Atrações.  

Antes de ser teórico e cineasta reconhecido, Eisenstein foi diretor de teatro e discípulo do 

também notório diretor e ator russo Vsevolod Meierhold35, que por sua vez teve Constantin 

Stanislavski36 como mestre teatral.  

O polonês Jerzy Grotowski, seguindo a trilha dos russos, teve a oportunidade de estudar 

direção na mesma escola que Stanislavski e Meierhold, no GITIS (Instituto Lunacharsky de 

Artes Teatrais), na capital russa, Moscou. Dando continuidade à pesquisa do mestre Stanislavski, 

Grotowski se debruçou sobre o “Método das Ações Físicas”, cuja matéria básica de estudo foi a 

“montagem das seqüências” conforme as leis operacionais de Eisenstein. 

Em Eisenstein ultrateatral: movimento expressivo e montagem de atrações na teoria do 

espetáculo de Serguei Eisenstein, Vanessa Teixeira de Oliveira (2008, p. 105) informa que o 

cineasta deixa claro na sua teoria “a importância do espectador em suas propostas teatrais”. No 

primeiro caso, ele “vai querer um movimento expressivo atrativo no que diz respeito à relação 

ator e público”, e no segundo, ele “vai almejar uma montagem atrativa quanto à relação entre 

encenação e espectador” (grifos da autora). Oliveira opina que a teoria do movimento expressivo 

poderia ser renomeada como movimento atrativo, a fim de deixar mais evidente a afinidade entre 

esta e a segunda, a teoria da Montagem de Atrações.  

A primeira indicação dada por Grotowski (2007, p. 129) no seu texto, é que, durante a 

improvisação, o diretor deve “saber tomar nota do corpo” do ator. Corpo é aqui entendido 

também como “voz”, “entonação”, “canto”, isto é, “todas as ações que o corpo [do ator] faz”. 

Grotowski fala que depois de tomar nota daquilo que se pode “fixar fisicamente”, dentre uma 

infinidade de material improvisacional produzido, deve-se passar pela montagem. Nesta fase de 

                                                           
35 Vsevolod Meierhold (1874 – 1940): ator, diretor e teórico de teatro russo. (Ao longo da dissertação adotarei a 
grafia de Meierhold com “i”. Porém, com “y” é também considerado correto.) 
36 Constantin Stanislavski (1863-1940): diretor, pedagogo, escritor e ator russo. 
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“cortar, cortar, cortar”, como repete, são normais as “conexões paradoxais como na montagem 

cinematográfica ‘nobre’”, afirma o estudioso. 

Segundo Grotowski (p.220), para colocar um fragmento de ação em conexão com outro, 

“sem perder o seu elã vital”, é preciso que o diretor domine a técnica da “montagem das 

sequências”. Este é um trabalho de muita “paciência”, adverte, cujo segredo está em como o 

diretor “olha e escuta” o ator. 

 Grotowski refere-se acima ao primeiro tipo de montagem por ele realizada, que parte do 

material proveniente do corpo do ator. O segundo tipo de montagem é o que define a encenação 

em si, resultado da itinerância do diretor-espectador profissional nos elementos atrativos da 

encenação. Grotowski (p. 223) completa: 
 

[...] para montar é necessário pensar de maneira muito disciplinada. Isto é, fazer a 
primeira montagem, fazer a escolha dos cortes, do que depende se o projeto que nascerá 
vai ser coerente, ou se vai se perder do todo. E para poder aplicar então a segunda 
montagem, do itinerário da atenção, é preciso já estar completamente pronto com a 
primeira e é preciso saber que está dando completamente certo [...].  

 

A segunda montagem, que passa pelo itinerário da atenção é, para o mestre polonês, 

“verdadeiramente sofisticada”. Ele cita como exemplo a cena de um espetáculo em que ele tem 

como objetivo distrair a atenção do espectador: o diretor dá o primeiro foco num casal de 

personagens em diálogo e depois muda o olhar do público para outro local, onde alguém acende 

uma lamparina. Segundo Grotowski, o fogo da lamparina exerce tal “força de atração” no 

espectador que quando o público volta o olhar para o casal, “passaram-se quarenta anos na ação” 

(p.221). 

A partir destes ensinamentos acerca da relação entre o itinerário da atenção do 

espectador e a montagem, é pertinente seguir viagem rumo às teorias de Serguei Eisenstein. 

Estacionaremos, então, no Movimento Expressivo, e mais adiante, na Montagem de Atrações, a 

mais conhecida teoria do cineasta.  
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4.2 – Estação Movimento Expressivo 

 

Segundo Vanessa Teixeira de Oliveira (2008), o artigo intitulado Movimento Expressivo 

foi escrito em 1923 por Eisenstein em conjunto com o seu amigo Serguei Tretiakóv37 para a 

enciclopédia de teatro que Meierhold preparava. A autora afirma que o artigo é praticamente um 

resumo do livro do professor alemão Rudolf Bode, intitulado Ginástica Expressiva. Bode 

organizou nesta obra, publicada em 1922, “um sistema de treinamento geral, um método de 

exercícios para o desenvolvimento das potencialidades motoras do corpo humano e do controle 

consciente desses movimentos”. 

Em 1935, segundo Oliveira nos informa, Eisenstein justifica aos seus alunos-diretores do 

Instituto de Estudos Cinematográficos de Moscou o uso dos estudos de Bode como base do 

artigo, ao invés de divulgar no texto os descobrimentos empíricos do seu mestre Meierhold. O 

teórico e professor Eisenstein enuncia que, “com eficácia inteiramente alemã”, Bode transformou 

os princípios da Biomecânica38 num “sistema bem detalhado de treinamento do movimento”. 

Diversamente, o mestre Meierhold “podia se mover brilhantemente” por ser um exímio ator, mas 

não foi tão original ao ponto de criar um sistema como Bode fez. 

É interessante saber que Meierhold reconhecia em Eisenstein o seu trabalho de arquivista 

pessoal e o interesse do discípulo em problematizar, apontar, observar e escrever textos valiosos 

sobre a Biomecânica e o melhor uso desta ciência aplicado ao trabalho do ator e à encenação. 

Meierhold (1980, p.231 apud OLIVEIRA, 2008, p. 100) reflete que: 
 

[Eisenstein] estudou toda uma série de trabalhos de pesquisa concernindo o movimento 
e o comportamento do homem no espaço. Isso o ajudou a construir num sistema 
harmonioso toda a experiência que ele havia adquirido no Estúdio biomecânico [entre 
1922 e 24, no Proletkult]. O que o ajudou? O movimento em sua expressividade 
maximal. A intenção precede o movimento, e se o corpo não está pronto a aceitar a 
tarefa, a intenção será destruída, a tarefa chegará em um terreno não preparado, e 
provocará uma catástrofe inevitável. Daí a necessidade de um enfoque racional do 
corpo. 

 

                                                           
37 Serguei Tretiakóv era um escritor ligado ao futurismo russo. 
38 A Biomecânica Teatral de Meierhold é um sistema de treinamento constituído de sete princípios que auxiliam o 
ator, bailarino ou performer a desenvolver a sua arte de maneira consciente na sua relação com o espaço. Ao 
organizar e orientar o ator no espaço, o sistema desenvolve a aplicação da energia física deste artista no processo 
criativo, dando ritmo e forma ao movimento. O objetivo do sistema é o trabalho sobre a ação física. 
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Oliveira ainda nos informa que Eisenstein, como professor de cinema, “vai continuar a 

adotar exercícios de biomecânica como treinamento para seus alunos-diretores” (p.113).  Em 

suas aulas, o professor aconselhava os alunos a praticar sempre a Biomecânica e a estudar o 

“treinamento do movimento expressivo” por toda a vida. Ao tomar os exercícios do mestre 

Meierhold como valiosos e aplicá-los com seus alunos, o teórico afirmaria que a Biomecânica 

serviria como “ferramenta para o domínio” da lei do movimento expressivo. 

Como exposto por Eisenstein, entender a primeira lei do movimento expressivo – o 

princípio da unidade do movimento – só é possível quando a pessoa reproduz os movimentos, ou 

seja, sob treinamento. Este princípio é o “de que em qualquer manifestação motora, o corpo 

como um todo participa do movimento, seja ele o menor dos gestos”. Dentro da perspectiva 

expressiva, fazer exercícios motores, facilmente reproduzíveis – como pular para dentro de um 

carro, subir em móveis etc – era “uma desculpa para acumular experiência individual no 

movimento” (1996, p.219 apud OLIVEIRA, 2008, p. 114). 

 Os alunos-diretores do professor Eisenstein deveriam, então, estar aptos “a executar 

qualquer tipo de movimento expressivo” para assessorar o ator no seu treinamento, no seu 

trabalho. Como sublinha Oliveira, a teoria eisensteiniana atende além da ideia dos alunos-

diretores auxiliarem seus atores na “construção de um personagem”, ela assiste o estudante “na 

concepção de todo o filme. Pois já que o cinema produz o efeito de movimento, é preciso 

[segundo o seu autor] conhecer as leis do movimento expressivo”.     

A primeira lei do movimento expressivo é baseada em “movimentos naturais”, 

“orgânicos”, incluindo a “anatomia” e a “fisiologia”, chegando à natureza dos “instintos” e dos 

“reflexos”. A segunda lei é entendida pela dupla Eisenstein e Tretiakóv como “um fenômeno da 

expressão”, ou seja, o movimento ocupa um meio lugar entre a “maestria da forma” (exemplo da 

dança) e o “treinamento da vontade” (exemplo do esporte). Estas duas polaridades tendem a uma 

síntese no sistema de treinamento proposto por Bode. Mais tarde, a segunda lei viria a ser 

batizada por Eisenstein de “unidade das oposições”. 

Oliveira (p. 104-108) ensina ainda que, para a dupla de autores, a expressividade não está 

somente ligada às leis do movimento expressivo, mas também ao entendimento de atração; pois 

se falamos de um tipo de movimento cênico – que parte do treinamento biomecânico, ou seja, do 

corpo do ator em ação – ambiciona-se atrair o público com esta ação. Em teoria, o movimento 

cênico atrativo tem o objetivo de “afetar e criar cargas e descargas emocionais” no espectador, 
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de “contagiar o espectador com emoção”, de “criar uma impressão” que proporcione uma relação 

atrativa entre ator e público, como pontuei anteriormente. 

O sentido de atração, segundo a autora, está também ligado à ideia do “movimento 

visualmente interessante e excitante” 39, movimentos atribuídos por ela como “vendáveis”, tais 

quais as performances dos artistas circenses e a biomecânica de Meierhold.  

No artigo Movimento Expressivo, os autores citam o otkaz, um dos princípios da 

biomecânica que em russo significa recusa, como um “procedimento atrativo”. No texto da 

francesa Béatrice Picon-Vallin, intitulado Reflexões sobre a biomecânica de Meyerhold, a autora 

fala que o otkaz origina-se na commedia dell’arte, datada de 1914, e chega ao que Eugenio 

Barba40 nomeia de “princípio das oposições”. Para Picon-Vallin otkaz  
 

é a indicação plástica e dinâmica de uma separação entre o movimento imediatamente 
anterior e a preparação do movimento seguinte, é um ímpeto, uma impulsão, um 
trampolim [...] No conjunto da atuação, é um momento de curta duração, em sentido 
contrário, que se opõe ao movimento geral ou à direção desse movimento: recuo antes 
de ir para frente, impulso da mão que se eleva antes de dar um golpe, flexão antes de se 
levantar. (2006, p.63; grifo meu)  

 

Oliveira (2008, p. 109) esclarece que o otkaz pode ser também entendido como um “sinal 

de prontidão para a realização de uma nova tarefa, efetuado pelo ator ao seu parceiro de 

exercício ou de palco”.  

Outro princípio atrativo da biomecânica, que diz respeito à relação do corpo no espaço, é 

o rakurs, que em português significa escorço: 
 

[Escorço é] uma técnica de aplicação de leis perspectivas a um objeto ou figura, de 
modo a produzir, no plano, o efeito da terceira dimensão, acarretando geralmente uma 
contração, ou mesmo uma distorção da forma. Dessa maneira, o escorço requer uma 
aguda percepção de forma e do tamanho das diferentes partes de um volume, a partir de 
um determinado ponto de vista [...] (OLIVEIRA, 2008, p. 93) (grifos meus). 

 
Esta técnica – também chamada de perspectiva – almeja um movimento atrativo, como 

acontece com o otkaz, por ser visualmente interessante para o público. Neste estudo, este 

princípio merece evidência ao ser eleito como a próxima estação. 

 

                                                           
39 Grifo meu. 
40 Eugenio Barba (1936-): Diretor do grupo Odin Teatret da Dinamarca, discípulo de Grotowski, responsável pela 
divulgação da “antropologia teatral” no ocidente. 
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4.3 – Estação “Escorço ou Perspectiva” 

 

O francês André Bazin41 escreve em seu ensaio Ontologia da Imagem Fotográfica que a 

câmara clara de Da Vinci, a partir de um modelo de Nipse, foi o primeiro sistema científico – 

intitulado de perspectiva – que de certa maneira apresentou-se mecanicamente. Segundo o autor, 

o advento da perspectiva “permitia ao artista dar a ilusão de um espaço de três dimensões onde 

os objetos podiam se situar como na nossa percepção direta” (1991, p. 20), numa visão direta. A 

descoberta da Fotografia foi então um acontecimento decisivo para a imitação quase real do 

“mundo exterior”. 

Tratando-se desta invenção, Bazin explica a crise da pintura moderna no século XIX, que 

se viu fragmentada em duas tendências: a primeira, de aspiração estética, através do “simbolismo 

das formas” e a segunda, de aspiração ilusória, ou seja, do “desejo puramente psicológico de 

substituir o mundo exterior pelo seu duplo”, que pela rapidez de satisfação, devorou as artes 

plásticas aos poucos. 

Mas, como a história da pintura nos mostra, grandes artistas conseguiram dominar a 

expressão das realidades através das formas, absorvendo-as na arte. A obra do italiano Andrea 

Pozzo42 nos serve de exemplo. As pinturas de Pozzo nos tetos das igrejas européias revelam um 

estudo aprofundado do ponto de vista e impressionam os espectadores de tal maneira que, 

curiosamente, foram apelidadas de “óperas”. 

Na sequência segue uma fotografia de sua obra mais conhecida – A Glória de Santo 

Inácio – uma grande composição em perspectiva que causa no teto da Igreja de Santo Inácio, em 

Roma, uma ilusão de continuidade das paredes e colunas, tamanha a excelência da representação 

da realidade tridimensional sobre uma superfície bidimensional.  

 

                                                           
41André Bazin (1918 -1958): francês, renomado crítico e teórico de cinema, co-fundador dos Cahiers du Cinéma. 
42 Andrea Pozzo (1642 – 1709): pintor, arquiteto, teórico de arte e jesuíta. Escreveu em 1693 o famoso tratado 
“Perspectiva dos pintores e arquitetos”, publicado em Roma. 
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Figura 08 – A Glória de Santo Inácio, de Andrea Pozzo, iniciada no final dos anos de 1690 

 
Quando o diretor Eisenstein cita em suas Notas sobre Biomecânica o termo escorço, 

expediente ligado às artes plásticas, ele se refere à maneira do ator dispor “racionalmente o seu 

corpo no espaço” (OLIVEIRA, 2008, p.110), como aprendeu com o seu mestre de teatro 

Meierhold.  

Oliveira completa que o mestre almeja movimentos precisos, econômicos e claros: 

“movimentos desenhados em cena”. E que, se o ator, através do domínio do seu próprio corpo, 

tiver propriedade de sua “forma”, “volume”, “posicionamento no espaço”; isto é, tiver 

consciência da “perspectiva cênica”, ele aumenta sua expressividade tornando-se visualmente 

mais interessante e, portanto, mais atrativo ao espectador. O discípulo Eisenstein afirma que os 

sentidos do espectador poderão ser afetados quando a expressividade do movimento do ator 

aumentar. É no uso das posições do corpo em perspectiva – em ação dinâmica – que reside para 

o diretor o “significado da biomecânica para o espectador”.  

Como afirma a própria autora, o escorço é designado pelo instante entre dois 

movimentos; não é uma pose do corpo “com função meramente estética”, e sim, “a dinâmica 

congelada de um momento” (EISENSTEIN, 1996, p.169 apud OLIVEIRA, 2008, p. 110). Este 

princípio tem como essência uma mecânica precisa, em que o corpo se movimenta com potência 

expressiva, através de ações cheias de intenção. Conforme citado, Meierhold vê na técnica de 

Charles Chaplin um “grande exemplo de movimentação expressiva”. Um bom exemplo desta 

qualidade de movimento executado por Chaplin está na clássica cena da fábrica (link 5), do filme 
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“Tempos Modernos”. Logo nos primeiros frames43, acompanhamos o ator desenhando 

movimentos repetitivos com os cotovelos ao apertar os parafusos. Sua expressividade é mais 

atrativa quando comparado aos outros atores da cena. Chaplin cumpriria, assim, a função 

utilitária deste princípio biomecânico ao afetar o espectador.  

No viés do trabalho do ator podemos pensar que o método de poder retirar um 

“movimento fixo” do “movimento geral” possibilita ao intérprete ter uma atitude analítica em 

relação à ação, no uso da perspectiva. Ao decompor o movimento, o atuante tem a capacidade de 

selecionar escorços, como se seleciona frames numa montagem de um filme:  

 
O movimento poderia, então, ser entendido como uma montagem de rakurs [escorços], 
como uma montagem desses movimentos congelados, mas “cheios”. [E completa] É 
Eisenstein quem escreve, tratando-se da biomecânica, que “mise en scènes podem ser 
construídas a partir de raccourcis” (OLIVEIRA, 2008, p. 111). 

 

Quando o diretor fala que a partir de escorços é possível construir encenações, está 

implícita nesta afirmação a ideia de que o princípio da montagem partiria do movimento 

expressivo. Então, em teoria, a sua “Montagem de Atrações” nasceria de sua percepção afetada 

pelos movimentos isolados dos atores, cheios de intenção, movimentos visualmente atrativos 

produzidos no palco.  

Como conclui Oliveira (2008, p. 105): 
 

[...] assim como Eisenstein vai querer um movimento expressivo atrativo no que diz 
respeito à relação ator e publico, ele também vai almejar uma montagem atrativa quanto 
à relação entre encenação e espectador. Nos dois casos, Eisenstein deixa bem clara a 
importância do espectador em suas propostas teatrais (grifos da autora). 

 

A estação que se segue traz, então, a noção de atração ampliada por Eisenstein, resultado 

do desejo do diretor em teorizar e praticar uma montagem atrativa entre espectadores e 

encenações por ele dirigidas. 

 

                                                           
43 Em inglês: Frame; que significa quadro ou imagens fixas de um produto audiovisual. 
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4.4 – Estação Montagem de Atrações  

 

A autora Oliveira nos informa que na mais comentada peça encenada por Eisenstein, 

intitulada O Sábio (1923), é difícil estabelecer com precisão como se deu a construção do 

movimento para o espetáculo – de que maneira objetiva o treinamento da biomecânica 

influenciou no resultado cênico –, porém, “fica evidente a ênfase no gestual e no trabalho do 

ator”:  

 
Eisenstein prezava a precisão e a valorização do movimento (ou “venda” do 
movimento) presentes numa performance de circo, pois essas qualidades causariam um 
efeito reflexo no espectador. Em O sábio, Eisenstein aproveita-se então dos temas 
sugeridos pelo enredo da peça para fazer uma montagem de números de circo, dança, 
canto, duelos de esgrima etc., prevendo que essas atrações provocariam mais facilmente 
“choques emocionais” no espectador (OLIVEIRA, 2008, p. 114-115) (grifos da autora). 

 

A fim de afetar os sentidos do espectador, de produzir nele os tais “choques emocionais”, 

Eisenstein estabelecia uma “tensão entre realidade e ficção”. Um dos exemplos que Oliveira nos 

fornece é a inserção de um ringue de boxe no meio da plateia do espetáculo O Mexicano (1921), 

artifício que o diretor russo arquitetou com o objetivo de caracterizar o “ao vivo” desta luta e 

provocar o aumento da “tensão emocional dos espectadores”. Segundo a autora, a luta de boxe 

“foi o ponto alto do espetáculo pela força da sua realidade”. 44  

Outro exemplo foi do espetáculo O sábio (1923) em que Eisenstein inseriu fogos-de-

bengala na plateia com a finalidade de atingir o público na sua “passividade”. É curioso saber 

que os “espectadores fracos dos nervos” eram socorridos por médicos de plantão e ter estes 

profissionais de saúde contratados pelo teatro era uma medida publicitária. 

Outro espetáculo também de 1923 – Escuta, Moscou? – provocou igual agitação na 

plateia. Segundo depoimentos, em uma das sessões o público foi ao delírio ao ponto de “um 

soldado se precipitar no palco com seus revólveres” (p.88).  

Na radicalidade dos atrativos espetaculares, ao provocar no público fortes emoções, 

Eisenstein tinha por intuito “fazer o espectador ‘perceber o aspecto ideológico daquilo que foi 

exposto’” (XAVIER, 2008, p. 189 apud OLIVEIRA, 2008, p. 84.). Conforme descrito por 

Oliveira, as produções realizadas pelo diretor russo eram sustentadas por situações e temas 
                                                           
44 Esta “tensão entre realidade e ficção” está também presente nas imagens captadas por Eisenstein para o longa-
metragem “Que viva México!”, que não foi montado pelo diretor.  
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referentes à política vigente da época. Estas obras normalmente eram reflexo de uma Rússia 

revolucionária de ideal construtivista, em que o artista exercia uma função social utilitarista, de 

satisfazer as necessidades do proletariado, atitude comum neste quadro social e histórico. 

Nesta paisagem revolucionária de 1923, o russo Serguei Eisenstein escreve e publica na 

revista Lef – Frente Esquerda das Artes – o importante manifesto Montagem de Atrações. Nele 

Eisenstein amplia o conceito de atração como “todo elemento que submete o espectador a uma 

ação sensorial ou psicológica, experimentalmente verificada e matematicamente calculada, com 

o propósito de nele produzir certos choques emocionais” (XAVIER, 2008, p. 189).  

A autora Oliveira (2008, p. 117-119) interpreta a definição do estudioso russo como “a 

unidade de medida encontrada por Eisenstein para o cálculo da influência exercida pela arte 

sobre o espectador”. E conclui que o artista Eisenstein tinha “uma certa ambição de construir 

uma ‘teoria da recepção’”. Isto se justifica na “própria nomeação do método de encenação 

eisensteiniano [que] faz referência ao momento de produção (montagem) e de recepção 

(atrações) do espetáculo”. E completa que é Eisenstein quem arquiteta o seu “método de 

encenação teatral” tendo como objetivo principal “calcular o efeito da obra de arte no 

espectador”. Diferentemente do mestre Meierhold – que considerava o ator o material básico do 

teatro – para o diretor e teórico, o espectador é o elemento principal das suas experiências 

espetaculares. 

Outra informação é válida de acréscimo neste estudo: Eisenstein considera todos os 

elementos que compõem a encenação motivos para a atração do espectador – “sem fazer 

distinção hierárquica entre texto, som, iluminação, figurino”: um princípio idêntico ao da 

linguagem da Performance, no que tange à horizontalidade das linguagens, conforme trata 

Renato Cohen. 

Retomando a questão da atração, este é também associado “às formas de entretenimento 

popular” pertencentes ao movimento vanguardista da época de Eisenstein: dos futuristas, cubo-

futuristas e excentristas. No manifesto Montagem de Atrações, como escreve Oliveira (2008, p. 

84), o autor informa que o “primeiríssimo sentido da atração” vem do Music-Hall – na sua 

forma de produção musical espetacular mais agressiva. E mais, o conceito de atração está 

propriamente ligado ao gênero teatral Grand-Guignol – nome oriundo de um pequeno teatro 

homônimo da Paris do final do século XVIII, especializado no “horror”, no “sanguinolento”, no 
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“grotesco”, no “cômico”: espaço de sucesso, sustentado pelo aspecto da “desmesura” das 

apresentações.  

O diretor Eisenstein atribui ao Circo e ao Music-Hall a “escola do montador teatral”. Para 

o russo, ser um bom montador, realizar bons espetáculos tendo a forma como ponto de vista, 

significa saber construir a partir destes dois gêneros com situações proporcionadas por um texto, 

tema ou peça teatral como ponto de partida. O Cinema também é citado, mas como uma 

linguagem de menor influência, comparativamente.  

No que se refere à estrutura de montagem dos espetáculos teatrais de Eisenstein, Oliveira 

(2008, p. 124) acrescenta que alguns se constituíam numa reunião de atrações que agitavam a 

plateia. Em O Sábio, por exemplo, o espetáculo era formado por 25 atrações, dentre elas, 

“fragmento de filme de detetive, número musical, acrobacias, palhaçadas, duelo de espadas, 

explosão de fogos de bengala sob as poltronas dos espectadores”, dentre outras. Uma observação 

importante é que este modo de construção do texto45 espetacular, típico do Circo e do Music-

Hall, tem a característica de não recorrer “aos artifícios da ilusão dramática” (p. 84), e ainda, 

remetem, inevitavelmente, à ideia de justaposição como hoje realizamos no teatro, em que as 

múltiplas ações que se desenrolam no mesmo espaço não têm necessariamente encadeamento 

lógico. Como enfatiza a autora, as atrações se tornam eficazes no seu “caráter relativo” e é 

através desta relação entre as unidades de atração da encenação que a produção acontece. 

Oliveira (p. 123) acrescenta que: 

 
A montagem de múltiplos estímulos produziria sensações descontínuas no espectador, 
levando-o a produzir uma conexão intelectual. Seria a montagem que possibilitaria a 
produção de um efeito ideológico e a percepção desse efeito apresentado em cena. Daí 
porque, repito, não se poderia pensar a atração de forma isolada, apartada da concepção 
de montagem. (grifo meu). 

 

Quando pensamos em concepção de montagem, inevitavelmente pensamos na figura do 

diretor, mestre-de-obras do processo criativo que determina a “combinação das unidades” do 

espetáculo.  

                                                           
45 É fundamental que a ideia de texto seja entendida aqui à moda de Cohen: como uma “coisa” que signifique, “no 
sentido dos signos”, e que vai “alterando dinamicamente seus significados” à medida que a ação cênica vai se 
desenrolando.  
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Grotowski (1993, p. 56-61), em seu artigo A montagem no trabalho do diretor46, fala que 

é necessário o diretor de teatro ser um “especialista em montagem”, ainda mais que os diretores 

de cinema, como destaca.  Grotowski quer com isto dizer que existe uma “lógica complexa” com 

a qual o diretor de teatro “bombardeia a percepção do espectador”. Porque, como dito 

anteriormente, trata-se de conceber a “montagem como itinerário da atenção do espectador”.    

 

4.4.1 – Da Collage 

 

No mesmo manifesto, como informa Oliveira, o diretor russo faz referência direta à 

collage47 – um expediente das artes plásticas – como um equivalente à prática da montagem.  

Segundo Renato Cohen (2002, p. 60): 

 
collage seria a justaposição e colagem de imagens não originalmente próximas, obtidas 
através de seleção e picagem de imagens encontradas, ao acaso, em diversas fontes. 
[Collage] caracteriza a linguagem e a colagem em si é apenas uma das partes do 
processo de criação que inclui a seleção, a picagem e a montagem etc. [...] é fácil ver 
que essa definição é aprimorística porque não é preciso acontecer materialmente todos 
esses processos para termos uma collage. Como num quadro surrealista, as figuras da 
collage podem ser imaginadas.  

 

No seu livro Performance como Linguagem, Cohen atribui ao pintor alemão Max Ernst 

(1891-1976) a “invenção” da collage, inspirado que foi pela técnica do papiers collés. A seguir, 

uma collage da série Uma semana de bondade, Ilha de Páscoa 2, intitulada Metáfora. Esta 

figura, produzida em 1933, apresenta três camadas: a primeira, mais ao fundo, em que 

identificamos uma mulher de peito nu e braço levantado que é uma alegoria da Comuna de Paris. 

A camada do meio que é propriamente o espaço físico, da janela e da parede da gravura, e o 

corpo de um Sherlock Holmes, com casaco, se olhando no espelho. A terceira camada é 

identificada através da cabeça colada no corpo deste personagem, que representa um famoso 

Moai da Ilha de Páscoa, no Chile.  

 

                                                           
46 Este artigo foi publicado pela revista mexicana Máscara, numa edição especial em homenagem a Grotowski. O 
título original em espanhol é El montage en el trabajo del director. 
47 Do francês: Colagem 
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Figura 09 – Metáfora, de Max Ernst, 1933. 

 

Por sua vez, Oliveira se refere às comparações que o diretor russo Eisenstein faz da 

atração com o “amontoado figurativo” de George Grosz (1893-1959), artista alemão, e os 

“elementos de foto-montagens” de Aleksandr Ródtchenko (1891-1956), artista russo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Remember Uncle August, the Unhappy Inventor, de George Grosz, 1919  
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Figura 11 - To die is not new, de Aleksandr Ródtchenko, 1926.  

 

Os alemães Max Ernst e George Grosz são dois protagonistas do dadaísmo berlinense. 

Ródtchenko, por sua vez, é figura marcante do construtivismo russo. Contemporâneo de 

Eisenstein, o artista ficou conhecido por seus experimentos fotográficos e por desenvolver a 

técnica da foto-montagem. A título de curiosidade, foi Ródtchenko quem fez o cartaz do clássico 

filme de Eisenstein, O Encouraçado Potemkin (1925), reproduzido abaixo:  

 

 
Figura 12 - Cartaz do filme O Encouraçado Potemkin, de Eisenstein, 1925. 

 

Cohen (2002, p. 50-51) trata do uso da collage como um dos traços característicos da 

performance: linguagem que se utiliza da fusão da dança, do teatro, do vídeo, dentre outros 

recursos. Segundo ele, o processo de composição na performance se dá por “justaposição, 
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colagem”, diferentemente da ideia interdisciplinar da Gesamtkunstwerk48 de Wagner, em que as 

linguagens se compõem de “forma harmônica, linear”. 

E ainda acrescenta que, 

 
Cada elemento cênico do espetáculo tem um valor isolado e um valor na obra total (por 
exemplo: os móveis, que são especialmente desenhados para a peça, são apresentados 
isoladamente em galerias de arte), produzindo na sua integração uma leitura de maior 
complexidade sígnica, ao mesmo tempo que se evita a redundância da ópera wagneriana 
(p. 51).49 

 

 Ao contrário do teatro tradicional cuja linha narrativa se dá de forma aristotélica, o texto 

na performance se apoia no uso da colagem “como estrutura”, desde o processo de criação à 

finalização (produto artístico). Isto ocorre pelo privilégio concedido à imagem comparativamente 

à palavra e também pela natureza anárquica da linguagem em si quando comparada as outras 

linguagens.  

 De outra maneira, o texto na performance se apóia num “discurso de mise en scène”. Ao 

se referir a este discurso, Cohen cita o exemplo de Disappearances, do grupo de Richard Marcy, 

em que os atores “compõem caracteres que são carregadores de signos” (p.57). Um tipo de 

discurso não conectado com a logicidade da ação e sim com o aspecto imaginativo e fantasioso. 

Ao citar esta performance como um exemplo de trabalho em que não existe uma “linearidade 

temática” para justificar a conexão entre as partes, o desencadeamento e fluxo das ações, Cohen 

(2002, p. 56) completa: 

 
Quando a performance pende para um discurso visual – não-verbal – composto a partir 
do movimento dos atuantes, é a intenção dramática que vai aproximá-la mais do teatro 
do que da dança. Disappearances é um bom exemplo disto, ficando caracterizada esta 
“teatralidade” tanto pela linguagem utilizada pelos performers (gesto, entonação, ação 
etc.) quanto pela composição da mise en scène.  

 

 Os atributos da composição realizada através da collage estão na aproximação de 

materiais oriundos de realidades díspares e que, quando justapostos, harmonizam-se nas 

diferenças. O resultado das combinações de diferentes imagens sintetiza a visão “do colador (no 

caso o encenador)” (p. 64) sobre o mundo. A sua forma de “olhar” pode ser entendida como a 

                                                           
48 Do alemão: obra de arte total 
49 Um exemplo de “redundância” na obra total de Wagner é da música originalmente composta para o espetáculo ser 
utilizada para marcar a dança. 



64 

 

sua releitura do mundo. Podemos concluir então que o texto cênico, como aqui tratado, se 

constitui pelos modos de colagem ou montagem de unidades atrativas de “valor isolado”, e é o 

modo de organização destas unidades que revelam a concepção e o estilo do performer e/ou do 

espectador de profissão. Tal afirmativa coincide com o método de construção do espetáculo de 

Eisenstein que é definido pela montagem.  

 Cohen (2002 p. 64) apresenta a analogia entre o processo da colagem e a montagem 

cinematográfica, a partir do texto Collage em nova superfície (ISMAEL, 1984). Nele o autor fala 

da essência da colagem quando esta faz desaparecer o valor isolado de uma imagem em prol da 

unidade de um todo, quando a unidade maior acontece a partir das centenas de imagens 

utilizadas de milhares descartadas, isto tanto na performance, na encenação quanto num filme. E 

acrescenta que, nestes trabalhos de forte discurso visual, é comum que “diretores-encenadores 

trabalhem com o sistema de storyboard”. 

 Storyboard é um termo inglês que significa história em quadros. Este é um organizador 

gráfico muito usado em produções áudio-visuais, principalmente no cinema. Grandes cineastas 

como Jean-Luc Godard e Alfred Hitchcock marcaram as suas produções com este tipo de 

procedimento.50 

 

 

                                                           
50 Neste link 6 uma prévia da película “Aballay”, dirigida por Fernando Spiner, apenas em storyboards. Este longa 
metragem está ainda em pré-produção.  

Figura 13 – Storyboard de Birds (1963) de Alfred Hitchcock 
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4.4.2 – Do storyboard a criação da cena performática 

 

 O texto que se segue discorre acerca do histórico e processo de criação de cenas do 

espetáculo Yo soy o que a água me deu Frida que usou o storyboard como instrumental inicial 

de organização do material cênico produzido nos ensaios e laboratórios. Yo soy... foi o resultado 

da soma das diversas áreas de atuação (teatro, dança, música, artes plásticas, vídeo etc.), uma 

criação inscrita no domínio de um work in progress, no viés do pensamento de Cohen. 

 A obra pictórica de Frida Kahlo foi a única fonte de estudo nos anos iniciais. À exceção 

d’As Cartas Apaixonadas (1997) e d’O Diário (1995), não se obteve qualquer informação sobre a 

vida e obra da pintora (através de livros, internet e outras publicações) antes do terceiro ano de 

pesquisa, em 2003. As imersões nas imagens se davam através de reproduções das pinturas 

originais. O objetivo de se ater às leituras visuais – como princípio – era o de averiguar os 

resultados estéticos conseqüentes de um trabalho que parte de um material não-dramatúrgico: as 

pinturas de Kahlo. Na escolha de tal operação, evidenciava-se o desejo de dar luz ao processo 

criativo – na ocorrência do deslocamento do plano bidimensional (da figura/imagem) para o 

tridimensional (a cena). Neste deslocamento, nas três experiências originais, foi se revelando 

uma poética de cena expressa na soma de linguagens. 

 Encerrou-se o primeiro ciclo da investigação autônoma em 2004. Em 2006, com a Lei de 

Fomento, foi possível retomar a pesquisa com vista ao espetáculo teatral. Nesta nova etapa, o 

desafio era reorganizar e reciclar o material cênico de origem com a colaboração do coletivo. 

Entendia-se que a autoria até então centralizada nesta pesquisadora passaria a ser assinada pelos 

artistas do Epifanias. Outro desafio era pensar uma estratégia que abordasse o conteúdo sem que 

houvesse uma hierarquia de uma linguagem sobre outra; era desejo manter a ideia de 

horizontalizar as linguagens já postas. E, era consenso, partir da construção de um Roteiro.  

 Foi então que, em dezembro de 2006, o Prof. Dr. Marcos Bulhões (USP) foi convidado a 

ministrar uma oficina aos integrantes do grupo. Como pedagogo da Performance e encenador-

pedagogo, Bulhões apresentaria recursos que aproximariam territórios de linguagens. Foi através 

da Oficina que a ferramenta storyboard tornou-se um elemento inicial e fundamental para a 

criação do roteiro cênico.  

 Segundo Renato Cohen (2002, p.64): 
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O storyboard funciona como um texto de imagens, onde o script contendo as cenas é 
inteiramente desenhado antes de ser produzido. Dessa forma o storyboard vai servir de 
suporte para o trabalho do encenador, da produção, para os artistas cênicos (figurinistas, 
cenógrafos etc.), para os performers e outros artistas envolvidos na montagem. 

  

 Alguns grupos já construíram suas narrativas partindo do storyboard, dentre eles, Mabou 

Mines e Byrd Hoffman Co. de Bob Wilson, como informa Cohen. Os artistas do Epifanias se 

propuseram a apreender a usar este expediente do cinema como ferramenta inicial. 

 Como a natureza do trabalho da cena é tridimensional e dinâmica, ou seja, pressupõe 

ação e relação com o espaço-tempo, não bastava desenhar num “quadrinho” uma imagem 

estática, um frame, da cena que estava sendo criada. A maneira de anotar a cena deveria ir além 

do que este expediente pode proporcionar, deveria compreender a complexidade da cena na 

bidimensionalidade do papel, lugar em que o roteiro vinha sendo construído.  

 Para tanto, o exercício definidor aplicado por Bulhões foi o “Jogo do diretor e do 

dramaturgo”, que consistia em fazer com que cada integrante experimentasse roteirizar e, logo 

após, dirigir seu próprio roteiro. Numa variação deste mesmo jogo, o roteirista poderia inserir-se 

como ator/performer ou solicitar que alguém dirigisse a cena por ele roteirizada. Experimentava-

se, nesta “brincadeira”, um espaço de liberdade de criação no coletivo, o que dava ao 

ator/performer um distanciamento do seu trabalho e uma oportunidade deste vivenciar outros 

papéis de criação. 

 Formatava-se, então, a cena em colunas, da seguinte forma: a primeira, propriamente o 

storyboard, um desenho/rascunho gráfico, uma imagem ou gravura que representasse a ação 

cênica. Na segunda coluna escreve-se a descrição de ação desta imagem visual. Aquilo que 

Grotowski convencionou chamar de “tomar notas do corpo do ator”, ou seja, o corpo em ação, a 

imagem em movimento. A terceira coluna contém o texto literário ou dramatúrgico que será dito 

pelo ator/performer, se houver. Na quarta coluna, os vários tipos de sonoridades (trilha sonora, 

gravada ou ao vivo, pontuações instrumentais, experimentos vocais, voz off etc). E na quinta 

coluna, as visualidades, ou seja, todos os materiais cenográficos, objetos de cena, figurinos, 

projeções em vídeo etc.51  

                                                           
51 Yarasarrath Lyra, aluna graduanda do curso de Licenciatura em Artes Cênicas da Escola de Teatro da UFBA, 
realizou um trabalho exemplar a partir dos storyboards, no componente Performance na disciplina que ministrei no 
primeiro semestre de 2010. Os storyboards de “Corpo-bicho” (título da performance, inspirado nos trabalhos de 
Lygia Clark) encontram-se como Anexo C desta dissertação, por ser um modelo de qualidade gráfica.   
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 O modelo de encenação que se perseguia, anterior mesmo ao uso da ferramenta, era o de 

qualidade estética multilíngüe, apoiada por uma dramaturgia não-linear e pela inserção do 

público no espaço de encenação. Abaixo, as ilustrações do designer Sérgio Esteves para a 

instalação cenográfica idealizada por esta pesquisadora: 

   

  

 

 

 

 

 

 

 A partir da espacialidade posta pela instalação cenográfica com características de uma 

caixa branca cujas paredes serviriam de telas para a projeção de vídeos, com o público ocupando 

as “cadeiras de rodas” cenográficas; o performer George Sander cria um storyboard para a cena 

inicial do espetáculo, com a descrição de ação da figura da morte – Caveira Catrina – recebendo 

o público:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Ainda nesta cena, obras de Frida, José Guadalupe Posada e Diego Rivera (link 7) 

serviriam de inspiração para a construção dos elementos visuais, preenchendo assim colunas do 

formato apreendido. Num segundo exemplo, Wagner de Miranda, encenador de Yo soy..., 

inspirado pelo elemento cenográfico da “cama” de Frida Kahlo, cria um storyboard com a sua 

respectiva descrição de ação cênica: 

Figura 14 - Ilustrações do designer Sérgio Esteves para a instalação cenográfica 

Figura 15 – Storyboard da cena inicial com descrição de ação. 
do espetáculo Yo soy o que a água me deu Frida 
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 A evolução da cena ganharia por fim um texto dramatúrgico. E, ao invés da “projeção da 

festa dos mortos em todas as paredes” (conforme descrição do storyboard), produziríamos um 

vídeo com os performers de Yo soy... para projeção simultânea nas paredes da instalação 

cenográfica. 

 Muitas outras cenas foram criadas (como, por exemplo, a cena do acidente, a cena dos 

três abortos, a cena da militância comunista) e outras tantas não editadas para a versão final do 

roteiro. O espetáculo apresentava, por fim, a história de Kahlo em quadros, seqüenciados de 

maneira não-linear, apresentando os temas recorrentes da sua obra pictórica.  

 As cenas de Yo soy o que a água me deu Frida revelavam, por fim, uma Atmosfera 

surreal, um resultado estético apreciado como uma expressão performática, em que alguns 

discursos operavam sobre outros em justaposição e, noutra via, em fusão, hibridizando as 

linguagens. A fotografia era definidora desta Atmosfera.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Fotos de Sílvia Helena Cardoso e Lenise Pinheiro, respectivamente. 

Figura 16 - Storyboard inspirado no elemento cenográfico “cama”. 
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 As cenas descritas e outras tantas se fizeram possíveis graças à tessitura dramatúrgica 

construída coletivamente pelos integrantes do grupo, no uso das atribuições do expediente 

metodológico de criação de roteiro em cinema, que tem início no storyboard. O formato em 

colunas possibilitou, além da organização das múltiplas ações expressivas da cena, a apropriação 

do conceito (storyboard) para avançar nos aspectos da cena, na sonoridade, musicalidade, 

visualidade etc.  

 Estruturadas em um roteiro, as cenas de Yo soy... tiveram de certo modo a característica 

de Disappearances, uma “obra aberta, labiríntica, acessível a várias leituras” (COHEN, 2002, 

p.66), em que a quebra com a representação é reforçada, assim como a valorização do tempo 

presente, do instante. Na ausência de um discurso mais racional e no uso dos signos, o trabalho 

se caracterizava por provocar no público uma “leitura emocional”. Sobre este tipo de leitura, 

Cohen explica que, o espectador não “entende” a mensagem cifrada, porém “‘sente’ o que está 

acontecendo”. Pois, ao romper com o “discurso narrativo” a história vai deixar de ter importância 

e o como vai passar a ser o atrativo da plateia.  

 

 4.4.3 – A Leitura provocada: questão de ludicidade e autoria 

 

 No artigo Teatralidade tátil: alterações no ato do espectador, Flávio Desgranges discorre 

sobre a ideia de “recepção tátil” como preconizada por Benjamin52, um tipo de recepção inversa 

ao modo contemplativo, que em lugar de “convidar o espectador a mergulhar na estrutura interna 

da obra, faz imergir o objeto artístico no espectador, atingindo-o organicamente – daí a noção de 

tátil” (2008, p.16). 

O propósito de Desgranges ao eleger esta noção é falar que o público ao ser tocado 

intimamente tem o potencial de fazer “surgir conteúdos esquecidos, relacionados com a memória 

involuntária”. Estas memórias – que na acepção psicanalítica podem estar ligadas aos recalques – 

proporcionam o contato e a elaboração dos conteúdos por parte do espectador. Ao ser convidado 

a “um mergulho em si mesmo”, o espectador implica a si próprio no ato artístico. A leitura da 

“obra” só poderá se efetivar nesta produção participante.  

                                                           
52 O autor cita um relato de experiência de Walter Benjamin quando este ficou maravilhado pela beleza de um 
quadro de Cezánne e nomeou aquela sensação de “empatia”.  
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Inspirado por Benjamim53, o autor discorre que o “encontro com a arte” está vinculado a 

um novo modo participativo do espectador contemporâneo, com a “proposição e produção de 

experiências”. As imagens originadas de maneira involuntária pela memória, em sequência 

muitas vezes ilógica e inclassificável, cria na “junção/criação dos cacos de narrativa” uma 

possibilidade de: 

 
[...] produção radicalmente autoral do espectador, que passa a produzir variados 
elementos de significação, justapondo-os àqueles propostos pelo autor. Um conjunto de 
imagens, textos, texturas, sensações, emoções, afetos, mais ou menos definidos, 
suscitados a partir da escrita do artista, e que, ainda que não façam parte do texto 
organizado pelo autor, se fazem presentes na leitura do espectador (DESGRANGES, 
2008, p. 17).54 

 

 Desgranges conclui que, neste caso, ao contrario de buscar “entender o que o autor quer 

dizer” (recepção contemplativa), têm-se uma atitude mais “atenta e distraída, disponível a criar 

textos inauditos e sentidos improváveis a partir da proposta do autor”. A teatralidade pós-

dramática de Hans-Thies Lehmann é por ele lembrada, como exemplo desta discussão, pela 

característica de abandono à logicidade do “princípio dramático” e por incluir a ideia de “uma 

inversão da relação travada entre espectador e proposta cênica”. Esta “inversão receptiva” opera-

se na invasão do objeto artístico no espectador, com o objetivo de atingí-lo intimamente, fazendo 

vir à tona “sensações, percepções, imagens” oriundas de sua vivência pessoal.  

 O teórico alemão Lehmann, em Motivos para desejar uma arte de não compreensão, ao 

brincar com a ideia de tensão existente entre as palavras experimentar e compreender em sua 

língua materna, que significam, respectivamente, “ir, movimentar-se” e “estar de pé e imóvel”, 

pontua:  

 
O conceito só conhece uma única hierarquia: experimenta-se algo para entendê-lo. No 
âmbito da arte, isso não vale: a compreensão não tem como objetivo o repouso, mas a 
cesura que propulsiona os sentidos e os pensamentos, colocando-os nos trilhos da 
experiência que prefere não chegar ao destino final do conhecido e do compreendido 
(LEHMANN, 2008, p. 146). 

 

                                                           
53 BENJAMIM, Walter. Diário de Moscou. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
54 Desgranges, ao usar a palavra “radicalmente” nesta afirmação, agrega ao léxico o sentido do pensamento de 
Barthes sobre a morte do autor, e também, o conceito de Horizonte de Expectativas, cunhado pela Sociologia e 
apropriado por Jauss nos Estudos da Recepção, que compreende a idéia de “re-autoria”, ou seja, aquilo que o 
espectador assimila e que não restaura/ restabelece o suposto sentido do autor.  



71 

 

 Diferentemente do comportamento do espectador no drama que busca interpretar a cena, 

a forma pós-dramática de Lehmann busca substituir uma “poética de compreensão” por uma “de 

atenção”, aspecto que coincide com as características de Yo soy o que a água me deu Frida e dos 

experimentos que antecederam o espetáculo. Neste fazer, em que o público opera “a partir” e 

“para além” da proposta do autor, não há, como afirma Desgranges (2008, p. 18), “uma síntese a 

ser desvelada, mas lances sensoriais, imaginativos e analíticos a serem desempenhados. A 

ludicidade está fortemente presente no movimento proposto ao espectador”. 

 Esta ideia de ludicidade remete inevitavelmente ao pensamento de Edélcio Mostaço, em 

Fluxos e espacialidades no corpo do espectador, ao discorrer sobre a “dose de prazer que o 

receptor experimenta” nos trabalhos não apoiados em “chaves narrativas”. Mostaço analisa que 

tal situação fornece ao espectador “a possibilidade de armar um puzzle55 particular” (2006, p. 

02). Esta probabilidade, toma o espectador como um brincante, um atuante que ao empreender 

lógica e sentido monta o seu brinquedo, o espetáculo.  

 Como atenta Desgranges (2008, p.18), a cena defendida por Lehmann não “encontra 

orientação de leitura a seguir”, pistas que viabilizem ou facilitem o entendimento; assim, a 

“frustração” é marca deste tipo de leitura ao inviabilizar a tessitura de “relações racionais, 

associações lógicas” e o fechamento de interpretações. Porém, ao mesmo tempo, proporciona “o 

estímulo à concepção de percursos próprios, em sua relação com o texto cênico e na relação 

deste com a vida social”.  

 Neste fazer, o espectador que se predispõe à experiência, que se predispõe autor, 

reconhece que os “conteúdos significativos” não surgem de maneira preestabelecida, pois são 

“advindos e inventados” por ele próprio durante o ato da leitura. O autor encerra dizendo que “a 

concepção de leitura se aproxima amplamente da própria operação de escrita”. 

 Complementando Desgranges, Lehmann e Mostaço que atentam para a função dramática 

do espectador, lembramos que o espectador de profissão também cumpre a função de autor. Na 

sua expectância itinerante, na escolha do que é expressivo, ao colar, montar, ao propor atrações 

ao espectador comum, como intentou Eisenstein e seus seguidores, o diretor/encenador cumpre a 

dramática. 

                                                           
55 Do inglês: quebra-cabeças. 
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 A partir destes estudos de Recepção e Encenação, a ideia de enunciador antes atribuída 

ao texto e ao atuante pode ser reconhecida também no espectador comum e no “espectador de 

profissão”. A formulação de que o Teatro caracteriza-se pela tríade (atuante – texto – público)56 

carece, então, de uma revisão. Na peculiaridade das experiências e saberes até agora levantados, 

poderíamos propor algo mais apropriado, como a quadratura:  

    

    

                                    Ator/ Performer  

  

  

 

    Público                                                                                                                            

Encenador 

 

 

 

                                                 Texto Cênico 

 

  

 Por fim, resta-nos ainda uma reflexão:  

 Se o espectador de profissão é o primeiro espectador de sua própria criação e se ele 

concebe toda a encenação para que os outros espectadores que chegarão realizem uma 

itinerância, não seria ele – o encenador – também um sujeito itinerante?  

 Este profissional das artes, criador, artista, nos atributos da sua função – de mestre da 

cena, de arranjador dos recursos e linguagens, identificador dos talentos e habilidades alheias, 

que articula e estrutura racionalmente os elementos da cena antes mesmo de vê-los impressos nas 

três dimensões – imagina e idealiza a cena a ser posta (no tablado ou em qualquer espaço de 

atuação), itinera pelo invisível, pelo intocável, pelo inaudito, pelos elementos ainda não 

                                                           
56 Esta formulação foi preconizada por Jacó Guinsburg, em seu livro O Teatro e o Gesto (1980), conforme citação 
de Cohen em Performance como linguagem (p. 28). 
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espacializados na cena. Antecede o visível, o tocável, o dito e aquilo que pode ser até 

inimaginável pelo espectador comum, ou até mesmo pela equipe de trabalho. O espectador de 

profissão permite-se a este tipo de imersão, de “deslocamento” também reservado, de uma 

“viagem”, como disse Desgranges, “radicalmente autoral”. Este artista atende ao seu 

subjetivismo ao visitar intimamente os seus próprios insights criativos. Atende também aos 

objetivos mais concretos, ao revisar as suas referências, escolas, crenças, gostos, ao reconhecer-

se na obra que compõe. Ao provocar sensações, emoções, intuições em si e no outro. Ao 

promover o entendimento daquilo que previu e daquilo que nem imaginava que sua obra 

continha. Ao doar ao espectador a sua concepção artística e, inevitavelmente, sua visão, seu jeito 

de “olhar” o mundo.  

 Podemos concluir, sem simplificar, que o nosso “mestre de cena”, ao viabilizar o 

espetáculo com os seus pares, através das estações apresentadas neste ato (Itinerário da Atenção, 

Movimento Expressivo, Escorço ou Perspectiva e Montagem de Atrações), itinera e provoca 

itinerância.  
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5 – EPILOGO 

 

 O que foi tratado ao longo destas páginas não há de ser justo ao ser comprimido em 

poucas linhas. É grande o risco de suprimir ideias importantes e de simplificar outras tantas. 

Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de marcar este fim com um pensamento que permeou 

de maneira subliminar cada linha escrita: a pretensão deste trabalho servir aos jovens diretores de 

teatro, principalmente aqueles em início de carreira, e também aos jovens atores interessados em 

conhecer o espectador.  

 As escolas de artes cênicas pouco disponibilizam aos artistas ingressantes no ofício o 

pensamento sobre o público da cena. Este é sempre relegado ao segundo plano, quando 

lembrado. Busca-se sempre aprender “o que eu quero fazer e como”, porém pouco se aprende 

sobre “a quem a obra se destina”. 

 Sabemos que há teatros cheios, peças que o público gosta e se diverte muitíssimo. 

Sabemos que há fórmulas que se repetem no fazer teatral, e que elas são responsáveis por lotar as 

casas de espetáculos por anos a fio.  

Mas, quando atento os “fazedores” sobre a necessidade de compreender o espectador e o 

público, sob o risco de ignorar essa área de conhecimento, me refiro a uma categoria de teatro 

tomada como incomum ou diferente do usual no seu “fazer” e, certamente, na sua expressão: 

deste tipo de teatro guiado por outras diretrizes criativas, como exemplificadas nas páginas deste 

estudo, que corre o risco de perder o potencial atrativo e a consequente confiança de seu público. 

Então, arrisco dizer que, para um teatro tido como incomum, diferente do usual, há um 

espectador também de outra natureza. E este estudo se apoiou na tentativa de compreender esta 

qualidade de espectador em contato com a obra artística, não separado dela. A ideia de inventar 

uma Teoria Produtivo – receptiva, como apontada por Pavis, é aqui valorizada. Felizmente, 

acredito que esta dissertação acompanha a trilha do desenvolvimento desta teoria e contribui para 

que o teatro também se desenvolva.  

 Este trabalho também buscou alertar o “fazedor”, afora a finalidade estética, para a 

função ética de sua arte – função esta fundamental que se liga aos valores da liberdade, pois ao 

homem de direito é assegurado o progresso individual e coletivo da sociedade. 

 Falamos, portanto, deste sujeito que itinera na tentativa de reinventar o nosso “fazer”. 

Forjar um espectador itinerante, viabilizar o seu reconhecimento, tornou-se a defesa por uma 
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ideia de “renovação” do teatro. Legitimar a existência deste espectador está, inevitavelmente, 

conectado a ideia de reconhecer um tipo de teatro que quer escutar o seu público de maneira 

diferente. Quer conhecê-lo apostando na sua potencialidade de troca com os artistas envolvidos. 

Quer evocar a sua potencialidade como autor. Quer a garantia de sua co-responsabilidade pela 

sua presença. Quer atraí-lo e agregá-lo cada vez mais. Quer apostar neste homem que – junto 

com o artista – crie estratégias para que o teatro contemporâneo sobreviva. Legitimar a 

existência deste espectador está conectado a ideia de validar no teatro a potência renovadora do 

ser humano, de valorizar o aspecto sensível do homem.  

Depois de ter como alimento cada estação dessa viagem dissertativa, de aprender com 

vários pensadores e artistas de áreas tão diversas e complexas, desejo continuar – no doutorado – 

no caminho humanizador da arte.  

Pretendo aprender, prioritariamente, com os teóricos do Cinema, com a finalidade de 

colaborar mais uma vez com os estudos das Artes Cênicas, em especial, com o Teatro no que 

tange o “fazer” artístico do espectador “itinerante” de profissão, o diretor.  Para tanto, pretendo 

me aprofundar em parte da cinematografia russa da década de 1920 (filmes a definir), para 

desvendar as relações ventrais entre documentário e ficção, e ainda, realismo e encenação. Num 

segundo momento, investigar parte do “novo cinema iraniano”, referente ao período após 1980 

(filmes a definir), no seu paralelo com o neo-realismo italiano, e ainda, estudar o uso de “não-

atores” como marco de seu novo cinema e de sua nova forma de se relacionar com a realidade. 

Acredito que as soluções narrativas, de tradição realista, encontradas nesses cinemas revelam a 

vocação poética desses povos para tratar da vida do homem comum. Trata-se, então, de modos 

humanistas de ver o mundo. 

É também de meu interesse, investigar as formas de produção dos filmes escolhidos em 

diálogo com as arquiteturas das narrativas, além de recorrer aos pensadores de referência, 

buscando interlocução.  

Os tópicos aqui resenhados são os primórdios de uma organização de estudo para o 

projeto de doutorado, que deve conter ainda um resultado prático, que sirva de tradução e 

experimentação do estudo teórico e que alimente o mesmo. Através de uma encenação teatral 

poderei fazer o trânsito destes estudos específicos do campo do Cinema e do Teatro, e colocar 

novamente no centro da investigação o espectador “itinerante” de profissão, o diretor, no que 

tange aos objetos de seu “fazer” artístico. 
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Essas ideias primeiras carecem de maturação e tempo, de um novo ventre livre e de uma 

pergunta que mova a gestação de uma tese. Por enquanto, valem aqui os registros de ideias e 

desejos, e a compreensão de que tudo se definirá no seu devido tempo. Resta aguar o que ainda 

está embrionário, escolher o que é essencial, para que o pré-projeto se revele.  

Que o novo, então, se crie no porvir, com o poder do sensível na arte.  
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6 – O ATO DESLOCADO OU O PONTO DE PARTIDA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Digamos que ser mulher é a letra A da figura acima. Ter 38 anos, a letra U desta mesma 

figura. Ser mineira de Belo Horizonte a letra D. De base educacional católica-apostólica-romana 

a R. De raiz familiar híbrida, miscigenada (indígena + libanesa + polonesa + portuguesa) a E. A 

experiência de ter tido o primeiro contato com as artes cênicas ainda na infância a I. E assim por 

diante, linkando cada letra, cada informação, imagens, vídeos, provocando interconexões de 

significados e experiências, abrindo-se numa teia, a favor da multilinearidade, na intenção de 

fazer emergir um texto interativo, inventamos o hipertexto das minhas marcas e memórias. 

A continuidade desta exposição em link tem, mais uma vez, o objetivo de estimular uma 

mudança de percepção no leitor/receptor, na ordem dos sentidos, e de provocar uma 

interação/co-autoria deste leitor, ao dá-lo a oportunidade de clicar nos links, escolhendo ou não 

abrir janelas pré-construídas. É objetivo nesta rede, nesta textura, desenhar o pano de fundo desta 

dissertação; que considera a gênese do artista e a obra de arte a partir deste ato documental, desta 

manifestação, desta fabricação.  

Voilà !!!  

Figura 18 – Ilustração de Sérgio Esteves 
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Minhas escolas 

 

A primeira personagem que interpretei foi Lúcia, pastorinha vidente que testemunhou a 

aparição de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Na igreja do meu bairro, nos meses de maio, 

vestiam-me de anjo e cantando eu coroava a Santa. Lembro-me de uma noite de domingo, igreja 

cheia, e com febre de 40 graus eu abria o ato. Estava instaurado o sacro-ofício!  

Até meus 14 anos ansiava pelos ensaios cênicos-musicais do “mês de Maria” e pelos 

encontros de preparação das canções para as coroações. Era um ritual anual escolher o cetim, 

cortar e montar o vestido de anjo, aplicar as plumas nos barrados, golas e punhos, montar as asas 

de anjos e as auréolas, dentre palmas e outras decorações brilhantes. Metia-me nas oficinas de 

costura com as senhoras rezadeiras a fim de pregar miçangas e bordar, nesta e noutras festas. E 

nas aulas de educação artística, na escola, fascinavam-me outros materiais. Lembro-me 

particularmente das pinturas, dos laminados e da argila, e ainda, da liberdade em criar objetos 

artesanais, experimentar formas e cores: brincar.   

Também brincando, aos nove anos, comecei a estudar violão. Aos 15, “arranhava” uma 

guitarra e pretendia ser líder de uma banda de pop rock. Dois anos depois, iniciava a carreira no 

teatro interpretando Beatriz, personagem de Goldoni que se passava por homem e lutava esgrima 

em cena, numa produção que partia de um roteiro de personagens da Commedia dell’Arte e fazia 

a intercessão entre atores, cantores e instrumentistas.  

Naquele mesmo ano ingressava no Curso de Formação de Ator do “Teatro Universitário” 

da Universidade Federal de Minas Gerais, num casarão tombado pelo Patrimônio Histórico no 

bairro Santo Antônio, na capital mineira.  

 E no ano seguinte, cursei a graduação em comunicação social/jornalismo na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais – por não haver um curso de cinema na cidade. Nos dois 

últimos anos da faculdade, transferida para a PUC de São Paulo, passava horas nos laboratórios 

de fotografia e vídeo. No Trabalho de Conclusão de Curso realizei o vídeo-documentário Eu 

também fui rei, sobre o rei-escravo da Vila Rica Chico Rei, atual Ouro Preto, sendo responsável 

pela direção de fotografia. 

A imagem começou a fazer parte da minha vida ainda em Minas, ao fotografar as 

chocantes performances da Escola de Teatro. Tenho a memória particular do dançarino e 

performer Fernando Lima caminhando em cacos de vidro, durante horas, em estado de transe, no 
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pátio do “Teatro Universitário”. Isto bem antes do também dançarino e performer Marcelo 

Gabriel chocar a classe teatral mineira com automutilações. 

As escolas são espaços recorrentes em minha vida. Outra marcante foi a The Desmond 

Jones School of Mime and Physical Theatre, em Londres, onde treinei por um ano, de segunda a 

sexta, por três horas diárias, a técnica da Mímica Corporal Dramática de Etienne Decroux. A 

cada cena apresentada no final da aula, nas improvisações, buscava responder a uma única 

pergunta: em qual aspecto aquele teatro me seduzia?  

- O silêncio que nele havia. Ou ainda, o seu Movimento Expressivo.  

Pois bem, naquele mesmo ano, em meio à adaptação à língua e à cultura inglesa, uma 

nova percepção como atuante e espectadora surgia; a de um teatro “regado pelo corpo”, de um 

corpo como instrumento poético, suporte de significações, dramaturgias. Descobria uma forma 

cênica atuante na relação corpo-imagem. Mais além, deparava-me com um tipo de cena que 

prescindia da palavra para comunicar-se.  

Desde então, o corpo passou a ter espaço na minha formação de maneira imprevisível. 

Alguns profissionais da dança e do teatro deixaram suas marcas nesse processo:  

Regina Miranda do Rio de Janeiro me alertou para as relações corpo-espaço e corpo-

forma no curso Esforços e Harmonias Espaciais que ministrou em BH, curso curto e marcante 

que me alertou para o uso do Escorço ou Perspectiva no trabalho corporal. Carmen Paternostro 

me apresentou à expressividade do Khatakali indiano na cidade de Ouro Preto, antes de 

trabalharmos juntas na montagem de teatro-dança, Merlin ou A Terra Deserta, em Salvador. 

Geraldo Vidigal me introduziu a Dança Moderna ao me fazer vivenciar no corpo os conceitos de 

uma dança livre a la Isadora Duncan. 

Em São Paulo, os japoneses Kazuo Ohno e Masaki Iwana deixaram suas visões 

singulares da Dança Butoh57 após a atriz Flávia Pucci proporcionar-me pela primeira vez o 

transe, nesta mesma dança, em práticas na Escola de Teatro INDAC-SP. Os princípios 

vivenciados neste curso, em especial, serviriam mais tarde de base à minha pesquisa em torno da 

                                                           
57 A dança Butoh, chamada de dança das trevas, é uma forma marginal de expressão japonesa, uma arte do pós-
guerra, surgida na década de 60 em bares, boates, cabarés e ruas do submundo de Tóquio por Tatsumi Hijikata. 
Segundo seu inventor, “O Butoh é um corpo morto, frente ao desespero...”. Kazuo Ohno foi reconhecido 
mundialmente como o pai da dança Butoh e a definiu como: “uma das mais arrojadas formas de dança 
contemporânea, única do Japão. Expressa ao mesmo tempo tantas idéias diferentes que é impossível definí-la. Ela 
somente choca e surpreende”. Disponível em www.butoh.com.br/taxon/dancabutoh.html. Acesso em: 06 jun 2009. 
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vida e obra de Frida Kahlo. Estas experiências me despertariam para a linguagem da 

Performance e para o aspecto ritualístico do teatro. 

Ainda na capital paulista tive aulas de Contato-Improvisação com Tica Lemos e aulas da 

Técnica Klauss Vianna na escola homônima: práticas que me possibilitaram uma maior 

intimidade com o movimento, com o solo e com o corpo do outro em dança. Estas duas técnicas 

e o Butoh me proporcionaram um modo de criação corporal livre, autônomo e, portanto 

transformador.  

Às experiências acima se somam os três anos de meditações ativas indianas do mestre 

Rajneesh (Osho), práticas que resultaram em mudanças paradigmáticas, na reconfiguração da 

autoconsciência corporal e conseqüentes transformações no modo de ver o meu ofício artístico. 

Seguindo, ainda em São Paulo, os programadores do SESC Consolação me convidaram 

para compor a mesa Mímica, Pantomima e Novos Rumos num debate com os artistas Fernando 

Vieira e Luis Louis (também ex-alunos do Desmond Jones). A propósito do título, lembro-me de 

brincar com os dois debatedores reclamando o direito de “ficar” com os “Novos Rumos”.  

E fiquei! Não sem antes passar pelo que discorro a seguir: 

Minha curiosidade e inquietação artística eram latentes. Vivia uma sede insaciável do 

novo, de romper ainda mais as montanhas de Minas, de romper muros, apreender mundos, abrir 

caminhos. E foi assim, novamente na Europa, agora em Paris, que em meio à baguetes, queijos e 

vinhos, rumei ao La Cartoucherie para um estágio com o Thèâtre Du Soleil de Ariane 

Mnouchkine e da brasileira Juliana Carneiro da Cunha. Uma experiência que deixaria marcas 

profundas na minha formação: o despertar da minha sensibilidade para um Gosto. No Soleil me 

vi espelhada, encontrei Reconhecimento, e a síntese de um teatro que sempre sonhei fazer. 

Durante um mês, por oito horas diárias, tive a oportunidade de observar um trabalho em 

torno das técnicas do teatro Topeng, de máscaras balinesas, da Indonésia, e mais tarde 

experienciar o que Ariane chamava de “l'état”: o estado criativo que o ator/comediante alcança 

na apropriação da máscara em jogo. O objeto (máscara) associado aos suntuosos figurinos do 

Soleil e a l'état do ator em jogo compunham uma “dramaturgia de personagem”, uma figura 

arquetípica, e uma cena de alta comunicação com o público: uma composição realizada em 

tempo real, uma arte viva ao vivo.  

Reincidia nesta experiência o teatro “silencioso” em minha formação, amparado na 

relação corpo-imagem.  
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No retorno a São Paulo rumei ao “CPT” (Centro de Pesquisas Teatrais do SESC) e mais 

propriamente ao projeto em voga na época, o Prêt-à-Porter. Por um ano e meio, dentre 

treinamentos corporais do método do diretor Antunes Filho e extensas aulas de filosofia por ele 

ministradas (existencialmente transformadoras!), exercitei exaustivamente a construção e a 

reconstrução de cenas teatrais dentro de uma perspectiva de criação autônoma, atuando em todas 

as áreas, interpretação, direção, texto, cenografia, luz, som etc.  

Na criação dramatúrgica, especificamente, existia a máxima de que o “menos” era 

“mais”: de que cada palavra posta em cena deveria apresentar-se essencial a mesma para 

contemplar o que não havia sido contemplado até então. Era urgente para o encenador exaurir tal 

complexidade.  

Foi também através das montagens dirigidas por Antunes, revisitando-as em vídeo, que 

me dei conta da estética cênica de caráter apolíneo que o encenador perseguia, fruto das 

influências diretas que sofreu (arrisco dizer) do polonês Tadeusz Kantor. Aliás, meu sonho em 

estudar no “CPT” adveio de uma catarse vivenciada nos meus 17 anos ao assistir no Teatro 

Municipal Francisco Nunes, na minha cidade natal, o espetáculo Nova Velha Estória. Esta 

encenação de 1991, sobre a fábula O Chapeuzinho Vermelho, foi norteadora em minha 

formação: por sua língua inventada (gramelô) em lugar de um texto dramatúrgico convencional, 

pelas “dramaturgias de personagens” do elenco (em especial o impagável “Lobo” de Luiz Melo), 

e por fim, pela poesia visual da encenação de requintada cenografia do artista José Carlos 

Serroni.  

No mesmo teatro em BH, um ano depois, vivenciei a análoga sensação de catarse ao 

assistir A Casa de Denise Stoklos, cuja característica era também da ausência de um texto 

dramatúrgico, além da presença de uma poética de cena calcada no corpo mímico com 

construções narrativas extremamente imagéticas. Após o espetáculo, troquei com Denise 

informações sobre o curso do Desmond Jones, escola na qual ela havia estudado, e desde este dia 

a escola de Londres passou a figurar na minha lista de “rumos”. 

A partir destas experiências descritas, somada à oportunidade que tive em “devorar” o 

peculiar acervo de vídeos do “CPT”, começava a pensar a imagem como singular propriedade da 

cena, passível de ser contemplada como um “supra” texto cênico no Teatro. Texto entendido 

aqui, como afirma Cohen (2002, p. 29) “no seu sentido semiológico, isto é, como um conjunto de 
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signos”, em que a representação se dá de maneira a substituir, interpretar, traduzir uma realidade. 

Um texto cênico que se faz, prioritariamente, de maneira icônica, ou seja, através das imagens.  

Na odisséia que perpassa a minha formação, nesse lugar de produção de valores, 

condutas, significados, conhecimentos e sentimentos, cabe ainda falar das experiências em 

grupos de teatro ou por que não dizer, outras escolas. Sem dúvida, uma marca que contribui para 

a configuração desta teia que culmina neste estudo acadêmico.   

No Grupo Folias D’Arte, de São Paulo, permaneci por quatro anos no elenco do musical 

brechtiano Single Singers Bar, espetáculo construído a partir de um roteiro de músicas de Cole 

Porter, Gershwin, Kurt Weill, dentre outros. O espaço do “cabaré” proposto pela encenação de 

Dagoberto Feliz propunha uma interação corpo a corpo com o público ao “explodir as paredes” 

do teatro, uma experiência sui generis no que tange ao delineamento do trabalho do ator em 

cena, no jogo e seu efetivo diálogo com o público.  

Recaía aqui um roteiro composto pela dramaturgia dos personagens, ancorados pela 

retórica das respectivas músicas solos. (link 8)  

 

 

 

 

   

 

 

 

Nos 18 meses com o Grupo Intercena Bahia, na encenação de Merlin ou a Terra 

Deserta, marcou a intercessão entre as linguagens do teatro e da dança, provocada pela diretora 

Carmen Paternostro, além da presença de um processo de criação de personagens que considera 

o intérprete como um espaço-corpo de construções de figuras tipificadas, passível de múltiplas 

transformações e de edificações de dramaturgias visuais.  

 

 

 

Figura 19 – Fotos de Lenise Pinheiro, do espetáculo Single Singers Bar, 
dirigido por Dagoberto Feliz com o Grupo Folias D’Arte 
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 Atuei ainda no grupo Teatro Oficina Uzyna Uzona no processo de adaptação da primeira 

parte do original de Euclides da Cunha, intitulado de Os Sertões – A Terra: uma experiência 

única por percorrer da palavra literária à cena. Foi durante este processo de um ano e meio de 

trabalho através de cantos e danças xamanicamente orquestradas pelo diretor Zé Celso Martinez 

Corrêa, que me deparei com a Atmosfera e o potencial do ritual no teatro, e ainda, agucei o meu 

olhar para o que há de multidimensional na cena:  

 

 o uso do fogo, terra, água e as ervas em incensários, elementos que 

protagonizavam a atmosfera ritual da cena;  

 a presença de um “corpo-médium” no coro de artistas que intentava atravessar a 

narrativa por um veio comunicacional sutil em diálogo com a plateia;  

 os espaços de improviso e presentificação do elenco;  

 as interações em vídeo realizadas ao vivo na cena;  

 a inclusão de paramentos, objetos e vestes, verdadeiras obras de arte, numa alusão 

e influência explícita ao artista plástico Flávio de Carvalho;  

 a textualidade, nas inserções de simultaneidades, justaposições e dramaticidades 

que figuravam os acontecimentos no “tablado-rua” do Oficina;  

 o ato de fazer com que o público recompusesse em hipertexto a criação cênica 

reforçando o axioma “corpo-texto-público”;  

 e por fim, o evento social que tal cena inclusiva e performática proporcionava. 

 

Figura 20 – Fotos de Marcio Lima do espetáculo Merlin ou a Terra Deserta, 
dirigido por Carmem Paternostro com o Grupo Intercena Bahia 
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Vivenciei experiência similar ao do Teatro Oficina – de corpo, rito e comunicação 

viscerais – nas ruas da cidade histórica de Ouro Preto com artistas brasileiros e integrantes do 

Living Theatre de Nova Iorque, num curso liderado pela lendária Judith Malina; parte da 

programação do Festival de Inverno da cidade intitulado O Teatro Vivo – Os Instrumentos dos 

Atores / A Mensagem dos Atores. 

Outro grupo do qual participei, e que também me marcou pelos inúmeros laboratórios de 

caráter ritualístico foi o Teatro da Terra, um coletivo formado por estudantes de graduação do 

curso de “Comunicação e Artes do Corpo”, da PUC-SP, liderado por Marcio Mehiel. Lembro-me 

pontualmente de uma intervenção na quadra de esportes da universidade que, por haver corpos 

nus e pintados expostos ao ar livre, chocou a comunidade acadêmica da PUC, tendo como ônus a 

proibição deste tipo de ação no campus do bairro de Perdizes.  

 

O encontro com a performance e a figura de Frida  

 

A reboque destas últimas marcas despertei-me definitivamente para a linguagem da 

Performance – entendida como a “busca intensa de uma arte integrativa, uma arte total, que 

escape das delimitações disciplinares” (COHEN, 2002, p.50), uma linguagem obtida na fusão da 

música, teatro, dança, vídeo, entre outras linguagens.  

E mais, despertei-me para a possibilidade de, a partir desta arte, o Teatro refrescar-se, 

renovar-se, pois dentre as características supracitadas, na Performance há a valorização do ritual, 

da epifania, constitutivas que fortalecem a presentificação e agregam ao Teatro uma perspectiva 

contemporânea.  

A propósito, o termo epifania me foi apresentado pelo ator e diretor Rodrigo Fabbro 

quando eu procurava uma palavra que sustentasse as “revelações” vivenciadas na construção da 

performance  Na Cinza das Horas – primeira investigação autônoma de minha autoria, 

tematizada nesta dissertação.  

Devo pontuar que o portal destas “revelações” foram as imagens da obra da pintora 

mexicana Frida Kahlo.  

Seguia então, tendo como norte, realizar uma cena que viesse do ritual e provocasse 

“purificações de almas”, catarses, epifanias. Uma cena capaz de promover significações e 

sentidos ao espectador e ao atuante; uma cena avessa à lógica e à razão, que valorizasse o 
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sensível, o que está “atrás das coisas” – como nos ensina a poetisa mineira Adélia Prado em sua 

aula pela internet sobre O Poder Humanizador da Poesia (link 9); uma cena que apreciasse as 

percepções mais sutis, simbólicas e arquetípicas, que valorizasse a “sensibilidade como 

faculdade” (VALVERDE, 2007, p. 153). 

Avançava, acreditando que a alquimia do público com o artista se daria através da via da 

beleza, da forma, não no sentido da aparência e sim no sentido de como a obra de arte se mostra 

e, consequentemente, nos “induz à nossa intimidade, aos nossos afetos”, como preconiza Adélia 

Prado.  

Nesta trajetória – ao ter a obra pictórica de Frida Kahlo como portal, e – ao encontrar na 

linguagem da Performance um mote, um caminho, uma metodologia para a criação de uma cena 

teatral “fresca” e decorrente da afetividade e intimidade com o público, concebi ainda o Corpo-

Instalação Misericórdia – terceiro experimento/ investigação autônoma, que serviu de exemplo e 

base para algumas reflexões deste trabalho.  

 O segundo experimento, que também teve como fim este estudo, foi prioritariamente um 

trabalho conceitual, em que o foco era a plástica da imagem, sua leitura e representação. Tratava-

se de uma galeria de auto-retratos – intitulada corre-dor-de-frida – em que contei com a 

colaboração dos artistas plásticos Alexandre Moreira, Cláudia Gianini, Cristovam Tadeu, Flávio 

Tavares, João Carlos Deon, Leo Diniz, Matuzalém, Pedro Dacosta Lyra e Wagner de Miranda 

(link 10). Esta galeria teve a imagem como suporte, configurando-se como um entreato da 

performance e do corpo-instalação. Tratava-se de um trabalho que tinha como objetivo explorar 

a figura de Kahlo, através de sua visualidade, em fricção à minha visage, a exemplo das 

preciosas colaborações dos artistas plásticos Leo Diniz e Flávio Tavares que exploraram, 

respectivamente, duas técnicas diferentes: de pastel sobre papel e tinta a óleo sobre tela.  

 

     
 

 

 

 

 Figura 21 – Obra de Leo Diniz em pastel sobre papel (à esquerda) e  
obra de Flávio Tavares em tinta a óleo sobre tela  (à direita).   
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 O processo de criação destas imagens tinha como base os retratos em preto e branco do 

fotógrafo Frann. Abaixo, outro exemplo de obra “surrealizada”, que contou com a intervenção 

digital do designer gráfico João Carlos Deon. 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

Vale neste momento, mesmo que de forma poética, metafórica – antropofagiando trechos 

de um poema que certa vez decorei e cuja fonte desconheço – ampliar a noção de Performance, 

ou de como esta arte revelou-se a mim nesta jornada. E recito: “O espaço entre, a possibilidade, 

um sim, um não, um talvez. Uma rachadura na parede, um risco no céu. A celebração do vazio, a 

celebração do silêncio, onde se faz possível, onde se faz bonito, o surgir de qualquer som”. 

No aprendizado de “trançar” as linguagens, de estar “entre”, promovendo a possibilidade 

do “sim”, do “não”, do “talvez”, nesta arte de fronteira, percebi que as obras pictóricas de Kahlo 

além de serem pretextos, impulsos, chaves para a criação artística, guardavam em si um 

potencial para “brincarmos” com as dimensionalidades.  

 

A imagem e a cena ou a descoberta do tridimensional  

 

Num primeiro momento, ao “penetrar” a superfície bidimensional dos quadros da pintora, 

ao “ler” as suas imagens com o fim de recriá-las logo após, tridimensionalmente, na função de 

transportar as narrativas implícitas na imagem para o plano de fora da pintura, para o plano da 

cena, me dei conta que precisava usufruir de diferentes recursos (fotografia, vídeo, dança, 

música, iluminação etc...) a fim de expressar a “totalidade” da obra de Frida na dimensão da 

cena.  

Figura 22 – Obra de João Carlos Deon realizada a partir da fotografia 
em preto e branco de Frann. 
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Alguns recursos no trânsito do “bi” para o tridimensional eram de meu domínio e outros 

do domínio dos artistas-colaboradores participantes do processo. A Performance estava aí 

também compreendida como a “soma” dos nossos conhecimentos e potenciais técnicos e 

artísticos, e a poesia da cena surgiria do “trançar” de nossas competências e experiências. A 

título de curiosidade, já neste momento nos assumíamos como o grupo Teatro das Epifanias. 

E, criando de maneira horizontal, sem hierarquia de linguagens e funções, estava 

expresso assim um sistema de co-autoria para a edificação de cada cena: num processo de 

escritura (cênica) que revelava polissemias e polifonias, ora centralizadas num artista-

colaborador e ora não.   

Foi então, desta maneira, que o método de construção cênica foi revelado, no uso e abuso 

das linguagens e num modo de trabalho que preza por relações “horizontais”.  

Não existia no experimento 1 um entendimento teórico e/ou mesmo histórico sobre a 

linguagem da Performance. Através das experimentações, na brincadeira de criar, é que 

chegamos ao entendimento do estilo anárquico, libertário e totalizante da arte performática, e 

conseqüentemente à sua teoria e história.  

 

Ser sujeito da experiência  

 

A circunstância de construção da primeira investigação foi esta: eu e a performer e atriz, 

Ia Santanchè, trabalhávamos juntas no processo do espetáculo Os Sertões – A Terra, com o 

grupo Uzyna Uzona, no Teatro Oficina, nos anos de 1999 e 2000. Nos intervalos dos ensaios, 

conversávamos muito sobre arte, de maneira geral, sobre escritores, pintores, artistas que 

conhecíamos e apreciávamos. Tínhamos amizade, experiências similares, identificações. 

Santanchè tinha acabado de criar um espetáculo solo sobre o pintor holandês Vincent Van Gogh, 

intitulado A cadeira do consultório do Doutor Gachet, e me encorajava também à construção de 

um, alegando o quanto a experiência tinha sido transformadora e importante na sua vida e 

carreira artística.  

Entre muitas conversas, resolvi encarar o desafio, mas timidamente. Foi num quarto de 

um apartamento que eu morava, por acaso. Eu era ainda moça, comigo contente, vaidosa.  

Os ensaios com Santanchè durariam, a partir de então, aproximadamente seis meses, com 

três encontros semanais em média, entre janeiro e julho de 2000. Neste período, o lema era não 
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seguir “nenhuma escola nem a influência de ninguém”, pois, inspirada por Frida Kahlo (1997, p. 

105) “nunca esperei nada do meu trabalho, a não ser a satisfação que podia extrair dele”.   

Propusemo-nos então, no decorrer dos ensaios, na travessia da criação, adotar uma 

metodologia experiencial: tínhamos por finalidade criar oportunidades vivenciais, trocar 

informações e experiências.  

Jorge Larrosa Bondía, doutor em Filosofia da Educação e professor da Universidade de 

Barcelona/Espanha, autor do artigo “Notas sobre a experiência e o saber de experiência” (link 

11), define o sentido da palavra experiência em diversas línguas e de maneira consequente 

discute sobre o “sujeito da experiência”:  

Se escutamos em espanhol, nessa língua em que a experiência é “o que nos passa”, o 
sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, algo como uma 
superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, 
inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. Se escutamos em 
francês, em que a experiência é “ce que nous arrive”, o sujeito da experiência é um 
ponto de chegada, um lugar a que chegam as coisas, como um lugar que recebe o que 
chega e que, ao receber, lhe dá lugar. E em português, em italiano e em inglês, em que a 
experiência soa como “aquilo que nos acontece, nos sucede”, ou “happen to us”, o 
sujeito da experiência é sobretudo um espaço onde têm lugar os acontecimentos. Em 
qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de chegada ou como 
espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por 
sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-
se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma 
passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma 
receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura 
essencial (BONDÍA, 2002, p. 24). 

 

 Como sujeitos da experiência, o importante na criação recém iniciada era a “exposição 

[...] com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco”, conclui Bondía. 

 

 Do fazer performático  

  

 De qualquer sorte, vale ir além e fazer conexão entre a conclusão de Larossa Bondía e a 

afirmação de Lúcio Agra58 (2009, p. 01) de que o “fazer performático se dá [...] no uso da 

abertura ao acaso e ao imprevisível”. Ou seja, é da natureza da linguagem da Performance dar 

espaço ao inesperado, ao imprevisto, ao devir, lugar de vulnerabilidade e risco na criação 

                                                           
58 Lúcio Agra (1960 - ): poeta, performer, artista-colaborador de Renato Cohen, doutor em Comunicação e 
Semiótica pela PUC-SP e professor do curso de Comunicação e Artes do Corpo da PUC-SP (Habilitação em 
Performance) e do mestrado em Design do Centro Universitário SENAC. 
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artística. Neste mesmo texto o autor complementa: trata-se “de um fazer cuja etapa inicial é tão 

relevante quanto o que vem a seguir, pois se está na esfera de um ‘work in progress’”. E ainda: 

“o que viria antes, o durante e o depois são, todos, o acontecimento.  Toda a pesquisa que se 

opera até aquele ponto remete ao mesmo tempo para as etapas seguintes.”   

 Para ele, work in progress é uma expressão cunhada por James Joyce e que foi apropriada 

por Renato Cohen, que tem o sentido da incorporação de todas as etapas no processo criativo. 

Cohen (1998, p. 01-02) antropofagia a expressão de Joyce e a determina como “procedimento” e 

processo “que delineia uma linguagem com especificidade nos aspectos da recepção, criação e 

formalização”.  

 A criação no “fazer performático” in progress – diria eu – se opera naquilo que Cohen 

nomeia de “entremeio criador-obra”, “risco”, “permeação”, “possibilidade de incorporação de 

acontecimentos de percurso”, atributos próprios da ontologia da linguagem.  

 Numa necessidade de distinguir este processo de criação dos usuais “racionais”, de 

“logicidade cartesiana”, Cohen completa que há neste modo de construção artística, o “uso de 

linhas de força (leitmotive59 criativos, narrativas) de ‘irracionalidade’”. Em seu primeiro livro, 

Cohen (2002, p. 57-58) traz um exemplo da performance Disappearances, do grupo de Richard 

Marcy, em que não há “linearidade temática e sim um leitmotiv que justifica o encadeamento das 

ações. O leitmotiv no caso é a caçada ao turpente60 e o espetáculo se suporta com base em um 

discurso visual: “separado, solto do espaço e da continuidade lógica da ação, o discurso visual 

finalmente cria uma corrente que cativa a atenção porque está separado do discurso linguístico e 

conectado com a estrutura da fantasia e da imaginação”.    

 Para Cohen (1998, p. 01-02), tanto a “irracionalidade” quanto a “incorporação do 

acaso/sincronicidade” são aspectos constitutivos da linguagem performática que atuam no 

“paralelismo entre processo e produto”. Os processos narrativos, no uso do leitmotiv, podem ser 

compreendidos como um campo de “fluxos e processos primários (no sentido freudiano e 

também na signagem peirceana) de sensações, pulsões, extravasamentos, quanto uma área de 

pensar/sentir intuitivo, não-lógico”.  

                                                           
59 Cohen grafa leitmotiv com e, numa tentativa de “aportuguesar” o termo. Mas, esta maneira só é apresentada em 
seu segundo livro. Optei por manter a grafia com e sem a letra e, à maneira que ele escreve nos dois livros. 
60 Turpente é uma feliz tradução de Álvaro Antunes para o neologismo inglês snark, uma soma de snake (serpente) e 
shark (tubarão), da obra original The Hunting of the Snark (A caça ao Turpente) de Lewis Carroll. 
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 Foi nesta atmosfera que começamos o trabalho, sem ter em absoluto compreensão destas 

metodologias e estudos. Nesta etapa inicial, o primeiro “procedimento” de criação, que veio a ser 

repetido inúmeras vezes, surgiu de “olhar o espelho” – um pequeno espelho plano, de uso 

comum, de tamanho 12x18 cm, com bordas de plástico alaranjadas, comprado numa loja de R$ 

1,99. Olhar-se e ser olhado. Eu olhava para o espelho, literalmente, meu rosto e meus olhos no 

espelho. Olhava minha face refletida, um objeto fora de mim, uma extroversão, que segundo 

Adenáuer Novaes (2005, p. 251-252): 

 
[é] o movimento promovido pela energia psíquica na direção do objeto externo. O 
sujeito é mobilizado pelo objeto externo, atribuindo-lhe um valor maior do que o que 
ele tem. [...]. Na extroversão, o indivíduo se volta para fora, em direção a seu desejo, 
subordinando-se às solicitações oriundas do objeto. 

 

 E, por segundos, invertia o processo, começava a sentir que estava sendo observada pela 

minha própria imagem no espelho, a imagem estava olhando para mim e quanto mais ela fixava 

o olhar em mim, mais eu percebia as mudanças na face que aportavam na imagem que é o objeto, 

o espelho. A cada mudança da imagem, ou seja, na quase imperceptível transformação da minha 

face, remetia-me impreterivelmente aos retratos como observados por Rosa (2001, p. 120) no 

conto: “Ainda que tirados de imediato um após outro, os retratos sempre serão entre si muito 

diferentes”. Abaixo, uma imagem do “diário de bordo”, intitulada As transformações ocorrem, 

impressões do exercício: 

  

 

 

 

 

 

 

 

A este exercício – que mais tarde descobri ser uma prática de tradição budista, usada pelo 

mestre Osho, também conhecido por Rajneesh – somaram-se inúmeras leituras do conto, 

Figura 23 – Imagem do “Diário de Bordo” intitulada As transformações ocorrem 
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seleções de textos para uso na cena, improvisações de toda natureza e trabalhos corporais, 

principalmente contato-improvisação, massagens e exercícios de Bioenergética, de Alexander 

Lowen61, autor que desenvolveu juntamente com John Pierrakos a Análise Bioenergética, 

princípio terapêutico em que um dos conceitos é a respiração. Os exercícios corporais da dupla 

têm como objetivo a liberação de bloqueios através da energia, integrando corpo, mente e 

espírito. 

Também como parte deste processo experimental, dedicava tempo à escrita automática62, 

ao desenho e às pinturas nas paredes do quarto. Abaixo, um pequeno texto de minha autoria, 

criado após um “encontro” com o espelho: 
 

Sou o jarro d´Oxum 
O jarro das lágrimas 
Doce cachoeira 
Aparar a própria chuva de lágrimas 
Numa bacia de prata 
O recipiente mãe 
Afogar as lágrimas, afogar as lágrimas 
Olhar o espelho, olhar o espelho, olhar o espelho 

 

Este texto, escrito em 2000, foi musicado pelo artista Elio Camalle, em 2006, no 

desenrolar in progress desta investigação para uso no espetáculo multimídia Yo soy o que a água 

me deu Frida. (link 12) 

Toda esta experiência acontecia numa atmosfera própria de rituais, com a presença de 

incensos e velas, em meio a materiais que iam adquirindo valor simbólico no processo. O todo 

constituído era propício à liberação de fortes emoções. Eram freqüentes os choros e às vezes 

risos liberadores. As práticas eram comumente finalizadas com meditações – em profundo 

silêncio, num ambiente de luzes baixas, acolhedor – e danças espontâneas, livres, que 

propiciavam um relaxamento corpo-mente de maneira integral. 

Depois de dar-nos tempo e espaço, aprender a lentidão, abrir os olhos e os ouvidos, 

suspender o automatismo da ação, ter paciência, era necessário, a esta altura do trabalho, 

“atravessar” o espelho, ir além. Foi então que, em um dos ensaios, Ia Santanchè presenteou-me 

com uma coleção de postais de auto-retratos da pintora mexicana Frida Kahlo e uma nova etapa 

                                                           
61 Alexander Lowen (1910-2008): psicanalista discípulo de Wilhelm Reich.   
62 Prática dadaísta de escrita em fluxo, com a finalidade de “fazer vazar” conteúdos inconscientes. 
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do processo se instalou: faziam agora jogo a etapa inicial no/com o espelho e os auto-retratos de 

Frida.   

A obra da pintora Kahlo é composta, em grande maioria, de auto-retratos. Este aspecto de 

sua arte iniciou-se na recuperação das inúmeras cirurgias na coluna que a artista sofreu, depois 

de ser acometida por um acidente de ônibus aos 16 anos. A mãe, Matilde, na tentativa de alegrar 

a filha diante de tantas dores, colocou sobre a cama de Frida, em posição perpendicular, um 

espelho para que Kahlo se penteasse e se pintasse durante as inúmeras recuperações cirúrgicas. 

Veja abaixo foto de arquivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Frida sentada sobre a cama, de Lola Alvarez Bravo, sem data referencial. 

Mas Frida Kahlo transformou a situação adversa numa “escada” para a sua pintura, 

realizando então uma série de auto-retratos, pauta que me serviu de inspiração para a criação da 

terceira investigação autônoma corre-dor-de-frida, citada anteriormente.  

A pintora, numa carta escrita a Carlos Chávez, em 1939, escreve sobre o seu trabalho: 

 
Na pintura encontrei um meio de expressão pessoal, sem que nenhum preconceito me 
forçasse a fazê-la. Durante dez anos, meu trabalho consistiu em eliminar tudo o que não 
provinha de manifestações líricas internas que me impeliam a pintar. Uma vez que os 
meus temas sempre foram minhas sensações, meus estados de espírito e as reações 
profundas que a vida tem causado dentro de mim, muitas vezes materializei tudo isso 
em retratos de mim mesma, que eram a coisa mais sincera e real que eu podia fazer para 
expressar o que sentia a meu respeito e a respeito do que eu tinha diante de mim 
(KAHLO, 1996, p. 105-106). 

 

As réplicas das obras – da coleção de postais que Santanchè me presenteou – serviriam, a 

partir de então, de matéria prima para a criação. As figuras tornar-se-iam o centro, a fonte, o 
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instrumento prioritário do processo criativo, da investigação autônoma, da experiência, do 

acontecimento. 

Uma questão se instalou no processo criativo: como agir tendo imagens como estímulos? 

As respostas foram sendo encontradas, paulatinamente, na continuação da exposição às 

vivências, no devir do processo, pois como era “lei”, não tínhamos uma “escola” a seguir. E, 

como nos ensina Luigi Pareyson63 (1989, p. 31-32), estávamos na esfera da “arte como fazer”, 

isto é, conduzíamos o processo criativo acreditando que “o aspecto essencial da arte é o 

produtivo, realizativo, executivo”. Nesta investigação autônoma, concebíamos executando, 

executávamos fazendo.O processo era de “um tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o 

modo de fazer”. Assim chegamos num segundo “procedimento” – que se tornou uma tônica tal 

qual “olhar o espelho” – a leitura visual das imagens de Frida Kahlo.  

Eu fixava uma figura de Kahlo na parede, na altura dos meus olhos, e olhando-a dava 

foco à minha respiração, inspirando e expirando calmamente. Passava cerca de quinze minutos 

em cada imagem, e assim ia brincando de “apreender” cada imagem. O exercício foi se tornando 

mais complexo. Num segundo momento, ainda com o olhar na imagem, variava a frequência e a 

intensidade da respiração e sentia a partir de então formigamentos e sensações de dilatação no 

corpo, típicos dos exercícios de hiperventilação da Bioenergética de Lowen. Somava a este 

exercício a posição corporal do arco (link 13) – dos dedões dos pés unidos, joelhos 

semiflexionados e punhos serrados apoiados na base posterior da bacia. Eram comuns os 

tremores no corpo inteiro, a começar pelos pés e pernas e a sensação de “entrar” na imagem.  

Inaugurando um terceiro momento do exercício, incidiu de correr no ponto fixo, de frente 

para a parede, a 40 cm desta, olhando constantemente para a figura pregada na altura dos olhos. 

Lembro particularmente do exercício com a obra O Abraço Amoroso entre o Universo, a Terra 

(México), Eu, o Diego e o Señor Xólotl, em que “enxerguei” nesta, dentre outras peculiaridades, 

a qualidade impressa pela pintora no que tange à natureza 3D. Tratava-se de uma obra 

bidimensional que guardava em si uma propriedade tridimensional, aspecto que mais tarde 

compreendi como Perspectiva, noção que foi discutida no Ato II desta dissertação. 

 

                                                           
63 Luigi Parayson (1918 -1991): filósofo, estetólogo, professor e teórico italiano.  
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Vestir a imagem  

 

No momento devo falar – tal qual Guimarães Rosa em O Espelho – “de um fenômeno 

sutil”. Ao repetir este exercício dia-a-dia – com duração máxima de 30 minutos, mudando as 

figuras da parede, variando o tempo empreendido em cada uma delas, variando as velocidades da 

corrida – experienciava um estado de êxtase, que mais tarde fui traduzir como transe. As 

imagens tinham agora uma nova função, portais de transe. Mais tarde, tive a informação de que 

no Xamanismo há uma prática similar que relaciona imagem ao transe e que um xamã somente é 

reconhecido como tal após ter recebido esta “instrução”. Interessa agora saber que, na 

perspectiva de um “fazer performático” (in progress) nascia Na cinza das horas, edificada na 

relação imagem-transe.  

Arrisco dizer que esta experiência era singular no vestir a imagem, no “in-corporar” 64 a 

imagem no corpo e o corpo na imagem. Pela primeira vez eu vivenciava no meu corpo um 

“diálogo” com as imagens de Kahlo.  

Mas, após praticar várias sessões, em estado de transe, as ações cênicas já não eram mais 

passíveis de repetição: era improvável que os traços/desenhos corporais da cena fossem 

reescritos como usualmente se faz num espetáculo coreográfico ou teatral. Cada tentativa em 

                                                           
64 Numa alusão ao termo “in-corporação”, de Hélio Oiticica, usado a partir da experiência do Parangolé: espécie de 
capa, escultura móvel, que só mostra os materiais com que é executado a partir dos movimentos de alguém que o 
vista. 

Figura 25 - O Abraço Amoroso entre o Universo, a Terra (México), Eu, o Diego e o Señor Xólotl,  
de Frida Kahlo, 1949  
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repetir o que tinha sido realizado, perdia-se o aspecto sutil, vivo e presencial da cena (em transe). 

Através dos movimentos corporais expressivos tornava-se também desafiante a comunicação do 

recorte da obra da pintora pensado para a performance: o binômio morte/vida em Frida. 

Foi então que a problemática do roteiro “bateu à porta”: 

Neste momento, já em 2002, o trabalho se definia e progredia no fazer com a participação 

de outros artistas-colaboradores, parceiros fundamentais do projeto, dentre eles, Camilo Brunelli, 

Franklin Albuquerque e Marta Guerreiro. Brunelli colaborou, em especial, com a sonoplastia, 

inserindo nesta investigação autônoma a arte de Michael Nyman, através da música Images were 

introduced (link 14), o que foi determinante para instaurar o “corpo em dança” da performance. 

Brunelli foi ainda atuante como fotógrafo e camera man do experimento quando inserimos na 

ação a projeção de vídeo com captação ao vivo.65 Albuquerque, vindo de uma experiência 

fecunda no Teatro Oficina Uzyna Uzona, desde a fase com Santanchè, trazia ao trabalho o 

conhecimento sobre o aspecto ritualístico, na limpeza do ambiente, no uso das ervas aromáticas, 

velas e demais preparativos. Com o auxílio de Guerreiro, descobria que Na cinza das horas – de 

ações corporais lentas, foto-metradas, a la Kazuo Ohno – se orientava através do roteiro de 

objetos cênicos. Além do vestido cênico preto (numa alusão à Deusa Coatlicue (link 15)), os 

seguintes materiais eram o fio condutor da performance: uma moldura de quadro de madeira em 

formato retangular, um box de cigarros free, um isqueiro, uma vela, um castiçal, uma máscara de 

caveira e um arco de cabeça enfeitado com flores66. Através destes materiais, a estrutura 

narrativa era edificada.  

 Neste momento da criação, nas apresentações, o procedimento imagem-transe se diluía, 

pois ter um roteiro a seguir era como andar em sentido contrário à esfera do acaso, do devir: era 

o previsto em choque com o imprevisto. 

 

 Na direção in Progress  

 

 Nos processos criativos em que a performance e a imagem imperam, as experimentações 

em “Frida” tornavam-se cada vez mais complexas. A característica de evento rápido, de duração 
                                                           
65 Curiosamente, a música de Nyman (em português: As imagens foram introduzidas) significava o processo de 
criação da performance em si, as imagens de Frida foram em mim introduzidas e tinha eu o objetivo de compartilhá-
las, de maneira resignificada, com o público. 
66 Este arco foi presente de Wagner de Miranda que viria a ser o encenador de Yo soy o que a água me deu Frida. 
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máxima de quinze minutos, transformava-se. Com todo o direito à livre expressão, trilhávamos a 

direção in progress do espetáculo multimídia Yo soy o que a água me deu Frida. Alimentados 

pela experiência de Na Cinza das Horas e dos outros dois trabalhos já citados, a galeria de auto-

retratos corre-dor-de-frida, e o corpo-instalação Misericórdia.  

 No intervalo entre 2004 e 2006 todo o projeto de dar continuidade à investigação foi 

interrompido por falta de condições de produção. O trabalho tornou-se caro e por isso inviável 

sem um suporte financeiro. A retomada da pesquisa com fins à encenação de Yo soy o que a 

água me deu Frida se deu, como já mencionado, se deu através do prêmio de 2006 

proporcionado pela Lei de Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo da Secretaria Municipal 

de Cultura, com o coletivo de artistas realizadores que se intitulava como Teatro das Epifanias, 

um grupo sócio da Cooperativa Paulista de Teatro.   

 Graças também a este prêmio a presente pesquisa pôde ser realizada. 

 No ingresso do curso de Mestrado do PPGAC-UFBA, como apresentado no Prólogo, 

fomentou-se a presente pesquisa: O Espectador “Itinerante”: cinema e performance como 

mediadores do processo de encenação e recepção. 
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8 – ANEXOS 

 

  

A – Lista dos materiais audiovisuais que estão dispostos em link 

   

(link 1) – Filme O Encouraçado Potemkin, de Serguei Eisenstein. 

(link 2) – Trechos da apresentação de Misericórdia na Virada Cultural do SESC Pompéia - 2007 

(link 3) – Site do músico Sérgio Villafranca 

(link 4) – Trecho de “Roma” de Fellini, em que os tipos são apresentados. 

(link 5)  – Trecho do filme “Tempos Modernos” de Charles Chaplin.  

(link 6) – Prévia da película “Aballay”, dirigida por Fernando Spiner, apenas em storybords.  

(link 7) – Imagens que inspiraram a construção visual da primeira cena de Yo soy.... 

(link 8) – Cena do espetáculo Single Singers Bar 

(link 9) – Vídeo-aula de Adélia Prado, intitulada O Poder Humanizador da Poesia, apresentada 

no site do programa Sempre um Papo. 

(link 10) – Trechos do corpo-instalação Misericórdia. 

(link 11) – Texto de Bondía. 

(link 12) – Música “O espelho”. 

(link 13) – Posições da “Bioenergética”. 

(link 14) – música “Images were introduced”. 

(link 15) – Definição e figura da Deusa Coatlicue. 
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B – Lista das fontes de algumas figuras   

 

Figura 03 – encontrada no site: http://dasindrome.blogspot.com/ 
 
Figura 05 – encontrada no site: artecomceliaferrer.blogspot.com  
 
Figura 06 – encontrada no site: http://arts.fluctuat.net/diaporamas/les-collages-de-max-ernst-au-
musee-d-orsay/ 
 
Figura 07 – encontrada no site: http://www.flickr.com/photos/edmarmoreira/4332788498/  
 
Figura 08 – encontrada no site: http://photomontage.tumblr.com/post/242245544/alexander-
rodchenko-to-die-is-not-new  
 
Figura 09 – encontrada no site: http://ecodiario.eleconomista.es/blogs/la-naranja-
metalica/2008/10/22/rodchenko-el-constructivismo-y-el-cartel-de-cine/  
 
Figura 24 – encontrada no site: 
http://www.pbs.org/weta/fridakahlo/life/gallery_esp_frida_15.html  
 
Figura 25 – encontrada no site: http://www.dzai.com.br/blog/blogdaconceicao?tv_pos_id=26194 
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C – Trabalho da aluna Yarasarrath Lyra que parte do storyboard  
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